
Ekstremt lav vandstand i de norske reservoirer

I sidste uge faldt spotpriserne i Nor-
den en anelse igen, hvilket ikke mindst 
skyldtes dage med høj vindproduktion. 
Presset på spotmarkedet stiger dog, i 
takt med at det kolde vejr i Norden fort-
sætter, snesmeltningen i de nordiske 
fjelde bliver forsinket, og priserne på 
råvaremarkederne stiger også grundet 
fortsat frygt for yderligere eskalering 
af konflikten med Rusland. Danmark 
fortsætter med overvejende at læne 
sig op ad Tyskland prismæssigt, og den 
gennemsnitlige spotpris for ugen blev 
160,79 EUR/MWh i DK1 og 157,97 EUR/
MWh i DK2. 

Trods flere uger med nærmest uaf-
brudte prisstigninger skal det ikke 
udelukkes, at terminsmarkedet kan 
komme yderligere op næste uge. Vo-
latiliteten er fortsat høj grundet krigen 
i Ukraine, og nyheden om et stop for 
russiske gasleverancer til Polen og Bul-
garien fører til fornyet nervøsitet på 
tværs af markederne.

Anbefaling

Fokus uge 17 2022

Lave temperaturer og nedbørsmængder, samt høj eksport til andre lande betyder, at vandstanden i de norske hy-
droreservoirer er særdeles lav i øjeblikket.

Her og nu Nye stigninger på tværs af terminsmarkedet

Systemkontrakterne for både de 
kommende måneder, kvartaler og år 
fortsatte den efterhånden langvarige 
opadgående tendens i sidste uge, og 
flere af de mest handlede kontrakter 
nåede igen nye rekordhøje priser. Det er 
fortsat en kombination af flere faktorer, 
der presser terminspriserne opad. 
Der er ingen udsigt til mildt forårsvejr 
lige foreløbigt, da vejrudsigterne 
indikerer temperaturer et stykke under 
normalen som minimum de næste 
ti dage, og hydrobalancen er fortsat 
i et solidt underskud. Der var også 
yderligere prisstigninger i Tyskland i 

den forgangne uge, hvilket bidrog til 
at give det nordiske marked mere luft 
under vingerne. Dette skyldtes blandt 
andet et pludselig prishop på CO2-
kvotemarkedet, hvor købsinteressen 
er steget inden deadline for indkøb af 
kvoter for det forgangne år. Dermed var 
vejen banet for, at også Norden kunne 
fortsætte opad, og systemkontrakten 
for 2023 er nu steget ikke mindre end 
11 af de seneste 12 handelsdage. Den 
koster nu 69,55 EUR/MWh, hvilket 
næsten er en fordobling sammenlignet 
med niveauet ved krigsudbruddet i 
februar.  

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

ENOMMAY-22 107,00 116,75 ↗

ENOQ3-22 87,20 89,85 ↗

ENOYR-23 61,50 69,55 ↗

SYARHYR-23 95,90 97,90 ↗

SYCPHYR-23 98,40 98,90 ↗



Vejret: De kommende ti dage ser 
også kolde ude i Norden, men der 
er dog indikationer i prognoserne 
på, at vi kan gå vådere og mildere 
vejrforhold i møde, når vi kom-
mer et stykke ind i maj. Hydroba-
lancen holder sig i et mærkbart 
underskud. 

Spot: Vi forventer, at spotpri-
serne stiger igen i denne uge, da 
både den hydrologiske situation 
og lavere vindproduktion peger 
i denne retning. Vi forventer en 
gennemsnitlig systempris for 
ugen på omkring 150 EUR/MWh.

Endnu engang steg de danske 
EPAD’er, samtidig med at sy-
stemkontrakterne også havde 
pil opad. 2023-EPAD’erne koster 
nu henholdsvis 97,90 EUR/MWh 
i DK1-området og 98,90 EUR/
MWh i DK2-området. 
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Rekordlav vandstand i reservoirerne i dele af Norge

Det sydlige Norge oplever i øjeblikket ekstremt lav vandstand i sine hydroreser-
voirer. Den gennemsnitlige fyldningsgrad i de norske reservoirer var i uge 15 på 
ca. 22 %. Dette er langt under det normale for årstiden, og situationen er sær-
ligt slem i den sydlige del af landet. Ifølge tal fra analysebureauet Volue ligger 
fyldningsgraden i det sydvestlige Norge (Vestlandet) på kun ca. 12 %, hvilket er 
det laveste niveau nogensinde målt. I den sydøstlige del af landet (Østlandet) er 
niveauet helt nede på 8 %. 

Det er helt normalt, at vandstanden i reservoirerne er lav på denne tid af året, 
hvor snesmeltningen i bjergene skal til at begynde, og hvor vi har været igennem 
et halvår med højt forbrug i Norden. Flere årsager har imidlertid medført, at situ-
ationen er særligt ekstrem i år. 

For det første betyder nye kabler fra det sydlige Norge til Tyskland og England, at 
mere elektricitet nu bliver eksporteret ud af Norden, og til andre dele af Europa, 
hvor priserne er højere. Derudover har nedbørsmængderne været små de sene-
ste uger, og koldt forårsvejr betyder, at sneen bliver liggende i bjergene, i stedet 
for at smelte og flyde ned i reservoirerne. 

Disse forhold tærer på hydroressourcerne, og grundet utilstrækkelige interne 
kabelforbindelser kan man ikke få flyttet det meget vand, der befinder sig i den 
nordlige del af Norge sydpå, hvor forbruget og de høje priser befinder sig. Vand-
standen er nu så lav, at det kommer til at påvirke situationen resten af året som 
minimum. Volue estimerer således, at fyldningsgraden i reservoirerne i den syd-
lige del af Norge kun vil nå op på ca. 70 % igen til efteråret, hvor vandstanden 
topper efter en sommer med snesmeltning. 

Den hydrologiske situation har naturligvis stor indflydelse på elpriserne i hele 
Norden. Det store underskud i reservoirerne kommer desuden på et tidspunkt, 
hvor udviklingen på råvaremarkederne og krigen i Ukraine i forvejen betyder, at 
markedet bliver presset opad. 
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