
Bekymringer for vinteren kickstarter flere voldsomme 
stigninger i energikomplekset

Sidste uge fortsatte det nordiske energi-
marked ufortrødent sin tidligere udvikling 
og var præget af væsentlige prisstignin-
ger efter allerede at have taget et spring 
opad i begyndelsen af ugen. I begyndel-
sen af denne handelsuge sås endnu en 
kraftig stigning. På trods af visse finger-
peg i slutningen af ugen om en mulighed 
for nedbørsstigninger, synes den nuvæ-
rende udsigt endnu engang at byde på 
ret så tørre forhold. Energiprisen steg 
også som en reaktion på, at gaspriser-
ne fortsætter med at sætte nye rekorder 
fremmet af bekymringer om den kom-
mende vintersæson i lyset af det aktuelle 
og forventede udbud.

Selvom emissionsmarkedet synes 
svagt med benchmark-kontrakten for 
december 2021, som er en del lave-
re end det nylige højdepunkt på 63,50 
EUR/t, ligger årsagerne til den formo-
dede salgsinteresse stadig hen i det 
uvisse. Vi ved derimod med sikkerhed, 
at det indtil videre ikke har nogen signi-
fikant indflydelse på det bredere ener-
gikompleks. Et nervøst gaskompleks 
samt vind og nedbør i den lavere ende 
synes ikke at ændre sig til nedadgåen-
de impulser i den nærmeste fremtid.

Vores anbefaling
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Gassituationen medfører stadig risiko for kraftige prisstigninger på vej mod vintersæsonen; mulighed for øget nedbør 
inden for kort tid endnu engang erstattet af tørre prognoser

Her og nu
Det europæiske gasmarked fanget i ubønhørligt  
stigende kurser
På trods af Gazproms meddelelse 
i sidste uge om, at Nord Stream 
2 er blevet færdigbygget, udviser 
europæiske gasmarkeder alt andet 
end en afslappet udvikling i starten 
af denne uge. Den europæiske 
benchmark-kontrakt for det hollandske 
TTF nåede et nyt højdepunkt på 65,57 
EUR/MWh tirsdag (uge 36’s lukkekurs: 
57,83 EUR/MWh). Det er stadig meget 
usikkert, om strømmene via NS2-
rørledningen begynder i den nærmeste 
fremtid. Driftsstarten kræver en formel 
godkendelse fra de tyske myndigheder, 
hvilket potentielt kan tage op til 3-4 
måneder mere. Gazprom erklærede 
tidligere, at de stadig kan levere 5,6 
milliarder kubikmeter i 2021, men 

dette skal tages med et gran salt. 
Det er fortsat en stor bekymring for, 
om russiske strømme overhovedet 
kan øges og for, om andre strømme 
bare delvist bliver omlagt via den nye 
forbindelse. Europæiske lagerniveauer 
blev for nylig udvidet til ca. 70,75 % 
af den samlede kapacitet, men de er 
stadig væsentligt lavere sammenlignet 
med historiske niveauer før starten på 
vinterperioden, hvor efterspørgslen 
på varme stiger. Europa står med 
al sandsynlighed over for flere 
udfordringer med at tiltrække LNG-
leveringer, da andre regioner som Asien 
også har en kæmpe efterspørgsel for 
at være forberedt på vintersæsonen.  
Se grafen på side 2. 

Forward Uge 35 (EUR/MWh) Uge 36 (EUR/MWh) Forventning (u. 37)

ENOMOCT-21 72,25 79.43 ↗

ENOQ4-21 70,05 78.50 ↗

ENOYR-22 44,78 49.70 ↗

SYARHYR-22 31.40 34.03 ↗

SYCPHYR-22 35.40 37.20 ↗



Nedbør: Nedbørsprognoser i be-
gyndelsen af denne uge tende-
rer mod ret lave mængder i de 
kommende dage, og sandsynlig-
heden for forbedring falder igen. 
Næste uge bliver sandsynligvis 
koldere og tørrere end normalt, 
mens der kan forekomme nogen 
stigende vind.

Spot: Med de temmelig tørre for-
hold, den begrænsede vind og de 
høje spotprisniveauer i nabolan-
dene står vi muligvis over for et 
gennemsnit i denne uge på mere 
end 90 EUR/MWh sammenlig-
net med sidste uges 85,88 EUR/
MWh.

Danske EPAD’er begyndte for 
nylig at stige igen, da de nærlig-
gende energimarkeder, navnlig 
Tyskland, stod over for fortsat 
højere niveauer. EPAD’er for DK1 
og DK2 var senest på henholds-
vis 34,03 og 37,20 EUR/MWh.

EPAD’er

Prognoser

Salgsdirektør  
Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)
Tlf.: 87 42 67 20

Kommunikativ analytiker 
Karsten Sander Nielsen

(ksni@energidanmark.dk)
Tlf.: 87 45 69 48

Nedbør under middel dræner vandreservoirerne

I hele 2021 har den gennemsnitlige nedbørsmængde ligget lavt, og indtil videre 
er det tørrere end normalt. Dette har især været tilfældet for reservoirerne i det 
vestlige Norge. NO2- og NO5-områderne, som har adskillige reservoirer, har nu 
et fyldningsniveau på et kritisk niveau, hvor NO5 ligger under middelniveauet 
med 23,1 procentpoint (58,2 % vs. 83,1 %). Det er det laveste niveau i 20 år og 
er meget tæt på en rekord fra det tørre år 1996. Med den hastighed, hvormed 
reservoirerne tømmes, styrer NO2 også lige mod et rekordlavt fyldningsniveau. 
Dette kommer på et tidspunkt, hvor den nye transmissionslinje mellem NO2 og 
Storbritannien starter kommerciel drift den 1. oktober. Timingen kunne ikke være 
værre på grund af eksploderende og stærkt stigende priser på kontinentet, som 
hovedsagelig skyldes gasmangel i Europa, hvilket også får priserne på kul og CO

2
 

til at stige. Risikoen er, at NO2 og NO5, som har den største indflydelse på be-
regningen af den nordiske systempris, vil sigte efter prisen på kontinentet, fordi 
de er nødsaget til at køre med ledig kapacitet på vej ind i vinterperioden. Hvis det 
bliver en kold vinter, kan situationen blive meget anspændt.
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Lav vindproduktion til energisektoren

Data for de seneste 12 måneder viser næsten 10 TWh mindre vindproduktion 
sammenlignet med normale forventninger. Mellem januar og august 2021 når 
afgivelsen op på næsten 8 TWh på det samme tidspunkt, som vi observerer 
en svigtende vandkraftforsyning i den nordiske region. For de kommende år 
2022-2025 viser modeller en overordnet kapacitetsstigning fra 2020 med næ-
sten 50-60 %. Vi må derfor antage, at dette vil skabe yderligere volatilitet for 
energipriserne på trods af denne kapacitetsstigning, da faktiske vindenergigene-
reringsniveauer altid kan afvige markant sammenlignet med normale niveauer. I 
denne uge forventes vinden at levere næsten det samme som atomkraftproduk-
tionen, men de kommende uger stiger mængden af forventet vindproduktion. 
Der vil være øget interesse for, om den faktiske produktion endnu engang vil 
overstige de normale niveauer.


