
Rusland fortsat i fokus på tværs af markederne

For anden uge i træk faldt elpriserne i 
Danmark i sidste uge, hvor især week-
enden blev billig grundet høj vindpro-
duktion. De høje priser i Tyskland læg-
ger dog en dæmper på nedsiden på 
markedet, da Danmark fortsætter med 
i høj grad at læne sig op ad Tyskland 
prismæssigt. Den gennemsnitlige dags-
pris for ugen blev 162,24 EUR/MWh i 
DK1 og 135,89 EUR/MWh i DK2, hvil-
ket er et fald på henholdsvis 25 og 35 
% sammenlignet med ugen forinden. På 
terminsmarkedet faldt priserne skarpt i 
begyndelsen af sidste uge, inden mar-
kedet vandt tabene tilbage i ugens løb. 

Vi ser fortsat rum for stigende priser i 
Norden, både fordi vejrudsigterne for 
de kommende uger indikerer højtryks-
vejr, og fordi de nordiske kontrakter 
virker en anelse lavt prissat sammen-
lignet med niveauet i Tyskland. Igen i 
denne uge bliver gasmarkedet dog af-
gørende, og hvis Rusland ikke gør alvor 
af truslen om at lukke for gassen til EU, 
kan det føre til prisfald, også i Norden.

Anbefaling

Fokus uge 20 2022

Rusland har igen i den forløbne uge trukket alle overskrifter på energimarkederne. Landet har lukket for eksporten af 
el til Finland, og markederne frygter også fortsat et totalt stop for gaseksport. 

Her og nu Rusland lukker for eksport af el til Finland

Rusland indstillede lørdag i sidste 
uge al eksport af el til Finland. 
Officielt begrunder det russiske 
energiselskab RAO eksportstoppet 
med ”betalingsproblemer”, men 
den russiske beslutning kædes tæt 
sammen med de vestlige sanktioner 
mod Rusland i forbindelse med 
krigen i Ukraine, og med Finlands 
forventede indmeldelse i NATO senere 
denne måned. Finland, der sidste 
år importerede hele 8,8 TWh el fra 
Rusland, skruede i sidste måned 
selv ned for importen fra Rusland, 
men nu er der altså lukket for russisk 
el i minimum en måned frem. Den 

russiske beslutning var frygtet på 
markedet, om end den finske TSO 
Fingrid forsikrer, at der ikke er risiko for 
forsyningsproblemer. Ifølge estimater 
fra analysebureauet Volue vil den 
manglende import fra Rusland betyde 
op til 30 % højere elpriser i Finland det 
kommende år, og vil alt andet lige også 
trække systemprisen opad. Effekten af 
det russiske eksportstop bliver dog i 
høj grad begrænset af, at det omsider 
er lykkedes Finland at få sat gang i den 
mere end et årti forsinkede Olkiluoto 
3-kernekraftreaktor, med en installeret 
kapacitet på 1600 MW.

Forward Uge 19 (EUR/MWh) Uge 20 (EUR/MWh) Forventning (u. 21)

ENOMJUN-22 72,75 81,25 ↗

ENOQ3-22 80,00 87,75 ↗

ENOYR-23 77,00 76,00 ↗

SYARHYR-23 96,90 104,40 →

SYCPHYR-23 97,90 105,40 →



Vejret: Der er udsigt til tempe-
raturer over det gennemsnitli-
ge i Norden i de kommende ti 
dage, mens nedbørsmængderne 
ventes at ligge lige omkring sæ-
sonnormalen. Det varmere vejr 
betyder, at flommen nu kommer 
til for alvor at sætte ind, og vand-
standen i hydroreservoirerne vil 
stige.

Spot: Efter prisfaldet i sidste uge 
ser spotpriserne i Norden ud til 
at stige igen i denne uge, hvor vi 
forventer en gennemsnitlig sy-
stempris på omkring 130 EUR/
MWh. Herefter ventes priserne 
dog at falde gradvist i løbet af de 
kommende uger.

De tyske elpriser fortsatte med 
at stige i sidste uge, og trak de 
danske EPAD’er med opad. DK1- 
og DK2-EPAD’erne for 2023 nå-
ede igen rekordhøje niveauer, 
og lukkede mandag i henholds-
vis 104,40 EUR/MWh og 105,40 
EUR/MWh. 
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EU forbereder nødplan i tilfælde af russisk gas-stop

EU har planer klar for både rationering og prissætning, i tilfælde af at 
Rusland vælger at lukke helt ned for gasleverancerne til Europa.

Den helt store historie på tværs af de europæiske energimarkeder har de seneste 
måneder været frygten for, at Rusland vælger at stoppe gasforsyningerne til Eu-
ropa. Indtil videre er der allerede blevet stoppet for leverancerne til Polen og Bul-
garien, og da de diplomatiske spændinger grundet krigen i Ukraine bare vokser 
uge for uge, bliver risikoen, for at Putin udvider forsyningsstoppet til at omfatte 
hele EU, vurderet som høj.

Hvis denne frygt bliver til virkelighed, vil det medføre en øjeblikkelig gaskrise i 
Europa, og skal man tro nyligt lækkede dokumenter fra EU-Kommissionen, så 
har unionen nødplaner klar til at håndtere situationen. Ifølge de nye dokumenter, 
som ventes at blive offentliggjort senere på ugen, overvejer EU blandt andet at 
indføre særregler, der skal begrænse forbruget i visse lande, og i stedet tildele 
andre og mere gasafhængige nationer større dele af de resterende gasressourc-
er, som EU stadig vil råde over selv efter Rusland måtte have trukket stikket på 
sine leverancer.

Derudover kan der blive tale om at indføre et EU-styret prisloft på gas, for at 
forhindre at priserne eksploderer fuldstændig i det kaos, der vil opstå i kølvandet 
på, at russerne måtte lukke for gashanerne. Da EU selvsagt ikke kan regulere 
priserne på eksempelvis den LNG, vi får ind fra Mellemøsten, vil et prisloft på gas 
i EU være forbundet med enorme offentlige udgifter, som vi mangler at få svar 
på, præcis hvordan skal fordeles.

Nødplanerne skal kunne fungere, så længe det er nødvendigt, og da EU først 
regner med at kunne være uafhængige af russisk gas i 2027, er der potentielt 
risiko for en lang periode med offentlig regulering af den europæiske gashan-
del. Alle aktører på markederne holder derfor fortsat vejret og følger udviklin-
gen, mens gassen i skrivende stund fortsat flyder fra Rusland vestpå mod EU. 
Rusland forsyner typisk EU med omkring 150 milliarder kubikmeter gas om året, 
hvilket svarer til 40 % af unionens samlede forbrug. 
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