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Pristrend

  

Prognos
Prisprognoserna bygger uteslutande på elbörsens marknadspriser, och redovisar  

därmed elmarknadens bedömning avseende framtida prisnivåer relativt dagens priser.

Uppgifter hämtade från elbörsen 2013-02-25.

Avtalstrend
Visar trenden avseende val av avtal för kunder som nytecknar elavtal hos Vattenfall.

Elområden
Prisindex per elområde utgår från medelspotpriset på Nord Pool för varje elområde 

med priset i elområde 3 (södra Mellansverige, Stockholm) som bas. Ett värde skilt  

från 100 visar hur många procent högre/lägre priset är relativt elområde 3. Index  

110 innebär 10% högre pris och index 90 innebär 10% lägre pris. 
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I Vattenfalls Elbarometer redovisar vi nyckeltal som beskriver elmarknaden. 

Pristrend tittar bakåt – hur ser dagens pris ut jämfört med hur det såg ut för 

en tid sedan. Prognos tittar framåt – hur bedömer marknaden priserna en 

tid framåt jämfört med dagens priser. Avtalstrend tittar bakåt – vad väljer 

kunderna för elavtal idag jämfört med för en tid sedan.

Visar pristrenden på Vattenfalls elavtal med fast pris samt Nord Pools spotpris.

Fler väljer fastprisavtal 

Elpriserna ligger kvar på lägre 
nivåer och till exempel är de  
rörliga spotpriserna på el   
15 procent under fjolårets nivå. 
Trots detta väljer fler och fler 
fastprisavtal, en avtalsform som 
ökat med 13 procent det senaste 
året, enligt Vattenfalls senaste 
Elbarometer.

– Vi ser en tydlig trend att fler kunder 

väljer fastprisavtal, trots att de rörliga 

priserna på nordiska elbörsen inte har 

varit så låga sedan vintern 2006–2007, 

säger Magnus Holm chef för Vattenfall 

Försäljning. 

– Det kan ha att göra med att elpriserna 

gått ned markant från toppnivåerna för 

två år sedan och fler anser att det är ett 

gynnsamt läge att binda sitt elpris just nu, 

fortsätter han. 

Sjunkande priser på kol och utsläpps-

rätter har pressat ned priserna på den 

tyska elbörsen, vilket också påverkar den 

nordiska prisbilden.

– Detta, tillsammans med en stabil 

kärnkraftsproduktion, bidrar till att hålla 

även de nordiska elpriserna nere, säger 

Magnus Holm. 

Hydrobalansen* har efter ett år med 

överskott försvagats kraftigt till ett 

underskott, framför allt på grund av 

lite snö i områden med vattenkraft 

i Norge. Det är en faktor som kan 

påverka elpriserna uppåt men en stabil 

kärnkraftsproduktion i Sverige och en 

fortsatt svag ekonomisk utveckling håller 

emot en eventuell prisuppgång. 

* Summan av snö, grundvatten och 

vattenmagasin i Norden. 

 -4%  -3 %   -2 % Pristrend senaste månaden

 8%  -2%   -4% Pristrend senaste tre månaderna 

 -15%  -2%   -3% Pristrend senaste året

 

  Prognos pris om en månad

  Prognos pris om tre månader

  Prognos pris om ett år

 -5%  1% Avtalstrend i nyförsäljningen senaste månaden 

 10%  -2% Avtalstrend i nyförsäljningen senaste tre månaderna

 -30%  13 % Avtalstrend i nyförsäljningen senaste året

Spotpris 1 år 3 år 

Index
februari Område

100 1–Luleå–Norra Sverige

100 2–Sundsvall–Norra mellansverige

100 3–Stockholm–Södra mellansverige

100 4–Malmö–Södra Sverige

Spotpris 1 år 3 år 

Rörligt 
pris

Fast
pris

Förklaring till pilarna avseende pristrend och prognos:  < 1 öre/kWh skillnad  1– 5 öre/kWh  > 5 öre/kWh  

Fler väljer fastprisavtal
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