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Betydelig økte leveringstider på plater og plastprisene på vei opp. 

Årets første måned ble en meget sterk måned for alle produsenter av materialer generelt, valseverkene i Europa spesielt. 

Høyt privat konsum, galopperende fraktpriser på containergods fra Asia og økte råvarepriser har gitt en bestillingsboom 

det er mange år siden man har sett.  Det er særlig på plater og coil dette har tatt av i forhold til tilgjengelighet, men økte 

råvarepriser påvirker jo alle materialtyper. Etter den kraftige nedbremsingen i Automotive i andre kvartal i fjor, med 

kraftig rekyl på sommeren og historisk lavt lager av ferdigvarer, er dette trolig det største enkeltområdet som driver 

markedet på stål og metaller. Dette er også attraktive kontrakter med skreddersydde spesifikasjoner som ofte er brukbart 

priset, og dermed får førsteprioritet fra verkene.   På LME er det ikke de store bevegelsene, men ytterligere litt økning på 

nikkel og kobber er et faktum. Uro i enkelte land som utvinner nikkel og økt etterspørsel etter elektronikk og batterier har 

økt noteringene jevnt og trutt helt siden rett etter pandemien slo ut for fullt i mars 2020. Også råvareprisene på plast 

øker betydelig. PMI for januar endte på 51,8 som er 0,2 lavere enn desember. DnBs prognose for norske kronen er 

styrking 3-4 % mot Euro og dollar kommende kvartal, for så at den svekker seg litt igjen.  

Pågangen for valseverkene i Europa har gitt veldig lange leveringstider på plater og coil. Outokumpus verk i Finland som i 

hovedsak leverer standard materialer bekrefter nå juni levering, mens spesialitetene fra Sverige kan leveres i april. Økt 

etterspørsel på stangstål kommer gjerne 3-6 mnd. etter, så Valbruna venter økt ordreinngang fra april. Med høyere priser 

på nikkel ble det ny økning i legeringstillegg i februar og prognosen tilsier ny økning i mars på samme nivå. Skrotprisen på 

spesialstål øker med 840 kr til 3641 kr/tonn for 520M i februar. På aluminium opplever valseverkene voldsom booking, 

Hydros valseverk melder om 20 ukers leveringstid på det meste av ubehandlede plater og bånd, mens det er ti uker på 

lakkert. På ekstruderte produkter er det bedre kapasitet, 4-5 ukers ledetid. På LME holdt gjennomsnittsprisen seg på 

aluminium akkurat over den magiske 2000-dollar grensen i januar. Snittsprisen på kobber var tilnærmet uforandret på 

rekordnivået rett under 8000 dollar per tonn. Stigende priser på plast råmaterialer tvinger oss til å øke våre priser med 

5%. Noe av den reelle prisøkningen dempes av styrkingen av kronen. 

Dette påvirker følgende av våre lagerførte produkter: 

Aluminium plater   Kobber, messing og bronse Rustbestandige stål/Duplex/Super-Duplex 

Aluminium profiler   Nikkel, bly og tinn    Spesialstål varmv.520M og seigherdet 2244/2541 

RHEINZINK/VM Zinc   Titan grad 2 og grad 5   Inconel 625 og 718           

Gjennomsnittsnoteringer januar: 1 Euro = NOK 10,37 1 USD  = NOK   8,52             
LME Al US $   2 029 LME Cu  US $   7971 LME Ni US $  17892                                       

Metallnoteringer siste fem mnd.: September Oktober November Desember Januar I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 16,30 16,89 17,66 17,69 17,08 17,02 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 65,20 66,20 68,10 71,60 71,85 71,90 

Legeringstillegg rustbestandige matr: September Oktober November Desember Januar Februar 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 14,84 15,80 16,19 16,82 17,27 18,33 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 20,72 22,32 23,03 24,13 24,60 25,80 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 23,03 24,60 25,44 26,75 26,80 28,04 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 14,07 14,79 15,36 16,04 15,88 17,01 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 20,59 21,89 22,76 23,89 23,67 24,88 

 


