
Kulden har igen lagt sig over Norden

Vi har set adskillige dage i træk med fal-
dende priser på det nordiske elmarked. 
Især de nærmeste kontrakter er faldet i 
pris, og Q3-21, der nu er den nærmest 
kvartalskontrakt på terminsmarkedet, 
er faldet til 26,55 EUR/MWh. På den 
lange ende af kurven er YR-22-kon-
trakten faldet til 26,05 EUR/MWh. Det 
er ikke mindst det stigende overskud på 
hydrobalancen, der har fået markedet 
til at handle nedad, ligesom lave spot-
priser også har spillet ind. Til gengæld er 
faldene sket på trods af, at både CO

2
- 

og gaspriser er steget den seneste tid. 

Her efter påske står vi i en situation, 
hvor priserne er faldet lidt, men hvor 
der fortsat burde være rum til yderlige-
re fald, i hvert fald på den korte ende af 
kurven. Yderligere stigninger skal dog 
ikke udelukkes, hvis de kolde og tørre 
vejrudsigter fortsætter. På den lange 
ende af kurven vurderer vi muligheden 
for stigende priser som størst den 
kommende uge. 

Anbefalingen

Fokus uge 14 2021

Der er koldt vejr, så langt øjet rækker i Norden, 
og inden længe vil også nedbørsmængderne være faldet til omkring det normale for årstiden. 

Her og nu Kolde vejrudsigter for de kommende uger

Allerede før påske var vejrudsigterne 
ved at være enige om, at det var tid til 
et vejrskifte, og nu er temperaturerne 
i Norden allerede faldet et godt stykke 
under normalen for denne tid på året. 
De seneste prognoser indikerer, at 
denne udvikling fortsætter. De fleste 
vejrudsigter er nu enige om, at der 
venter temperaturer langt under det 
gennemsnitlige for årstiden som 
minimum de kommende 14 dage, og 
givetvis længere. Ca. 3 grader under 
normalen ventes niveauet at ligge på 
i løbet af de næste par uger. Samtidig 

ser nedbørsmængderne, der ellers har 
været store i en lang periode, også ud 
til at aftage mærkbart senere denne 
uge, hvor lavtrykspræget vejr kommer 
til at dominere over Norden. Disse 
faktorer er naturligvis alt andet lige 
bullish for det nordiske elmarked, men 
spørgsmålet er, hvor meget der allerede 
er blevet priset ind på markedet, inden 
den forlængede weekend vi har været 
igennem. Det lader således ikke til, 
at markedet her efter påske handler 
nævneværdigt opad på de kolde og 
tørre prognoser.  

Forward Uge 13 (EUR/MWh) Uge 14 (EUR/MWh) Forventning (u. 15)

ENOMMAY-21 29,35 27,99 →

ENOQ3-21 27,60 26,55 →

ENOYR-22 26,70 26,05 ↗

SYARHYR-22 17,65 18,26 →

SYCPHYR-22 21,15 21,78 →



Nedbør: Efter en lang periode 
med meget vådt vejr, er der nu 
en normalisering i nedbøren på 
vej i Norden. Fra midt i denne 
uge vil nedbørsmængderne fal-
de mærkbart til omkring eller lidt 
over normalen for årstiden. 

Produktion og spot: Som nævnt 
har spotpriserne været meget 
lave henover påsken, og uge 13 
var årets hidtil billigste uge på 
spotmarkedet. Vi forventer en 
lille stigning i uge 14, hvor vi kan 
se en gennemsnitlig systempris 
på ca. 27-28 EUR/MWh. 

De danske YR-21-EPAD’er er 
steget yderligere siden sidste 
uge, om end stigningerne denne 
gang kun har været ret beskedne. 
DK1-EPAD’en koster nu 18,26 
EUR/MWh, mens DK2-EPAD’en 
er steget til 21,78 EUR/MWh.
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Hydrobalancens overskud er vokset

Nedbørsmængderne var store i anden halvdel af marts, og det betydet, at hy-
drobalancen igen er i bedring efter en lang periode i underskud i løbet af marts. 
Analysebureauet PointCarbon forudser nu, at hydrobalancen vil være i et over-
skud på 4 TWh medio april. Det nye kabel mellem Norge og Tyskland betyder, at 
Norge har bedre mulighed for at eksportere el, og dermed vil hydrobalancen alt 
andet lige have sværere ved at stige hurtigt og pludseligt, som vi har oplevet det 
tidligere år. Der er fortsat lang vej op til de +10 TWh, som balancen lå i ved nytår.
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Lave spotpriser henover påsken
Helligdage er typisk kendetegnet ved lave spotpriser, og denne påske var pris-
erne særligt lave. Kraftig blæst ramte nemlig Norden søndag og mandag, og fik 
spotpriserne i især Danmark og Sydsverige til at styrtdykke. Mandag var den 
billigste dag. Her ramte systemprisen 5,77 EUR/MWh, den med afstand laveste 
dagspris indtil videre i 2021. I Danmark var der negative timepriser adskillige tim-
er, og gennemsnitsprisen for mandag i DK1 var -10,69 EUR/MWh, mens niveauet 
i DK2 var 2,45 EUR/MWh. I Sverige var prisen bare 7,10 EUR/MWh i både SE3 og 
SE4. 


