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Prisutvecklingen
Rörliga elpriser
Ett rekordvarmt 2014 har fortsatt med växlande varmt och kallt väder, men någon längre period med
ihållande kyla har vi inte haft ännu. Den hydrologiska balansen, d v s reserverna i våra vattenmagasin,
har stärkts de senaste veckorna vilket bidrar till att hålla nere priserna.
Kärnkraften har producerat enligt planerna med några smärre undantag och efterfrågan från den tunga
industrin är fortsatt låg. Periodvis har också vindkraften i Norden gett ett bra tillskott av el.

Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde
Stockholm). Som synes nedan har det överlag legat på låga nivåer med undantag för ett antal
tillfälliga växlingar i temperatur och vind.

Fasta elpriser
Fasta elpriser erbjuder en försäkring som är inbyggd i priset. Över tid är det med andra ord något
billigare med ett rörligt pris. Givetvis förutsätter det att man klarar av större svängningar på elpriset.
Nedanstående diagram visar att det under 37 % av tillfällena varit billigare med ett ettårigt bundet avtal
jämfört med ett rörligt.
Med dagens prisnivåer är ett fast elpris dock väl värt att fundera på. Priserna är fortsatt mycket låga
även för längre avtal.

Prisskillnader mellan olika elområden
Under 2014 kan vi konstatera att skillnaden mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder i snitt
landade på 0,55 öre/kWh.

Kundernas val av elavtal
Trenden mot rörligt elpris fortsätter. Allt fler kunder väljer rörligt pris jämfört med tidigare år.
Andelen utan avtal minskar. (Är i diagrammet nedan benämnt ”Tillsvidarepris”)

Sammanfattning:
Risken att ”välja fel” elavtal är alltså liten. Rörligt pris ser inte ut att skjuta i höjden på kort eller
medellång sikt. Men vill man trots allt ha koll på sitt elpris för en tid framöver väljer man ett fast
elpris. Just nu ligger priserna för såväl de kortare som för de längre elavtalen på förmånliga nivåer. Har
man möjlighet är det ett bra läge att se över sitt elavtal.

