
Mer vind och vårlika temperaturer gör att priset på el faller
Året inleddes med mycket höga elpriser, men den senaste veckans mildare väder med vårlika temperaturer och blåst gör att
elpriset faller här i Norden. Den här veckan beräknas snittpriset hamna på cirka 48 öre per kWh, vilket är stor skillnad mot för
bara några veckor sedan då priset var uppe på över 60 öre, enligt elbolaget Bixia. 

– Under februari förra året låg elpriset på knappa 40 öre, trots att det var en kylig månad. Att vi nu, trots det mildare vädret och mycket
vindkraft inte kommer ner på lägre prisnivåer beror på att vi fortfarande har ett underskott i våra Nordiska vattenmagasin. Under samma
period förra året fanns det gott om vatten i magasinen, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. 

Under februari förra året stod vattenkraften för cirka 60 procent av elförsörjningen, nu står den för knappt 50 procent. Det innebär att andra
kraftslag behöver kompensera för vattenkraften. Den här veckan har vindkraften stått för cirka 12 procent och kärnkraften för cirka 20 procent
av elanvändningen. 

– Det mildare vädret gör att vi använder mindre el än när det är kallt. Det har också gjort att vi minskar importen av el till Norden. Importen av
el har stundtals varit hög den här vintern, förklarar Matina Rosenberg

Sportlov dämpar elanvädningen
Under nästa vecka kan vi räkna med fortsatt sjunkande elpriser, enligt Bixias prognos ner mot 46 öre per kWh.

– Det milda vädret ser ut att hålla i sig, samtidigt som det är sportlov på flera håll i landet vilket dämpar elanvändnignen, säger Matina
Rosenberg. 

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28

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 1,9 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 1800 anläggningar.

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


