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Press release
Elmarknaden just nu: Fortsatt kallt under
sportloven
Vattenfalls prognoser visar på mer kyla den närmaste tiden i hela landet
vilket gynnar sportlovslediga, men kylan påverkar även elpriset som ligger
något högre än i fjol. Vattenfalls energiproduktion är stabil men kolpriset i
Europa fortsätter att påverka elpriset i Sverige.
Det torra och kalla vädret i Sverige påverkar elpriset uppåt. Februari har bjudit på betydligt kallare
väder än i fjol, vilket innebär att elpriserna på börsen också har ökat.
– Vi ser tydligt att elpriset följer temperaturen just nu. Elpriset har ökat något men för att vara en
vintermånad är det historiskt sett inte extremt, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.
Det rörliga elpriset ligger så här långt in i februari på 38,34 öre/kWh i elområde 3 (södra
Mellansverige) vilket är den högsta nivån i februari sedan 2013.
Vi har en stabil och normal elproduktion i våra kärnkraftverk och vindkraften producerar enligt plan.
Den hydrologiska balansen har försvagats successivt under februari i och med torrare väder men är
fortsatt god med 2,8 TWh över det normala. Sett till marknadsläget i Europa är efterfrågan på kol
fortsatt hög, vilket påverkar elpriset även i Sverige.
– Vädret är ombytligt just nu så vill du vara på den säkra sidan så rekommenderar jag att teckna ett
elavtal med fast pris. Snart bör i alla fall våren göra sig påmind och det minskar risken för att kylan ska
fortsätta påverka elpriset uppåt, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.
Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris
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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med cirka 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland,
Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som
mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

