
Koldt vejr udsætter snesmeltningen

I forhold til for en uge siden ligger ter-
minspriserne på det nordiske elmarked 
nu nogenlunde uforandret. Især på 
den lange ende af kurven er det be-
mærkelsesværdigt, hvor små udsvin-
gene er i øjeblikket, på trods af at rå-
vare- og CO

2
-markeder samt de tyske 

elpriser fortsætter med at stige. De sid-
ste to uger har der ikke været en eneste 
dag med nævneværdige udsving på 
YR-22-kontrakten, der nu ligger på 
27,50 EUR/MWh, marginale 0,15 EUR/
MWh lavere end sidste uge. Q3-21-kon-
trakten er faldet med 0,85 EUR/MWh og 
koster nu 30,10 EUR/MWh.

Endnu en stort set neutral uge på det 
nordiske elmarked er gået, og vi vur-
derer fortsat nedsiden som lidt større 
end opsiden. Når temperaturerne 
begynder at nærme sig normalen, bur-
de det give en nedjustering på de korte 
kontrakter. Udviklingen er dog fortsat 
afhængig af CO

2
-kvotemarkedet, hvor 

et nyt prishop kan trække det nordiske 
elmarked med opad.
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Den efterhånden langvarige kulde i Norden betyder, at sneen bliver liggende i fjeldene længere end normalt, hvilket 
presser hydrokraftproducenterne.

Her og nu Flommen forsinkes i det kolde forårsvejr

Sidst på foråret begynder de store 
snemængder, der er faldet over 
de nordiske fjelde, traditionelt at 
smelte, og vandet flyder blandt 
andet ned i hydroreservoirerne, 
hvor vandstanden igen begynder at 
stige. Sådan kommer det også til at 
ende i år, men det unormalt kolde 
forår, vi i øjeblikket oplever, forsinker 
snesmeltningen. Temperaturerne i 
Norden har igennem næsten hele 
april ligget langt under normalen for 
årstiden, og det ser ud til, at det kolde 
vejr som minimum fortsætter et godt 
stykke ind i maj. De lave temperaturer 

betyder, at sneen ikke smelter, og 
hydrokraftproducenterne begynder 
at løbe tør for vand i reservoirerne. 
Det medvirker til, at priserne på de 
nærmeste kontrakter for blandt andet 
de kommende uger samt for maj og juni 
stiger kraftigt, da hydroressourcerne 
vil være begrænsede i denne periode 
sammenlignet med normalt. Den lange 
kolde periode, vi har været igennem, 
har også tæret på hydrobalancen. 
Analysebureauet PointCarbon forudser 
nu, at den ligger i et underskud på  
1 TWh i begyndelsen af maj.

Forward Uge 16 (EUR/MWh) Uge 17 (EUR/MWh) Forventning (u. 18)

ENOMJUN-21 31,65 30,90 ↘

ENOQ3-21 30,95 30,10 ↘

ENOYR-22 27,65 27,50 ↘

SYARHYR-22 17,60 17,75 ↗

SYCPHYR-22 19,80 20,40 ↗



Nedbør: Der er udsigt til meget 
vådt vejr i Norden i de kommende 
uger. Mere end dobbelt så megen 
nedbør som normalt ventes der 
de kommende 14 dage, hvilket 
er med til at afhjælpe presset 
på hydrokraftproducenterne en 
smule.

Produktion og spot: Som nævnt 
er systemprisniveauet steget 
mærkbart i begyndelsen af 
denne uge, og vi er på vej mod 
den dyreste uge på spotmarke-
det siden starten af februar. Vin-
dproduktionen ser ud til at aftage 
i løbet af den kommende uge.

De danske YR-22-EPAD’er begy-
ndte at stige igen i sidste uge, 
om end kun ganske marginalt. 
DK1-EPAD’en koster nu 17,75 
EUR/MWh, mens DK2-EPAD’en 
er steget til 20,40 EUR/MWh.
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Kvoteprisen på vej mod 50 EUR/t

Den støt opadgående tendens på det europæiske CO
2
-kvotemarked fortsætter. 

Priserne rammer nærmest dagligt nye rekordhøjder, og nærmer sig nu 50 EUR/t. 
Det er nu værd at holde øje med, at der ved udgangen af denne uge er dead-
line for den såkaldte ”compliance buying”, hvor de sektorer, der er omfattet af 
EU’s kvotesystem, skal have indkøbt kvoter til at afdække deres forbrug for det 
foregående år. Efterspørgslen på markedet har været stigende op til deadlinen 
den 30. april, og spørgsmålet er nu, om vi ser markedet tage et dyk fra næste 
uge, eller om priserne bare fortsætter ufortrødent i vejret.  
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Kulden giver høje spotpriser

Spotpriserne i Norden er steget kraftigt i begyndelsen af denne uge. Forbruget 
er fortsat relativt højt i det kolde forårsvejr, og den begrænsede hydrologiske 
kapacitatet har givet priserne et ekstra skub opad. Systemprisen for mandag 
og tirsdag blev henholdsvis 56,63 EUR/MWh og 55,07 EUR/MWh, hvilket er 
de to dyreste dage, vi har haft siden begyndelsen af februar. Vi er på vej mod 
en gennemsnitlig systempris for ugen på ca. 50 EUR/MWh. Fra næste uge ser 
niveauet ud til at falde igen, da temperaturerne langsomt stiger i løbet af maj. 


