
Fortsatt höga elpriser trots vårvärmen
Trots senaste veckans högtryck och vårvärme håller sig det nordiska elpriset på en relativt hög nivå. Förra veckans snittpris
hamnade på 42 öre per kWh, vilket visserligen är något lägre än mars månad där snittet låg på 44 öre. Den främsta anledningen
till de fortsatt höga priserna är att vårfloden är försenad med cirka två veckor, enligt elbolaget Bixias elprisrapport. 

– Nivån i vattenmagasinen har minskat i snabb takt vilket beror på att vårfloden är kraftigt försenad till följd av det kalla och torra vädret.
Samtidigt har vi vissa begränsningar i ledningarna mellan Sverige och Tyskland vilket minskar möjligheterna till import av billigare el från
vindkraft och solkraft. Så trots det mildare vädret är elpriset fortfarande på en relativt hög nivå på den nordiska elbörsen Nordpool, säger
Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Under förra veckan var medeltemperaturen fyra grader högre än veckan innan och under innevarande vecka beräknas temperaturen stiga
ytterligare två grader.

– Vädret har generellt stor påverkan på elpriset, såväl temperatur som vindstyrka och nederbörd. Just nu, när högtryck råder och det blir
varmare, går visserligen elanvändningen ner, men samtidigt blåser det mindre vilket ger mindre vindkraft. Dessa faktorer ger därmed ingen
större press på priset i nuläget. I Norden dominerar el producerad från vattenkraft. Just nu är mängden vatten i de stora vitala magasinen
mycket låg vilket håller uppe nivån på elpriset. Många inväntar att överskottet i snömagasinen ska smälta av och fylla på, först då kan vi se en
ökad prispress, säger Matina Rosenberg.

Elpriset sjunker nästa vecka
Nästa vecka beräknas temperaturen stiga ytterligare och det blir fortsatt ganska torrt väder. Tillrinningen i vattenmagasinen väntas inte
komma igång i någon större omfattning även om det mildare vädret snabbar på processen något.

– Vi beräknar att elpriset under nästa sjunker till cirka 39 öre per kWh, vilket är högt för årstiden, säger Matina Rosenberg. 

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28
Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia,  013-20 92 63
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arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från
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