
Ljusare tider och mycket blåst ger lägre elpriser – enligt elbolaget
Bixias elprisrapport
Elpriset i Norden har sjunkit med nästan 7 öre på två veckor. En av orsakerna är att det blåst mer vilket ger ökad vindkraft och
pressade priser. Dessutom innebär det milda vädret och att vi går mot ljusare tider att vi använder mindre el. 

– Mellan vecka 6 och 7 sjönk det nordiska elpriset från 36 öre till cirka 32 öre per kWh och under innevarande vecka beräknas priset sjunka
ytterligare till cirka 29 öre, säger Matina Rosenberg, analytiker på elbolaget Bixia.

Den främsta orsaken till nedgången förra veckan var det betydligt mildare väderläget. Denna vecka blåser det även mer vilket pressar priset.
Men det är inte bara temperaturen och vinden som påverkar elanvändningen.

– Vi går mot ljusare tider vilket gör att behovet av belysning minskar successivt. Även detta har en viss påverkan på elanvändningen, säger
Matina Rosenberg.

God tillgång på förnybar el 
Vi har en stor fördel i Norden med naturtillgångar som kan tas tillvara i form av vattenkraft och vindkraft.

– Under denna vecka beräknas vattenkraften stå för 50 procent av Nordens elanvändning och vindkraften för 10 procent. Nästa vecka
kommer det dock att blåsa mindre vilket gör att vindkraften beräknas minska till cirka 5 procent, säger Matina Rosenberg. 

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28
Jenny Johnson, pressansvarig Bixia,  070-676 83 09

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk,
Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia
arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från
cirka 1200 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se


