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Abstract 

Energy markets in Europe increasingly rely on gas storage to maintain and improve their security 

of supply and while the Danish government plans to phase out coal, oil and gas in 2050, the world 

continues to increase production and build more capacity for gas. 

The value of gas power plants and gas storages has been declining recent years and the main 

objective is to investigate the value of gas storage and what the reason behind this trend is. 

Supplementary objectives have been proposed and through an analysis of the market and 

valuation techniques for gas storage these question will be answered. 

Often papers suggest valuing gas storage by simulating a gas price and compute the optimal 

control by dynamic stochastic programming. However the usual approach when simulating gas 

prices relies only on historic data which is per definition outdated and the optimal value is useful 

for accounting and risk management, but difficult to utilize in daily operation.  

The valuation will begin with simulating a gas price by historic data and a strategic analysis. Next a 

static programming approach is assumed for the gas storage control. The real options approach 

found in optimal valuation techniques will be explained while the real options approach from 

static control is used to illustrate the connection between the financial and physical assets. 

The gas storage control will lead to a cash flow that discounted gives the value and a finally a 

sensitivity analysis will investigate the effect on the value of the model input parameters.  
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1 Indledning 

Indledningen vil danne et overblik over afhandlingen i form af først en introduktion og dernæst en 

problemstilling, hvor problemformuleringen og tilhørende spørgsmål stilles. Afslutningsvist vil der 

blive redegjort for litteraturanvendelse og praktiske informationer vedrørende afhandlingen. 

1.1 Introduktion 

Energimarkedet er et enormt marked og over de seneste årtier er gas blevet en stor del af dette 

marked. Hele verden inklusiv Danmark udbygger gaskapaciteten, mens regeringens langsigtede 

strategi udfaser gas frem mod 2050 og allerede i 2030 skal gasforbruget i Danmark være kraftigt 

reduceret. 

Gaskraftværker og gaslagre er faldet i værdi de seneste par år. Nye gaskraftværker er bygget som 

en del af en grønnere strategi, der er blevet undermineret af skifergasfund i USA. Disse fund har 

bragt lave kulpriser til Europa og samtidig har EU gennem en fejlet CO2-strategi dumpet priserne 

på CO2 ved at oversvømme markedet med kvoter. 

Gasprisen har mistet de udsving, der traditionelt før 2008 dominerede værdiansættelsen af 

gaslagre og det er svært at afsætte den lagerkapacitet, som med stor efterspørgsel blev købt på 

auktion før i tiden. Finanskrisen bærer noget af skylden, da efterspørgslen og dermed prisen faldt 

kraftigt i 2009 som følge af starten på finanskrisen. 

Gasmarkedets historie og fremtid vil blive undersøgt i forbindelse med en strategisk analyse, der 

vil bidrage med estimater på den fremtidige prisudvikling. En stokastisk prismodel bliver udledt på 

baggrund af den historiske udvikling i gasprisen og konklusionerne fra den strategiske analyse.  

Gennem en handelsstrategi baseret på realoptionsteori opsættes en Monte-Carlo model for 

gaslagring. Dette vil lede til en teoretisk værdiansættelsesmetode, der i praksis eftervises på et 

dansk gaslager og værdien sammenlignes efterfølgende med salgsprisen af selvsamme gaslager 

ved et salg i 2006. Dynamikken i et gaslager sammenlignes med relevante finansielle 

optionsteorier og illustreres i form af bl.a. put- og call-optionsteori. 
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1.2 Problemstilling 

Værdien af gaslagring over en given tidshorisont er genstand for det overordnede problemfelt i 

denne afhandling. De seneste års udvikling indenfor gasmarkedet har betydet nedskrivninger og 

tab for mange aktører og der er derfor forøget interesse for årsagen og hvordan markedet vil se 

ud i fremtiden. Værdien af både gaslagre og gaskraftværker er faldet kraftigt, til trods for at flere 

kraftværker er oprettet med ny teknologi, er energirigtige og effektive. For få år siden var 

gaslagerkapacitet meget efterspurgt, men de seneste år har gaslagrene i Danmark oplevet mangel 

på kunder til deres auktioner og kapacitet i lagrene står ubenyttet hen. En undersøgelse af 

gaslagrenes værdi vil kunne analysere baggrunden for nedgangen. Forskellige teorier er gennem 

tiden blevet undersøgt og anvendt i forbindelse med gaslagring, og disse er mere eller mindre 

komplicerede. 

