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Högre spotpris

En tillbakablick på november

Högre terminspris

Terminspriset

varit har också bidragit till

rejält sista sex dagarna. För elområde

prisökningen.

3 blev priset i november 2021 83,52

Efter att oktober varit både varm och

Då vädret under november gick från

våt gick både temperatur och

att vara normalt till att bli kallt och

nederbörd ned mot normalt under

torrt mot slutet, både i prognoserna

november, även om båda hamnade

och faktiskt. Så steg de nordiska

Spotpriserna steg i hela Sverige under

Prognos

just över normalt. Vindkraften föll

terminspriserna under större delen av

november, speciellt i slutet av

Efter att priserna i slutet av november

dock ned under normalt för månaden

månaden, 16 dagar upp mot 6 dagar

månaden det kalla vädret i samband

och inledningsvis i december varit

ned. Q1 kontraktet började månaden

med en låg vindkraftsproduktion och

rekordhöga i hela landet. Väntas de nu

Norden. Hydrologin gick både upp

med att falla under 50 €/MWh, vilket

lägre tillgänglighet på vattenkraften

sjunka ned något på ett mer normalt

och ned under månaden men sett

är lägsta nivån sedan slutet på juli för

på grund av isläggning gjorde att

väder då temperaturen och

det kontraktet, innan det steg till över

priserna steg rejält i hela landet. Innan

vindkraften väntas öka till normala

hydrologiska underskottet från ca 8

92 €/MWh den sista november.

dess var dock spotpriserna överlag

nivåer. Dock väntas priserna fortsatt

TWh till att i slutet ligga närmare 10

Årskontraktet för 2022 ökade med 21

lägre i SE1, SE2 och SE3 än de var i

vara höga.

TWh. Och då inledningen på

€/MWh då det gick från 31 €/MWh till

oktober medan SE4 bara var något

december varit torr och kall väntas

52 €/MWh. Det höga spotpriset som

högre. Dock gjorde omständigheterna

då den hamnade på 89 % för hela

över det hela så ökade det

underskottet fortsätta minska.

Spotpriset

att hela Norden kopplade mer mot de
kontinentala priserna och de ökade

Analysen är baserad på vår tro om kommande prisutveckling och utgör ingen garanti för utfall. Alla åtgärder görs på eget ansvar.

öre/kWh.

