
Kraftiga svängningar i elpriser. Från negativa
elpriser till elpriser över 1 kr.
Stockholm, 2021-04-13
För bara en vecka sedan, den 5 april, var det negativa elpriser över hela Sverige. Inom
loppet av av bara 10 dagar har det dock vänt. Under morgondagen står elpriset 1,25 kr
(exklusive moms och elavgifter) för prisområde SE3 och SE4 mellan 08.00-09.00. Att
elpriset tidvis går upp över en krona förutspås ske fram tills på fredag.

Svenska Kraftnät konstaterade tidigare i år att vi kan vänta oss kraftiga svängningar i elpriset
under det kommande fem åren, men att genomsnittspriset för el beräknas blir lägre.
Anledningen till prisökningen är låg vindkraft och ett kallt Europa som står ungefär 5 grader
kallare än vad det brukar.

- Det är lätt att bli orolig över sin elräkning när vi ser dessa skiftningar i elpriset under
en kortare tid. Men det är värt att komma ihåg att alla experter förutspår att elpriset i
genomsnitt faktiskt kommer bli lägre under de kommande åren. Det bästa sättet att
hålla ner sin elräkning är genom att planera sin elförbrukning smart. Tex skulle jag
inte ladda min elbil imorgon mellan 08.00-09.00. Utan istället använda smart
elbilsladdning som automatiskt laddar min elbil när elpriset står som lägst, i detta fall
runt 02.00 på natten då elpriser är så lågt som 23 öre, säger Edgeir Vårdal Aksnes,
VD på det digitala elbolaget Tibber.

Det bästa sättet att komma undan stora prissvängningar i elpriset är genom att planera sin
elförbrukning. Uppvärmning är en stor elförbrukare i de flesta hem och här finns det mycket
pengar att spara genom att förflytta eller slå av uppvärmningen under de största
pristopparna. Idag finns det flera produkter (som tex smarta termostater) som kan göra de
flesta värmesystemen “smarta”.

- Att göra sitt gamla värmesystem “smart” är en relativt liten investering idag.  Ett smart
värmesystem kan till exempel automatiskt sänka din inomhustemperatur när du är på
jobbet, eller när elpriset står som högst, utan att det inverkar på din komfort, fortsätter
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