1.2.1 Problemformulering 

Formålet med denne analyse er, at skabe en model, hvor det er muligt at værdiansætte 

gaslagring. For at gennemføre denne analyse er der rejst nogle spørgsmål, der skal hjælpe med at 

afdække analysens formål. Under hvert undersøgelsesspørgsmål findes en kort definition, der har 

til hensigt at klarlægge meningen med spørgsmålet. 

 

Hvad er værdien af gaslagring ved en realistisk strategi indenfor styring af et dansk gaslager? 

 Hvordan vil strategisk analyse påvirke værdiansættelsen af gaslagring? 

Den strategiske analyse vil være af begrænset omfang, da den skal sætte rammerne for 

spotprisen på gas, men også bidrage til at styre modellen i den rigtige retning. Der er 

således kun et produkt, nemlig gas, med mange interessenter.  

 

 Hvilken rolle kommer gas til at spille i fremtiden? 

I den strategiske analyse vil fremtidens rolle for gas undersøges. 

 

 Hvordan udnyttes gaslagring optimalt? 

Optimal udnyttelse af gaslagring vil foregå som litteraturstudie, hvor der opsøges 

erfaringer fra tidligere afhandlinger, artikler, mv. 
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 Sæsonudsving bør stadig spille en rolle, men hvorfor bliver udsvingene mindre? 

Almindeligvis er gasprisen præget af sæsonudsving og værdien af gaslagring er typisk 

bestemt ud fra dette spread. Dette spread er blevet mindre og siden 2008, men hvorfor?   

 

 Hvordan er følsomheden overfor ændringer i parametre? 

I modellen for styring af gaslagring vil følsomheden af ændringer i parametre blive 

undersøgt. Altså hvordan værdien påvirkes af ændringer i f.eks. volatilitet. 

1.2.2 Afgrænsning 

Det overordnede problem er at finde værdien af gaslagring. Ved realistisk strategi skal forstås en 

model, som ville kunne benyttes i et givent gaslager til styring, men der er mange detaljer omkring 

et gaslager som modellen ikke vil tage højde for. Lagerstyring af gas er selvfølgelig mere 

komplekst end blot køb og salg på de rigtige tidspunkter, men involverer en række vigtige 

faktorer, såsom fysiske begrænsninger på størrelse, lovkrav, forsyningssikkerhed, politik, 

flaskehalse, transmissionsnet, vejrforhold, oliepris, mv. Det er intentionen at belyse disse faktorer, 

men uden at gå i dybden med dem alle, da afhandlingen ikke kan rumme alle disse. 

Det antages, at ejer/lejer af gaslagringsfaciliteterne har kapital. Afhandlingen vil altså ikke 

omhandle fremskaffelse af kapital til køb af gas eller financieringen af denne kapital. 

Det kan ikke undgås, at omtale sammenhængen mellem energipriser, men der må afgrænses fra 

at gå i dybden med dette emne, da det er en afhandling i sig selv. 

Datamæssigt vil afhandlingen begrænse sig historisk til 2008, da det ikke har været muligt at finde 

konsistente1 data fra før 2008 i Danmark, mens den strategiske analyse vil have det primære 

fokus frem til 2030. Dette skyldes, at regeringen med de nuværende planer frem mod 2050 vil 

udfase bl.a. naturgas [22] og en tidshorisont frem til 2050 indeholder for mange ukendte. 

I styringen af et lager og dermed simulering af værdien benyttes den fremtidige spotpris og der 

kunne også inddrages forwardprisen på gas. Der afgrænses dog fra at omhandle forwardpriser i 

afhandlingen pga. omfanget. 

