
Kulden vender tilbage i Norden

Fire ud af fem handelsdage i den for-
gangne uge var der pil opad på det nor-
diske elmarked. Kulden vender tilbage i 
Norden efter en kortvarig mild periode, 
og hydrobalancens overskud svinder 
yderligere ind. Det betyder, at spotpris-
erne holder sig høje, mens termins-
markedet stiger. Stigningerne har være 
klart mest mærkbare på den korte ende 
af kurven. Da markedet lukkede man-
dag, kostede Q2-21-kontrakten 29,15 
EUR/MWh, 2,85 EUR/MWh mere end 
sidste uge, mens YR-22-kontrakten 
er steget med 0,36 EUR/MWh og nu 
koster 24,93 EUR/MWh. 

Markedet vil den kommende uge holde 
øje med, om de langsigtede vejruds-
igter fortsætter med at indikere koldt 
vejr langt ind i februar. Hvis dette er 
tilfældet, er yderligere stigninger meget 
sandsynlige. Ellers er bevægelserne 
på gas- og CO

2
-kvotemarkederne 

afgørende, og her er alt åbent, in-
den kvoteauktionerne starter op igen 
denne uge. Vi tror mest på en neutral 
tendens i løbet af den kommende uge. 

Anbefaling

Fokus uge 4 2021

Temperaturerne er fortsat den vigtigste prisdriver i Norden, og udsigten til koldt vejr i den kommende tid 
fik terminspriserne til at stige gennem sidste uge. 

Her og nu Temperaturerne driver markedet

Temperaturniveauet er fortsat det 
afgørende for prisudviklingen på det 
nordiske elmarked. Det blev bekræftet 
endnu engang i sidste uge, hvor 
vejrudsigterne igen blev koldere. Efter 
en mild periode er der nu udsigt til 
temperaturer et godt stykke under 
sæsonnormalen de kommende 14 
dage som minimum, og flere af de mere 
langsigtede vejrudsigter forudser, at 
hele februar kan komme til at byde 
på hårdt vintervejr i Norden. Dermed 
er der lagt op til endnu en potentielt 
lang periode med højt elforbrug, et 
faldende overskud på hydrobalancen 
samt høje spotpriser. De nærmeste 

kontrakter på terminsmarkedet er 
også stormet i vejret. Således nåede 
systemfuturen for marts et rekordhøjt 
niveau mandag, mens februar-
kontrakten også handler lige omkring 
det højeste prisleje nogensinde. Hvis 
februar virkelig viser sig at blive præget 
af hårdt vintervejr fra start til slut, vil 
det føre til, at hydrobalancen falder 
i underskud for første gang siden 
efteråret 2019, noget der i givet fald 
også vil påvirke de fjernere kontrakter 
på terminsmarkedet.

Forward Uge 3 (EUR/MWh) Uge 4 (EUR/MWh) Forventning (u. 5)

ENOMMAR-21 36,00 38,30 →

ENOQ2-21 26,30 29,15 →

ENOYR-22 24,67 24,93 →

SYARHYR-22 12,30 13,38 ↘

SYCPHYR-22 17,83 17,60 ↘



Nedbør: Vejrudsigterne foruds-
iger tørt vejr gennem hele næste 
uge, hvor de ventede ned-
børsmængder er under det halve 
af sæsonnormalen. Overskuddet 
på hydrobalancen er ved at fors-
vinde helt, her hvor vi kun er ca. 
halvvejs gennem vinteren. 

Produktion og spot: Spotpris-
erne i Norden faldt i det mild-
ere vejr i sidste uge, hvor den 
gennemsnitlige systempris blev 
39,45 EUR/MWh. Vi forventer 
dog, at niveauet kommer tilbage 
opad i denne uge, hvor kulden 
igen er ved at få fat. 

De danske YR-22-EPAD’er bev-
ægede sig i hver sin retning i sid-
ste uge. DK1-EPAD’en steg med 
mere end 1 EUR/MWh til 13,38 
EUR/MWh, mens DK2-EPAD’en 
faldt marginalt og nu koster 
17,60 EUR/MWh. 

EPAD’er

Prognoser
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Flere nye kabler på vej til Norden

Endnu et transmissionskabel kan være på vej i Norden. En ny forbindelse 
mellem Danmark og Belgien kan potentielt være klar til brug i 2030.

Norden har nogen af de laveste elpriser i Europa, men mange nye transmission-
skabler til Tyskland, Holland og Storbritannien har de seneste år sørget for, at 
spændet mellem de nordiske og de kontinentale elpriser alt andet lige er svundet 
ind. 

For kun et par uger siden blev det nye Nordlink-transmissionskabel mellem Norge 
og Tyskland idriftsat. Kablet, der har en installeret kapacitet på 1400 MW, øger 
mulighederne for at eksportere den overskydende norske elektricitet til Tyskland, 
og vil sænke chancen for ekstremt lave systempriser, som dem vi oplevede i 
2020. Samtidig arbejdes der fortsat på at færdiggøre det nye Viking-kabel mel-
lem Danmark og England, en forbindelse på ligeledes 1400 MW, der ventes at 
kunne blive taget i brug fra 2023, samt NorthConnect-kablet mellem Norge og 
Skotland, hvor den forventede idriftsættelse er 2022.

Nu er der så yderligere et transmissionskabel på vej. Den belgiske TSO og en-
ergiminister bekræftede i sidste uge, at man er i forhandlinger med sine danske 
kolleger om at bygge et transmissionskabel mellem de to lande. Et kabel, der 
kunne være klar til brug i 2030. Belgien, der er i gang med at fase sin kernekraft 
ud, har i øjeblikket nogen af EU’s højeste elpriser, og kunne godt bruge et kabel 
til Danmark til at få fat i noget af det billigere danske elektricitet. Forhandlin-
gerne er i sin indledende fase, men belgierne venter, at man kan underskrive et 
forståelsespapir med Danmark senere i år som første officielle skridt på vejen.

Der meldes ikke endnu noget om, hvor stor kapacitet den nye forbindelse til Bel-
gien vil skulle have, men set i lyset af de høje priser i Belgien vil kablet alt andet 
lige give stigende priser i Danmark. 2030 er langt væk, og meget kan være sket i 
mellemtiden, ikke mindst med den danske vindkraftsektor, men kablet i sig selv 
må ventes at føre til højere danske EPAD’er når den tid kommer, da Belgien ikke 
ser ud til at blive et energieksporterende land i mellemtiden.
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