
Gasmarkederne på ny himmelflugt

Elpriserne steg igen i sidste uge efter 
den nedadgående tendens ugen for-
inden. Det er først og fremmest uroen 
omkring den russiske gasforsyning til 
Europa, der har trukket terminsmarke-
det opad, da de tyske elpriser har været 
voldsomt stigende, i takt med at ga-
simporten er faldet. Tørrere og varmere 
vejrudsigter bidrog til prisstigningerne, 
og også på spotmarkedet har pilen pe-
get opad. Den gennemsnitlige dagspris 
for uge 24 blev således 191,70 EUR/
MWh i DK1 og 189,34 EUR/MWh i DK2, 
knap 25 % højere end i uge 23. 

Trods de enorme prisstigninger i den 
forgangne uge er det langt fra sikkert, 
at vi ikke kan se yderligere stigninger 
i ugen, der kommer. Volatiliteten vil 
forblive høj, og situationen omkring 
gasimporten fra Rusland vil igen være 
altafgørende for udviklingen. Vi tror 
dog mest på en ny uge med stigen-
de priser, både på den korte og lange 
ende af terminsmarkedet. 

Anbefaling

Fokus uge 25 2022

Gasimporten til Tyskland fra Rusland gennem Nord Stream 1-ledningen er faldet kraftigt, 
og det har ført til et nyt stort prishop på tværs af markederne. 

Her og nu Faldende gasleverancer sender markederne i vejret

Den helt store historie i den forgangne 
uge på tværs af markederne har været, 
at de russiske gasleverancer til Europa 
via Nord Stream 1-ledningen pludselig 
er faldet drastisk. Årsagen til dette er 
omstridt, men konsekvenserne er der 
ikke nogen tvivl om, nemlig voldsomme 
prisstigninger på energimarkederne. På 
den ledende europæiske gasbørs TTF 
handler kontrakten for den kommende 
måned mandag til hele 125 EUR/MWh, 
en stigning på intet mindre end 43 % 
sammenlignet med niveauet for en 
uge siden. Også på dagsmarkedet er 

priserne skudt i vejret, og udviklingen 
påvirker også de omkringliggende 
markeder, hvor vi blandt andet har set 
prishop på kul, hvor efterspørgslen 
stiger under disse omstændigheder. 
Elpriserne er også steget som følge 
af situationen, og i Norden ligger vi nu 
på det højeste prisniveau nogensinde 
på systemkontrakterne for både de 
kommende måneder, kvartaler og år. 
Markederne vil fortsætte med at følge 
situationen tæt i den kommende uge, 
hvor volatiliteten vil forblive høj.

Forward Uge 24 (EUR/MWh) Uge 25 (EUR/MWh) Forventning (u. 26)

ENOMJUL-22 69,23 103,50 →

ENOQ3-22 82,50 116,00 →

ENOYR-23 78,15 97,40 →

SYARHYR-23 95,90 91,65 ↘

SYCPHYR-23 96,90 91,90 ↘



Vejret: Efter en periode med 
mildt og vådt vejr peger vejr-
udsigterne nu på noget lunere 
og tørrere vejrforhold i Norden. 
De kommende 10 dage ventes 
temperaturniveauet 3-5 grader 
over det normale for årstiden, og 
underskuddet på hydrobalancen 
stiger igen. 

Spot: Spotpriserne ser ud til at 
stige kraftigt i denne uge, hvilket 
både skyldes omstændigheder-
ne omkring råvaremarkederne, 
og det varmere og tørrere vejr. 
Vi forventer en gennemsnitlig 
systempris for ugen på ca. 150 
EUR/MWh. 

Da prisstigningerne i Norden 
i sidste uge var endnu større, 
end de var i Tyskland, faldt de 
danske EPAD’er en anelse i pris. 
DK1-EPAD’en for 2023 koster 
nu 91,65 EUR/MWh, mens DK2-
EPAD’en er faldet til 91,90 EUR/
MWh. 
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Rusland og Tyskland uenige om årsagen 
til faldende gasforsyning

Gasleverancerne gennem Nord Stream 1-ledningen er faldet drastisk den 
forgangne uge, og Rusland og Tyskland er uenige om årsagerne.

Markederne har i månedsvis frygtet, at Ruslands stop for gasleverancer til ud-
valgte europæiske lande skulle brede sig til også at omfatte eksporten gennem 
Nord Stream 1-ledningen i Nordsøen. Dette blev i nogen udstrækning til virke-
lighed i sidste uge. Tirsdag meldte det statsejede russiske energiselskab Gaz-
prom ud, at flowet på gasledningen ville blive reduceret til 60 % af kapaciteten og 
dagen efter blev eksporten så sænket yderligere til kun 40 % af den maksimale 
kapacitet på ledningen. 

Årsagen til dette fald i leverancer er ifølge Gazprom, at man under vedligehold-
elsesarbejde har opdaget tekniske problemer med ledningen, og at man grundet 
de vestlige sanktioner mod landet ikke kan få fat i de reservedele fra Siemens, 
som skal til for at udbedre skaderne. Disse befinder sig angiveligt i Canada, og 
kan ikke komme til Rusland grundet de handelssanktioner, som blandt andet 
Canada pålagde Rusland i kølvandet på invasionen i Ukraine tilbage i februar.

I Tyskland, som nu står og mangler den russiske gas, er man derimod af den 
overbevisning, at der ikke er tale om nogen teknisk fejl på ledningen, men at der 
er tale om en ren politisk beslutning fra russisk side. Den tyske økonomiminister 
Robert Habeck mere end antydede i sin reaktion på faldet i gasleverancer, at han 
ikke tror på, at der er nogen problemer med Nord Stream 1, men at der er tale 
om endnu et skaktræk i den langvarige gaskrig mellem Rusland og EU, som har 
udspillet sig de forgangne måneder.

Tyskland har grundet de faldende russiske gasleverancer og frygten for, at det 
udvider sig til et totalt stop, i stedet taget andre midler i brug. Mandag annon-
cerede landets regering således, at man skruer op for produktionen på landets 
kulkraftværker for at imødekomme situationen og spare på gasreserverne. Dette 
er en løsning, som tyskerne af klimahensyn helst ikke ville have været ude i, men 
som man nu ser sig nødsaget til i hvert fald midlertidigt at benytte sig af.
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