                                                           

 

1
 Data findes før 2008, men fra gasbørser i forskellige lande, som vil give et forvrænget billede af priserne. 

Det er derfor valgt, at holde tidshorisonten fra 2008. 
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1.3 Litteraturanvendelse 

Analysens første fase foregår som litteraturstudie, hvor artikler, årsrapporter, afhandlinger, mv. er 

undersøgt for relevant information. Artiklerne, samt afhandlinger der tidligere har berørt emnet, 

er kort beskrevet i metodeafsnittet. Flere bøger har elementer af teorien, der benyttes i denne 

afhandling, hvorfor bøgerne i disse tilfælde bruges som reference. Til den strategiske analyse 

benyttes primært internettets udbud af analyser, artikler, informationssider, samt opslagsværker. 

1.4 Læsevejledning 

Dette afsnit beskriver kort, hvordan forskellige termer og noteringer gennem rapporten skal 

forstås. Numre, der skrives i parentes, henviser til en formel (x.y), hvor x er afsnittet, og y er et 

sekventielt nummer i det respektive afsnit. For hvert afsnit nulstilles altså y. Det samme er 

gældende for figurer. Her er noteringen dog ”Figur (x.y). 

Numre noteret i firkantede parenteser [x] er referencer til litteratur- og kildelisten i afsnit 9.  

I bilag, afsnit 10.3, findes en sektion omkring forkortelser. Atypiske forkortelser er dog defineret i 

teksten første gang de nævnes. Analyser, artikler, e-bøger, kildekode, mv., som er refereret til, 

kan findes på den vedlagte CD. 

1.5 Organisering af rapport 

Dette afsnit beskriver kort og i store træk indholdet af rapporten.  

Kapitel 1 - Indledning. Indeholder en introduktion, der bredt beskriver det teoretiske og praktiske 

fundament afhandlingen befinder sig i. Dette bliver snævret ind i problemstillingen og konkrete 

undersøgelsesspørgsmål stilles i problemformuleringen. Sidste del af indledningen omhandler 

introduktion for læseren til den praktiske del af afhandlingen med henblik på forståelse af 

terminologi og organisering.  

Kapitel 2 - Metode. Afsnittet behandler metodevalg, litteraturstudie, kildekritik og det anvendte 

teorifelt. Der dannes et overblik over litteraturen på området og teorien sættes i kontekst i 

forhold til værdiansættelse af gaslagring. 
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Kapitel 3 - Strategisk Analyse af markedet for gaslagring. Markedet for gaslagring beskrives og 

analyseres gennem kendte modeller med henblik på at finde et pålideligt scenarie for gasprisens 

udvikling. F.eks. PEST og Porters Five Forces. 

Kapitel 4 - Model for spotpris af gas. Der opbygges og forklares en stokastisk model til simulering 

af gasprisen med mean-reverting egenskaber og sæsonudsvingning baseret på de historiske 

karakteristika og den strategiske analyse.  

Kapitel 5 - Model til styring af gaslagring. En udviklet model for styring af gaslagring præsenteres 

i dette afsnit med henblik på at finde værdien. Modellen er simplificeret og baseret på en statisk 

tilgang til problemet. Dynamiske løsningsmetoder nævnes kort. 

Kapitel 6 - Værdiansættelse af gaslagring. Et reelt eksempel på gaslagring i Danmark illustrerer 

værdiansættelsesmodellen udviklet i forrige kapitel.  

Kapitel 7 - Følsomhedsanalyse. Forskellige parametre varieres for at observere, hvordan 

modellen påvirkes, når f.eks. volatiliteten ændres. 

Kapitel 8 - Konklusion. Gennemgang af de vigtige konklusioner samt perspektivering findes i dette 

afsnit. 

Kapitel 9 - Litteratur og kildehenvisninger. Bøger, artikler, papers, internetsider, internetartikler, 

afhandlinger og andre kilder som er refereret til findes i afsnittet. 

Kapitel 10 - Bilag. I bilag findes bl.a. en figurliste, tabelliste, begrebsforklaringer, kildekode fra 

Matlab, som er illustreret for vigtige funktioner, mv. 
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2 Metode 

Den indledende del af afhandlingen vil bestå af en analyse af det danske gasmarked og i mindre 

grad eksterne interessenter. Energinet.dk ejer gaslageret i Lille Torup, er offentligt ejet og vil 

derfor fungere fint som centrum for analysen. Sammen med denne analyse og en udforskning af 

de historiske priser, simuleres fremtidige gaspriser stokastisk. Et lagers primære værdi består 

simpelt forklaret i at købe og sælge gas på de 

rigtige tidspunkter. Denne udfordring anskues 

her således, at værdien af gaslageret simuleres, 

og det vil være muligt at sammenligne med 

salgsprisen på lageret i Lille Torup. Desværre er 

kort- og langsigtede auktionspriser på 

leasingkontrakter ikke tilgængelige for 

sammenligning. 

