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Entelios – a part of Agder Energi

Hydrologisk balanse
Summen av vann i magasiner, snø og grunnvann i
forhold til normalt (snitt 1991 – 2015)

Status
+ 13,5 TWh (- 3,4 TWh)

• Full gass i vannkraftproduksjonen.

• Mye av snøen i fjellet er nå
smeltet, kortsiktig værprognoser vil
ha større betydning fremover.
• Juli var historisk kald, men tørrere
enn normalt i Norge. Våtere enn
normalt i Sverige.
• Høytrykket over Norden er ustabilt,
og neste uke kan det være slutt.
Usikre varsler.
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Prognose
+ 9,3 TWh

• Bedre utveksling med utlandet kan
gi bedre balanse i markedet.
Sensitivity: Internal

Kilde: thomsonreuters.com

Ukentlig systempris
Uke 32: 2,25 €/ MWh

(+ 0,59 €/ MWh fra uken i forveien)

• Ekstremt lave priser gjennom
sommeren - spesielt i Norge.

• Denne uken er det antydninger til
noe oppgang i spotprisene –
mindre tilsig og revisjon på noe
vannkraft.
Sensitivity: Internal
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• Smeltevann og nedbør har
overskygget alle andre prissignaler
i Norden.

Systempris
€ 9,01

€ 9,05

€ 11,09

Snittpriser så langt i år:

€ 11,09

€ 9,00

€ 8,18

€ 8,18
€ 16,24

€ 8,16

€ 21,02
Sensitivity: Internal

€ 23,53

€ 20,18
€ 23,29
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Store prisforskjeller innad i Norden
- Områder med vannkraft har størst
press på pris
- Distribusjonsnettet har vært for
svakt.
- Feil på kabler.

Terminkontrakt
YR-21 Euro/ MWh

2021 kontrakten: 21,10 €/ MWh
(+ 0,55 €/ MWh siste uken)

• Covid-19 har satt sitt preg i de
fleste markeder.

• Etter kollapsen i mars, har mange
markeder gjeninnhentet seg.

• Tysk terminpris for 2021 er noe ned
siden nyttår, men høyere enn
bunnen i mars.
Sensitivity: Internal
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• Både kull og CO2-prisen er høyere
enn ved årsskiftet, mens gass- og
oljeprisen er ned.

