
Marknadsinformation Skapad 2023-02-06

En tillbakablick på januari
Januari blev en mild och våt med en
medeltemperatur på nästan 2 grader över
normalt samt en nederbörd på 120 % av
normalt. Vindkraften producerade däremot
strax under normalt på 97 % vilket är en
nedgång från 103 % i december. Det våta
vädret gjorde att hydrologin stärktes och
underskottet gick från ca -10 TWh till -4 TWh
under månaden. Den största förbättringen
skedde dock i Norge där man nu nästan är i
balans medan Sverige fortsätter ha ett
underskott.

Spotpriset
I och med att vädret i januari blev mildare och
våtare så sjönk spotpriserna från december,
men en lägre vindkraftsproduktion gjorde att
de hölls upp något. I Tyskland som inledde
året med temperaturer 5-6 grader över
normalt så sjönk både temperatur och
vindkraft ned under normalt sista två
veckorna vilket också gjorde att priserna steg
där. Vilket tillsammans med något ökade
begräsningar i överföringen inom Sverige
gjorde att vi såg mer prisskillnader mellan

elområdena. För elområde 3 blev priset i
januari 2023 92,58 öre/kWh.

Terminspriset
Terminspriserna hoppade både upp och
nedåt under januari på prognoser som
skiftade från mildare och våtare till kallare och
torrare och tillbaka igen. Men överlag så
sjönk terminspriserna under januari. Men tar
vi i beaktning EPAD-kontrakten för
elområdena så kan vi se att priserna steg
något i SE1 och SE2 då de kom närmare
systempriset medan SE3 och SE4 sjönk i pris
med större nedgång i SE4. Vilket speglar hur

spotmarknaden har sett ut då SE1, SE2 och
SE4 har på legat närmare system på
spotpriset än vad de gjort på
terminsmarknaden.

Prognos
Efter en relativt normalt första vecka i februari
så blir vädret nu mildare, våtare och blåsigare
enligt prognoserna. Och det ser just nu ut att
hålla i sig månaden ut men att vädret går mot
mer normalt mot slutet. Det gör att vi väntar
oss att spotpriserna fortsätter att sjunka i
februari för hela landet.

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