Simulering af gaspriser vil basere sig på historiske 

priser og en strategisk analyse, som vil give et 

estimat på hvor gaspriserne i fremtiden er på vej 

hen. 

Handlen med gas kan anskues ud fra et 

realoptionssynspunkt. Denne handel giver en 

akkumuleret pengestrøm, som i terminalværdien 

vil kunne tilbagediskonteres. Ved denne metode 

findes en værdi for gaslagring.  

Først gennemgås litteraturstudiet for at danne et overblik over tidligere erfaringer med 

værdiansættelse af gaslagring. 

Den teoretiske del eftervises med en praktisk del, hvor et gaslager i Danmark værdiansættes efter 

metoden, hvorefter denne undersøges for følsomhed overfor relevante parametre. 

 

Afhandlingen udformes altså primært med positivistisk tilgang til analysen, men hvor den 

strategiske analyse bidrager konstruktivistisk til at estimere den fremtidige spotpris. 

 

Figur 2.1 - Metode oversigt. Kilde: Egen tilvirkning. 

Strategisk  

analyse 
Dataanalyse af 
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Simulering af 

fremtidig gaspris 

Modellering af 

gaslagring 

Værdi 
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2.1 Litteraturstudie 

En undersøgelse af nuværende litteratur mht. estimering af værdien af gaslagring foretages med 

henblik på at afsøge feltet for overordnede teoretiske metoder indenfor værdiansættelse af 

gaslagring. 

Desværre findes ingen beskrivelser af gaslagring i fagbøger, men der findes en del artikler 

(papers), som omhandler emnet. Disse gennemgås i det følgende. 

I 2002 foreslår (Blanco og Stefiszyn) en metode, hvor PCA (Principal Component Analysis) 

benyttes til at simulere gasprisen og fra denne værdiansættelse af gaslagring. 

 (Thompson, Davison og Rasmussen) udgiver i 2004 [7] en model, der gør brug af ikke-lineære 

PDE’s (Partial Differential Equation) for at værdiansætte lagring gennem den optimale strategi i 

forhold til en simuleret spotpris. Dette paper indeholder samtidig en metode, der forklarer de 

fysiske begrænsninger og metoden omkring de fysiske begrænsninger bruges derfor i 

afhandlingen og gennemgås i afsnit 5.3.1. Metoden, der gør brug af PDE til værdiansættelse, 

diskretiseres i 2006 [8] af (Chen og Forsyth). 

(Boogert og Jong) skriver senere i 2006 et paper [4] omkring Monte Carlo simulering i relation til 

værdiansættelse. De fysiske aspekter inkluderes og LSM (Least Squares Monte Carlo) udvides i 

forhold til første gang, hvor LS (Least Squares) blev benyttet til værdiansættelse af amerikanske 

optioner. Dette var i 2001 af (Longstaff og Schwartz) [5]. 

I 2007 udgiver (Chen og Forsyth) et paper [9], der beskriver en mere kompleks metode til 

simulering af gasprisen i forhold til værdiansættelse. Denne inkluderer også forwardpriserne i 

beregningerne. 

(Holland) udgiver i 2008 to korte papers [10] [11] om emnet med en realoptionstilgang og 

gennem Monte-Carlo simulering. Samme år udgiver (Holland) [12] [13] omhandlende det 

stokastiske optimeringsproblem, simulering af spotpriser på baggrund af historiske data og en lille 

kort fortælling om den software, der er bygget til formålet. 

