
Voldsomme stigninger på flere EPAD’er

For anden uge i træk var der faldende 
priser på det nordiske terminsmarked, 
hvor både Q1-22- og YR-22-kontrak-
terne handler en anelse lavere end for 
en uge siden. Bag prisfaldene ligger 
dog en ny uge med voldsomme daglige 
udsving, hvor priserne først faldt dra-
stisk, for efterfølgende at vinde næsten 
alle tabene tilbage i løbet af fredag og 
mandag. Da de tyske elpriser samti-
dig fortsætter med at stige, og spæn-
det mellem Tyskland og Norden derfor 
fortsætter med at vokse, oplever vi nye 
voldsomme stigninger på flere EPAD’er, 
først og fremmest de danske og syd-
svenske. 

Vi har været gennem endnu en uge 
med ekstremt store daglige udsving, 
og alt taler for, at den volatile situa-
tion fortsætter. Vi tror på en ny uge 
med stigende priser, både i Norden og 
i Tyskland. Vejrudsigterne bliver tørre-
re, og samtidig ser det ikke ud til at der 
falder ro på gas- og kulmarkederne lige 
foreløbigt. 

Anbefalingen

Fokus uge 40 2021

Områdepriserne i store dele af Norden stiger drastisk efter endnu en uge, hvor de nordiske systemkontrakter faldt i 
pris, mens elpriserne i Tyskland fortsat er på himmelflugt. 

Her og nu De voldsomme prisudsving fortsætter

På tværs af markederne har vi 
været igennem endnu en uge med 
voldsomme prisudsving. De i forvejen 
tårnhøje råvarepriser har fortsat deres 
himmelflugt, og prisen på et ton kul 
til levering næste år er således steget 
med mere end 20 dollars yderligere 
bare i løbet af den forgangne uge, mens 
gaskontrakten for 2022 er steget til ca. 
60 EUR/MWh, mere end 20 % højere end 
niveauet fra for en uge siden. Selvom 
uroen omkring forsyningssituationen 
for den kommende vinter efterhånden 
har stået på nogen tid, er markederne 
altså på ingen måde faldet til ro endnu, 

og elpriserne følger med op. Den tyske 
2022-kontrakt fortsætter den bratte 
opgang, og er i løbet af de seneste 
fem handelsdage steget med knap 25 
% til nu at ligge på ca. 143 EUR/MWh. 
Det ligner, at der er brug for nogle 
meget milde vejrudsigter, eller noget 
positivt nyt omkring Nord Stream 
2-forbindelsen, hvis markederne 
skal falde til ro lige foreløbigt. Set i 
lyset af de ekstreme stigninger er det 
naturligvis påfaldende, at de nordiske 
systemkontrakter er faldet for anden 
uge i træk. Læs mere om betydningen 
af dette på side 2.

Forward Uge 39 (EUR/MWh) Uge 40 (EUR/MWh) Forventning (u. 41)

ENOMNOV-21 73,25 74,00 ↗

ENOQ4-21 75,50 71,93 ↗

ENOYR-22 48,90 46,00 ↗

SYARHYR-22 42,40 61,40 ↗

SYCPHYR-22 50,90 69,40 ↗



Nedbør: Det meget våde vejr, vi 
har set i Norden den seneste tid, 
ser ud til at blive afløst af tørre-
re forhold hen mod slutningen af 
denne uge. De kommende ti dage 
ventes der en anelse mere ned-
bør end normalt for denne tid på 
året. 

Spot: Den seneste periode med 
vådt og blæsende vejr har fået 
spotpriserne til at falde mærk-
bart. Den gennemsnitlige sy-
stempris i uge 39 var 66,14 EUR/
MWh, men grundet tårnhøje 
EPADS er priserne langt højere i 
flere områder. 

Som det er beskrevet i artiklen 
til venstre oplever vi ekstremt 
høje danske EPAD’s i øjeblikket, 
og så længe det tyske elmarked 
fortsætter med at stige mere end 
det nordiske gør, vil stigningerne 
sandsynligvis fortsætte.

EPAD’er

Prognoser
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Områdepriserne stiger eksplosivt på tværs af Norden

De nordiske og tyske elpriser peger hver sin retning i øjeblikket, og det har 
ført til et nyt stort prishop på EPAD’erne i Danmark og Sydsverige. Også 
andre steder i Norden stiger områdepriserne.

Der er mange forskelle mellem det nordiske og tyske elmarked, og disse bliver i 
høj grad udstillet i øjeblikket. Trods nye initiativer om en grønnere fremtid spiller 
fossile brændsler fortsat en nøglerolle i det tyske energimix, mens det primært 
er hydrologien, især i Norge, der driver de nordiske elpriser. Traditionelt er der 
trods alt en vis korrelation mellem Norden og Tyskland, men de seneste par uger 
har vi set de tyske elpriser stige eksplosivt som følge af de ekstreme stigninger 
på gas- og kulmarkederne, samtidig med at Norden er faldet på grund af vådere 
vejrudsigter. 

De modsatrettede pile på det nordiske og tyske elmarked har medført, at pris-
spændet mellem de to markeder er øget eksplosivt. Den tyske 2022-kontrakt 
koster nu næsten 100 EUR/MWh mere end den tilsvarende nordiske kontrakt. 
For bare to måneder siden var spændet 40 EUR/MWh. Som vi flere gange før har 
beskrevet, læner de danske og sydsvenske elpriser sig overvejende op ad Tysk-
land, og når prisspændet mellem Norden og Tyskland vokser, betyder det også 
kraftigt stigende EPAD’er i disse prisområder.

De to danske 2022-EPAD er nu oppe i en pris på henholdsvis 61,40 EUR/MWh 
(DK1) og 69,40 EUR/MWh (DK2). I Sydsverige ligger SE4-EPAD’en for 2022 nu på 
64,45 EUR/MWh. Der er for alle tre prisområders vedkommende tale om ca. en 
fordobling af prisen i løbet af kun en måned.

Også i andre dele af Norden oplever vi lige nu stigende områdepriser. I den syd-
lige del af Norge stiger priserne grundet den øgede eksport til kontinentet og til 
Storbritannien. Den norske NO1-EPAD for 2022 er således også fordoblet i pris 
over den seneste måned, mens et tilsvarende billede gør sig gældende for Fin-
land. Systemkontrakterne udgør således i øjeblikket kun en relativt lille del af de 
samlede elpriser i de mest befolkede dele af Norden.
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