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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 2014-05-23.

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. 

28 maj 2014

Vattenfalls Elbarometer för maj visar 

på ett fortsatt lågt elpris även om 

en prisuppgång noterades i slutet av 

månaden. Hälften av reaktorerna i 

kärnkraftverken är avstängda för sitt 

årliga underhåll samtidigt som nivån i 

vattenmagasinen är något under det 

normala. I en europeisk jämförelse har 

de svenska konsumenterna bland de 

lägsta elpriserna just nu.   

Efter en nederbördsrik och mild vinter 

har priserna under våren fortsatt ligga 

kvar på en låg nivå. Under de vanligen 

varma sommarmånaderna är efter-

frågan låg och prisvariationerna i 

regel små. 

”Det är samtidigt ett bra tillfälle att 

se över elavtalen då dessa överlag 

är förmånliga just nu”, säger Niclas 

Stålhandske, tillförordnad chef 

Vattenfall Försäljning. ”Det är i regel 

förmånligt att teckna avtal när elpriset 

är lågt, fast varje kund bör fatta beslut 

om till exempel rörligt eller fast avtal 

efter sina ekonomiska förutsättningar.” 

I en europeisk jämförelse tillhör de 

svenska konsumenterna de som har 

lägst elpriser i Europa just nu. Svenska 

hushållskunder betalar för närvarande 

i genomsnitt cirka 1,15 kronor/kWh, 

inklusive el, elnät, skatt och moms. I EU 

betalar motsvarande hushållskunder 

cirka 1,83 kronor/kWh (+59 procent). 

Beräkningen i Energypriceindex har 

tagit hänsyn till köpkraft i de olika 

länderna. ■ 
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100 1–Luleå–Norra Sverige

100 2–Sundsvall–Norra mellansverige
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Förklaring till pilarna avseende pristrend och prognos:  < 1 öre/kWh skillnad  1– 5 öre/kWh  > 5 öre/kWh  
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Fortsatt lågt elpris även 
i europeisk jämförelse

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.