Stokastisk dynamisk programmering benyttes i 2008 af (Lai, Margot, Secomandi) i forbindelse 

med Monte-Carlo simulering til værdiansættelse af gaslagring [14]. Denne metode benyttes 

samme år af (Makassikis, Vialle, Warin), men med tre forskellige tilgange til simulering af 

gasprisen [15].  
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Et paper af (Bjerksund, Stensland, Vagstad) i 2008 fokuserer hovedsageligt på simulering af 

gasprisen i forhold til forwardkurven og derefter en simpel strategi til værdiansættelse [16]. 

I 2011 udkom et paper [18] fra (Boogert og Jong), som beskriver LSM metoden, men med en 

multifaktor pris simulering, der mere elegant skal fange gasprisdynamikken. 

 

Sideløbende er der også foretaget en række afhandlinger indenfor området. 

(Bringedal) beskriver i 2003 en simpel realoptionstilgang med sæsonbetonet gasprissimulering 

[58]. 

(Li) præsenterer [59] i 2007 et sammenligningsstudie af de forskellige metoder, der hidtil er 

beskrevet i litteraturen, bl.a. LSM og (Zhai) beskriver i samme år en metode [60] til at finde den 

optimale strategi. 

(Schoppe) beskriver i 2010, en metode kaldet ”Knowledge Gradient Algorithm”, som er en 

sekventiel lærende metode til estimering af gasprisen. 

I 2010 udgiver (Rask) en afhandling [62] omkring lagerstyring i DONG Energy og de 

markedskræfter, der spiller ind. 

(Rumbauskaitė) skriver en afhandling i 2011 [63] omkring investering i gaslagring med stokastisk 

prisudvikling og udledning af optionsværdien i gaslagring. 

 

Der er altså nogen litteratur på området, men værdiansættelse er naturligvis forbundet med en 

vis usikkerhed og derfor er der heller ikke to metoder, der er helt ens. Litteraturkilderne har 

selvfølgelig inspireret og sat sit præg i denne afhandling og hvor metoder er brugt fra litteraturen 

er det nævnt de respektive steder. 

Gaslagring sammenlignes i litteraturen ofte med amerikanske optioner eller swing optioner, da 

teorierne har nogle fællesnævnere. Dette er en lidt længere forklaring, hvilken uddybes i afsnit 

5.2. 

2.2 Kildekritik 

Den i afsnittet nævnte litteratur ikke en tilnærmelsesvis god anvisning på en praktisk 

implementering af en værdiansættelsesmetode og ofte søges der efter, at finde den optimale 
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værdi givet en simuleret gaspris baseret på historiske data. Historisk data vil kun kunne bidrage til 

en fremtidig simulering, der er baseret på gamle data. Der kan altså ikke tages højde for 

fremtidige elementer, såsom øget efterspørgsel eller knaphed på gas, hvilket i begge tilfælde vil få 

niveauet for gasprisen til at stige. 

Hvis det antages, at den simulerede værdi for gaslagring var korrekt, skal lagrene styres helt 

optimalt efter den reelle gasprisudvikling og den kendes af gode grunde ikke. Det er svært at købe 

og sælge på de helt rigtige tidspunkter og dermed opnå den beregnede optimale værdi. Derfor vil 

de mange strategier for optimal styring måske ikke være helt realistiske i praksis, men i stedet vil 

der være tale om den optimale værdi i regnskabsmæssige sammenhænge eller i form af 

risikostyring.  

Validiteten af både afhandlingerne og de nævnte papers i litteraturstudiet er individuelt, men helt 

generelt synes denne at være høj. 

Der bruges i afhandlingen analyser fra regeringen og brancheorganisationer og disse naturligvis 

sættes i dette perspektiv. Regeringen er kun valgt i en kort periode, hvorfor analyser og strategi 

hurtigt kan ændre sig og brancheorganisationer har deres egen agenda i analyserne i form af at 

fremme den specifikke branche. 

Historiske gaspriser er hentet fra Nord Pool Gas [29]. Handlen på Nord Pool Gas er, som det kan 

ses af Figur 2.2, steget i 2012 i forhold til 2011 [19]. Handlen med gas på børsen må derfor siges, 

at være både stigende men også stadig illikvidt set i forhold til hele markedet.  Dette er yderligere 

bekræftet i [45] og en måde at agere i et sådan marked er beskrevet i [17], hvilket der afgrænses 

fra i denne afhandling. Nord Pool Gas er den eneste offentlige kilde med markedspriser på det 

danske marked. Samtidig opnår denne børs, større markedsandele hvert år, hvilket er illustreret i 

Figur 2.2. Priserne på gas hentet fra Nord Pool Gas antages derfor i denne afhandling 

repræsentative for markedsprisen. 
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Figur 2.2 – Nord Pool Gas’ andel af det danske forbrug. Kilde: Nord Pool Gas, 2012. 

