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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 2014-04-29.

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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Vattenfalls Elbarometer för april pekar 
återigen på ett elpris som är stabilt lågt 
och prognosen visar inte heller på några 
stora variationer i närtid. Vi har ställt 
några konkreta elprisfrågor till Niclas  
Stålhandske, Vattenfalls privatkundschef.  

Varför har vi haft och har så lågt elpris  
i år? 
”Det har varit en mycket nederbördsrik 
och mild vinter/vår, vilket framförallt inne-
bär att behovet av uppvärmning har varit 
mindre än normalt. Det var egentligen 
bara två veckor i januari som var riktigt 
kalla. Med andra ord är det så att vid låg 
efterfrågan och därmed förbrukning får 
vi överskott på el och med det sjunkande 
priser på elbörsen.” 

Får vi fortsatt lågt elpris? 
”Just nu tyder allt på att elpriset kommer 
att vara fortsatt lågt, och att elpriset 
under sommarmånaderna generellt sett 
varierar mindre än under vintern beror  
ju på att efterfrågan är jämnare. Men  
priserna är låga och prisbilden på alla 
olika avtalstyper är förmånliga nu.”

Hur ska man resonera när man ska  
välja elavtal? 
”Det är alltid en trygghet att teckna ett 
fastprisavtal. Men även med ett fastpris-
avtal varierar elkostnaden med förbruk-
ningen, så det är viktigt att man har 
kontroll över sin elanvändning. Då kan 
man veta hur mycket man ska betala varje 
månad. Det bästa man kan göra dock är 
att välja ett avtal baserat på sin plånbok 
och riskbengägenhet.”

Vad har du själv för elavtal? 
” Vattenfalls elavtal MittPris, ett val jag är 
mycket nöjd med.”

För energieffektiviseringstips gå till  
vattenfall.se/sv/lev-energismart.htm ■ 

Spotpris 1 år 3 år 

Index
April 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  
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Frågor och svar om elpriset
Vattenfalls Elbarometer: 

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.


