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Elmarknaden just nu: Extremsommar
ger höga elpriser
Det extremt varma och torra väder som legat över Sverige de senaste
månaderna har påverkat elpriserna kraftigt uppåt. Elpriserna är till stor
del beroende av vattenkraften och vattenmagasinen är nere på mycket
låga nivåer just nu.
Det rörliga elpriset ligger just nu på 54,06 öre/kWh i elområde 3 att jämföras med år 2008 då
elpriset senast nådde samma nivå under juli.
– Extremsommaren har visat sig bli extrem på många sätt. Det vi önskar mest av allt just nu
är ordentligt med nederbörd som kan släcka bränderna och fylla på vattenmagasinen, säger
Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.
Ont om nederbörd och varmt väder har minskat mängden tillgängligt vatten i Vattenfalls
vattenmagasin. Den hydrologiska balansen, som visar på hur mycket vatten och snö som
finns tillgänglig för vattenkraften under året, ligger kraftigt under det normala. Underskottet
motsvarar mer än den årliga elanvändningen i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län
tillsammans.
Det stabila högtrycket har även gjort att vindkraften legat på en lägre produktion än normalt.
– Med fortsatt torrt och varmt väder kommer priserna sannolikt att fortsätta vara höga eller till
och med stiga ytterligare, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.
Råvarumarknaden är stabil men prognoserna är osäkra då bland annat omfattningen av
tullåtgärder mellan USA och EU kan påverka råvarupriserna. Den svenska kronan är fortsatt
svag mot euron och de höga tyska elpriserna påverkar även elpriset i Sverige.
– Efter ledigheterna brukar användningen av el oftast öka och det kommer att märkas på
elräkningen. Vill du slippa överraskningar och ha kontroll på din månadskostnad så är min
rekommendation att du väljer att binda ditt elavtal. Med nuvarande prisnivå är det även bra att
välja till Bytesrätt, som ger dig möjligheten att byta till ett eventuellt framtida lägre elpris,
säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.
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genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom
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