2.3 Teori 

Der vil ud over de nævnte emnefelter indenfor finansieringsteorien blive inddraget andre 

teoriområder for at kunne løse værdiansættelsesspørgsmålet. Disse vil blive forklaret undervejs, 

men da de ikke er en del af afhandlingens teoretiske fagområde, er de udeladt af dette afsnit. 

2.3.1 Strategisk analyse 

Fokus i den strategiske analyse vil være på markeds-, samt brancheforholdene, hvorfor det er 

naturligt at inddrage følgende analyser i afhandlingen: 

 PEST-analyse, som giver et billede af det marked, der opereres i, set fra et 

gaslagringssynspunkt. Det er naturligt, at inddrage de nærmeste markeder for Danmark i 

analysen. 

 Porters Five Forces, der giver et billede af de konkurrencemæssige forhold i branchen. 

Med branchen menes der gas- og til dels energibranchen. 

 SWOT. De forskellige elementer i den strategiske analyse bliver konkluderet og forhold, 

der vil kunne påvirke gasprisen nævnes til efterbehandling i Kapitel 4 omhandlende 

modellering af gasprisen. 

Teorierne er velkendte og bl.a. beskrevet i [3]. 
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2.3.2 Det stokastiske element 

En af de oftest benyttede modeller til simulering af prisdynamikker, fra aktiekurser til gaspriser, er 

en mean-reverting stokastisk proces med en standard Brownian bevægelse. I denne model [1] 

arbejdes, der med tilfældige udfald tilhørende en bestemt normalfordeling. Middelværdien vil her 

være den estimerede spotpris, mens variansen er de estimerede udsving fra dag til dag. Modellen 

kan påvirkes af alt lige fra vejret til markedsimperfektioner, hvilket omhandles senere i 

afhandlingen.  

2.3.3 Realoptioner og værdiansættelse  

Værdiansættelse af et gaslager kan simpelt forklares som den akkumulerede pengestrøm 

tilbagediskonteret.  

Styring af et lager kan forklares ud fra en realoptionstilgang. Fysiske aktiver sidestilles med 

finansielle, og det er muligt at opstille strategier omkring gaslagring. Typisk kan det sammenlignes 

med amerikanske optioner, hvor indfrielsestidspunktet ikke er fast. En ejer af en amerikansk 

option skal hele tiden overveje om hans option er mere værd indfriet eller ved at vente. Med 

denne type option er udnyttelse dog kun muligt en enkelt gang. Et gaslager kan sammenlignes 

med denne type option, hvor der dog er mulighed for delvis indfrielse flere gange. 

2.3.4  Monte-Carlo simulering 

Monte-Carlo simulering er et statistisk værktøj, der benytter en direkte og empirisk tilgang. 

Metoden er en kendt teknik beskrevet i lærebøger [1] [2]. I denne afhandling benyttes værktøjet i 

forbindelse med flere mulige udfald af den simulerede gaspris, indenfor en bestemt tidshorisont, 

til at udregne middelværdien af et udfaldsrum. Middelværdi angiver dermed den estimerede 

lagerværdi under de givne forudsætninger.  
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3 Strategisk Analyse af markedet for gaslagring 

Den strategiske analyse lægger ud med en markedsbeskrivelse, for at sætte rammerne og tegne 

et billede af markedet, som det ser ud i dag. De efterfølgende sektioner vil benytte dette billede 

som udgangspunkt for den videre analyse. Der bliver dannet et billede af de samfundsmæssige og 

de konkurrencemæssige forhold. Afslutningsvis vil der opsummeres over de vigtige elementer 

hovedsageligt i forhold til den fremtidige udvikling i gasprisen, som er af stor betydning i forhold 

til lagerets værdi. 

