
Veckans elpris det högsta sedan vintern 2012 – men nästa vecka
blir det billigare
Den ihållande kylan har fått elpriset att stiga kraftigt de senaste veckorna. På den nordiska elbörsen Nordpool låg priset i
morse på 2,40 kronor per kWh. Och snittpriset för denna vecka beräknas hamna på drygt 61 öre per kWh, det högsta sedan
vintern 2012. Men redan nästa vecka bedöms priserna sjunka till följd av kommande lågtryck, enligt elbolaget Bixias
elprisrapport.

En stor del av januari och februari har präglats av högtrycksbetonat väder. Under februari har temperaturen varit fyra grader kallare än vad
som är normalt för årstiden. Det har gjort att efterfrågan på el har stigit kraftigt, samtidigt som det blåser mindre än vanligt och då minskar
produktionen av vindkraft.

– Det kyliga vädret ökar elanvändningen och mellan den 27 januari och 8 februari har vi importerat el för att klara efterfrågan även om
vattenkraftverken har gått på högvarv. Det beror bland annat på att vi haft mindre vindkraft än normalt, istället är det dyrare
produktionsslag som kol och gas som blir prissättande, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

I februari förra året hade vi flera vindkraftsrekord och då stod vindkraftsproduktionen för cirka 17 procent av den totala elproduktionen. I år
ser det helt annorlunda ut.

– Under ett par dagar i februari har det i stort sett varit helt vindstilla. Enligt våra prognoser kommer vindkraften i februari stå för knappt 10
procent av den totala produktionen, medan vattenkraften står för närmare 60 procent, säger Johan Sigvardsson.

Lågtryck i sikte – priset sjunker
Högtrycket beräknas hålla i sig över helgen men senare under nästa vecka är ett lågtryck i sikte.

– Väderprognoserna är visserligen lite osäkra kring vilken dag som lågtrycket drar in, men åtminstone andra halvan av nästa vecka blir
mildare vilket innebär att elanvändningen blir lägre samtidigt som vindkraftsproduktionen ökar. Det kommer att få ner elpriset från dagens
höga nivåer, säger Johan Sigvardsson.
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Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden.
Företaget omsätter cirka 2,3 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se


