
Vårens elpriser kan komma att variera
Vi tar nu klivet in i våren, vilket innebär mildare temperaturer och lägre elanvändning. Det mycket kyliga väder vi haft de
senaste veckorna har släppt taget, de senaste väderprognoserna pekar på mildare temperaturer under mars månad. Enligt
elbolaget Bixias elprisprognos för mars, april och maj kommer elpriserna i snitt att hamna på cirka 33 öre per kWh, vilket är
cirka 10 procent högre än förra våren. Men priserna på el kan komma att variera. 

Att vi ligger högre i prisnivå nu än förra året är på grund av högre bränslepriser men också på grund av kylan som inlett mars månad. Vi har
gott om vattenkraft i Sverige och Norden, den står för mer än hälften av vår elförsörjning. Eftersom vattenkraften är vår största
produktionskälla har tillgången på vatten också stor inverkan på elpriset. Ett normalt år står vattenkraftsproduktionen för drygt 55 procent av
produktionen i Norden. Hittills i år ligger den på 56 procent.

– Just nu är den hydrologiska balansen god – vilket betyder att vi har gott om vattenkraft och snömagasinen är välfyllda. Det kalla vädret har
hållit tillbaka vårfloden och försenat den. När vädret väl slår om till mildväder kan tillrinningen ske mer kraftfullt än normalt eftersom vi har
mycket gott om snö. Vid ett sådant läge pressas elpriset neråt, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

Vårvindar påverkar elpriset
Vindkraftsproduktionen är som högst under vinterhalvåret, men vindrika veckor under våren kan inträffa vilket vi historiskt har sett. Veckor
med mycket vindkraftsproduktion står övrig produktion tillbaka. Under 2016 låg vindkraftsproduktionen i snitt på 0,6 TWh per vecka, 2017
hamnade den på 0,7 TWh och hittills i år har vindkraften producerat 0,8 TWh i veckan, vilket är åtta procent av den totala elproduktionen.

– Och mer lär det bli med tanke på att det byggs fler vindkraftverk. Det med Norge gemensamma elcertifikatmålet om 28,4 TWh fram till 2020
är enligt Energimyndigheten redan uppnått med råge. Enligt senaste statistik ligger vi 9,9 TWh över målet, inräknat verk med
investeringsbeslut. Så mycket ny produktion kommer till inom loppet av bara några år, säger Matina Rosenberg.

Nettoexportörer under våren
Bixia räknar med att vi kommer att vara nettoexportörer av el de kommande tre månaderna om den hydrologiska balansen ligger kvar på
nuvarande nivå.

– Vi har goda produktionsmöjligheter under våren. Detta eftersom vi har god hydrologi och våra kärnkraftverk går för fullt fram till revisionerna
som startar i april. Den goda tillgången på el under våren gör oss till nettoexportörer av kraft. Undantaget de dagar då Tyskland producerar
mycket vindkraft, dessa dagar ökar importen därifrån, 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