3.1 Perspektiv 

Denne afhandling og senere model kan benyttes af ejer, som virksomheden, der vælger at lease et 

gaslager. Derfor vil perspektivet i analysen være lagt hos ejer/lejer. 

3.2 Markedsbeskrivelse 

3.2.1 Indledning og historie 

Efter oliekrisen i 1973-74 blev energipolitikken omlagt, for således at nedbringe afhængigheden af 

olie, hvilket var første spadestik til naturgas i Danmark. I 1979 blev det i folketinget besluttet, at 

indføre naturgas [31] og DONG, som var ejet af staten blev derfor naturligt ankeret i planen og 

blev sat til at etablere og drifte transmissionsnettet for naturgas. Indtil år 2000 var handlen af gas 

mellem de Europæiske lande begrænset. I samme år blev naturgasforsyningsloven vedtaget, 

indeholdende et EU gasdirektiv, der betød, at der nu var åbent for handel landende imellem. 

Mellem 2003-2007 blev markedet i Danmark endvidere åbnet for erhvervskunder og sidst alle 

gaskunder. Danmark var dengang på forkant med udviklingen, da den fulde markedsåbning blev 

introduceret.  

I 1987 blev det første danske underjordiske gaslager i Lille Torup sat i drift og senere i 1994 kom 

det danske gaslager i Stenlille til. Lagrene har en kapacitet på hhv. 437 og 598 mio. Nm3 
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3.2.2 Infrastruktur og systemansvar 

Det danske infrastrukturnet for gas er overordnet bygget op af entry/exit-points i Nybro, Ellund og 

Dragør. I dag er det sådan, at gassen til Danmark kommer ind fra Nordsøen ved Nybro og Tyskland 

ved Ellund og supplerer samtidig Sverige fra Dragør. Gasnettet er forbundet til Lille Torup i Jylland 

og Stenlille på Sjælland. Infrastrukturen er illustreret i Figur 3.1 og denne har Energinet.dk 

systemansvaret for. Rørene fra felterne i Nordsøen til Nybro ejes af DONG Energy. 

 

 

Figur 3.1 - Den danske gasinfrastruktur. Kilde: Energinet.dk. 

3.2.3 Produktion og forbrug 

I Figur 3.2 er illustreret den handlede mængde gas fra 2010 til 2012. Det fremgår klart af figuren, 

at der handles langt mere i vinterperioderne end om sommeren. I 2012 lå det danske 

naturgasforbrug på ca. 3,7 mia. m3. 
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Figur 3.2 - Forbrug 2010-2012. Kilde: Energinet.dk [41]. 

Produktionen i de danske gasfelter i Nordsøen er illustreret i Figur 3.3. Denne vises sammen med 

Danmark forbrug og Sveriges import fra Danmark. Produktionen er faldende frem til 2015, hvor et 

nyt felt i Nordsøen sættes i drift. Forbruget i Danmark og Sverige falder ikke tilsvarende med 

produktionen. På den baggrund anbefalede Energistyrelsen i 2010, at Energinet.dk skulle udbygge 

kapaciteten ved Ellund, hvilket er igangsat. Den anbefalede udbygning står færdig i 2013 [25] og 

burde sammen med det nye felt i Nordsøen kunne imødekomme det danske forbrug frem til 

slutningen af det nuværende årti [23].  
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Figur 3.3 - Forventet forbrug og produktion frem mod 2025. Kilde Energistyrelsen og 

Energinet.dk [40]. 

3.2.4 Gaslager 

Der eksisterer tre overordnede typer af undergrundslagre. Udtømte gas felter, aquifers og salt 

horste. Aquifers er undergrundslagre af porøse sten, mens udtømte gasfelter er lommer af gas i 

undergrunden. Udtømte gasfelter kræver en stor mængde gas for at vedligeholde et tilstrækkeligt 

tryk, men der eksisterer mange af disse og på verdensplan er det derfor denne type som 

dominerer. I Stenlille lagres gassen i porøse sandstenslag [37] i ca. 1,5 km’s dybde. I Lille Torup 

[30] er udskyllet 7 store hulrum eller kaverner i en salthorst 1-1.7 km. nede. Lageret i Lille Torup 

er illustreret i Figur 3.4, hvor de 7 kaverner kan ses som store beholdere. Afhandlingen vil benytte 

Lille Torup som praktisk eksempel og kun beskæftige sig med dette gaslager. 
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Figur 3.4 – Illustration af gaslagring i saltlag. Kilde: Energinet.dk [30]. 

