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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 2012-03-27.

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

Elområden
Prisindex per elområde utgår från medelspotpriset på Nordpool 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 NordPools spotpris.

Vattenfalls Elbarometer för mars månad 
visar att NordPools spotpris för mars  
endast kommer att bli hälften av 2010 
och 2011 års priser för samma månad. 
Det beror på en god vattensituation  
och att det varit flera grader varmare  
än normalt för årstiden. 

Både 2010 och 2011 rådde vattenbrist 
och temperaturerna i mars var betydligt 
lägre.

Det rörliga elpriset förväntas bli rekord-
lågt för mars månad. NordPools spotpris 
sett över en kalendermånad har inte varit 
så här lågt sedan 2007. 

– För en familj som bor i eluppvärmd villa 
innebär detta en besparing i mars på över 
1000 kronor bara på skillnaden i pris. 
Lägger vi dessutom till att förbrukningen 
varit lägre då mindre el behövts till upp-
värmning ökar besparingen ytterligare 
säger Magnus Holm, chef Vattenfall 
Försäljning.

Elbarometern visar även att de fasta el-
priserna är låga. De långa avtalen ligger 
kvar på en låg nivå sedan förra månaden 
men den sjunkande trenden har stannat  
av något. De längre avtalen styrs av fram- 
  tidsförväntningar på framför allt samhälls -
ekonomin. Priserna på korta avtal har 
däremot fortsatt ned, främst beroende 
på god vattentillgång i magasinen samt 
varma och nederbördsrika väderprognoser. 

– Vill man vara aktiv, och är medveten om 
riskerna, så kan rörligt avtal vara ett bra 
alternativ. Om man istället vill ha en tryg-
gare vardag med kontroll på kostnader 
så rekommenderar vi ett långt avtal med 
fast elpris eftersom de just nu ligger på 
fördelaktiga nivåer, säger Magnus Holm, 

chef Vattenfall Försäljning ■

Vattenfalls Elbarometer: 

-25% 2%  1% Pristrend senaste månaden

-6% -5%  -3% Pristrend senaste tre månadererna 

-35% -19%  -11% Pristrend senaste året

  Prognos pris om en månad

  Prognos pris om tre månader

  Prognos pris om ett år

5% -2% Avtalstrend i nyförsäljningen senaste månaden 

79% -16% Avtalstrend i nyförsäljningen senaste tre månaderna

100% -18% Avtalstrend i nyförsäljningen senaste året

Spotpris 1 år 3 år 

Index
februari Område

97 1–Luleå–Norra Sverige

100 2–Sundsvall–Norra mellansverige

100 3–Stockholm–Södra mellansverige

103 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  


