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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. 

 

 

  

 

 
Elmarknaden just nu: Risk för höga elpriser  
i vinter 
 
De svenska vattenmagasinen fortsätter att visa låga nivåer. Detta i 
kombination med fallande kolpriser och med mer regn och snö i sikte gör 
att det är svårt att förutse elpriset i vinter. Vill du vara på den säkra sidan 
så rekommenderar Vattenfall att ha ett fast elavtal. 
 
Det rörliga elpriset ligger fortsatt högt, även om det har sjunkit tillbaka något från de riktigt höga priser 
vi såg tidigare i november då elbörsens timpris vid tre tillfällen var uppe kring, och till och med över, 
1 krona per kilowattimme.  
 
– Än större anledning än tidigare att binda elpriset nu, med tanke på att priserna för de längre 
kontrakten har sjunkit samtidigt som risken för höga priser i vinter kvarstår, säger Jonas Stenbeck, 
chef Vattenfall Försäljning. 
 
Den främsta orsaken till prisnedgången för de längre avtalen är att kolpriset har fallit med cirka 20 % 
bland annat med anledning av ett ökat utbud av kol på världsmarknaden. Det rörliga medelpriset  
på Nord Pool så här långt i november ligger på 40,70* öre/kWh, jämfört med förra året då priset var  
24,01 öre/kWh i elområde 3.  
 
– Vi har vant oss med låga elpriser och inte haft några riktiga pristoppar sedan vintern 2010/2011. 
Eftersom många av kunderna har rörligt elpris kan en plötslig kall vinter, med ett högre elpris som 
resultat, bli en överraskning man inte räknat med, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 
 
Det har regnat och snöat mer under november än föregående månad men fortfarande är 
fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen extremt lågt. Just nu är vattenmagasinen fyllda till 57 % 
vilket är 26 % lägre än normalvärdet för perioden.  
 
–  För att slippa otrevliga överraskningar så rekommenderar vi alla att binda sitt elpris, för en kortare 
eller längre period, alla alternativ finns. Precis som du kan välja om du vill ha din el från sol, vind eller 
vatten, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 
 
*elpriset 20161128 – se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris 
 
Läs mer om elmarknaden: 
Om elmarknaden just nu - privat 
Om elmarknaden just nu - företag 

 

Video ”Elmarknaden just nu” - Jonas Stenbeck (2:42) 
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