 

Før 2006 var begge ejet af DONG Energy, men for at EU konkurrencemæssigt kunne tillade 

sammenlægning af en række selskaber blev det bl.a. stillet som betingelse, at DONG måtte 

selskabet frasælge Lille Torup. Lille Torup blev købt af Energinet.dk, som er et offentligt selskab. 

3.2.5 Ressourcer 

Naturgas i Nordsøen er der ifølge prognoser begrænsede mængder af, se Figur 3.3, men gas på 

verdensplan er der nok af til de næste 250 år [43]. 

Skifergas er der enorme mængder af og EIA (Energy Information Administration) i USA anslår, at 

skifergasreserverne i Danmark er 10 gange de kendte gasreserver i Nordsøen [50], hvilket er godt 

650 mia. m3.  Det kan sammenholdes med Danmarks forventede forbrug i 2015 på ca. 3 mia. m3. 

Desuden kan biogas anskues som en kontinuerlig lille reserve, hvis planerne om produktion i 

Danmark starter. [26]. 
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3.2.6 Børs og distributører 

NPG (Nord Pool Gas) er ejet af Energinet.dk og står i dag for ca. 20 % af den samlede danske 

gashandel, hvilket betyder, at den resterende mængde handles udenom markedet. Som nævnt i 

afsnit 2.2 giver det anledning til et illikvidt marked, men handlen på børsen er i vækst og priserne 

er ifølge NPG højt korreleret med andre tilstødende børser i andre lande. [36] 

3.3 PESTLE 

 PEST-analysen som den traditionelt er kaldet, er her 

bygget op af 6 faktorer, som en del af den eksterne 

analyse.  

3.3.1 Politisk 

I Danmark har alle muligheden for at indgå på 

gasmarkedet og handle som følge af den politiske 

liberalisering i 2004 [33], men først fra 2008, hvor Nord Pool Gas blev oprettet er markedet 

begyndt at blive likvidt. DONG Energy havde før 2008 stort set monopol på det danske 

gasmarked. 

Tyskland har besluttet at udfase atomkraftværk frem til år 2022 [47], hvilket på kort og 

mellemlang sigt betyder, at Tyskland skal udnytte alternative energikilder, såsom kul, VE og gas, 

hvilket kan presse prisen på gas. 

Ifølge udspil fra regeringen vil forbruget af naturgas udfases frem mod 2050, sammen med de 

øvrige fossile brændsler og produktionen fra Nordsøen vil ifølge prognoser ophøre helt omkring år 

2030. 

EU’s CO2-kvotesystem har slået fejl. Forventningen var op mod 30 Euro pr. ton CO2. I stedet er 

markedet blevet oversvømmet med CO2-kvoter, som har resulteret i en CO2-pris på omkring 7 

Euro pr. ton. Sammenholdt med relativt lave kulpriser producerer mange nye gaskraftværker kun 

ganske få timer [54], hvilket har bremset den grønne omstilling midlertidigt. Der kæmpes på to 

fronter for CO2-prisen. Polen er f.eks. forkæmper for lave priser, mens Danmark forsøger, at hæve 

prisen på CO2. Det kan hænge sammen med at f.eks. DONG har nye gaskraftværker som står stille 

 

Figur 3.5 – PESTLE model. Egen tilvirkning. 
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pga. dette og at DONG ejes af og har i samarbejde med staten søgt den grønne model, som er pt. 

er undermineret af EU. 

3.3.2 Økonomisk 

Der er store investeringsomkostninger forbundet med en etablering af et gaslager og det tager 

mange år at bygge. Gaslageret i Lille Torup blev påbegyndt i 1983 og stod klar i 1987 [30]. Ud over 

investeringsomkostningerne er der selvfølgelig også omkostninger forbundet med vedligeholdelse 

og almindelig drift. Der bliver med stor sandsynlighed ikke investeret i nye gaslagre i Danmark, 

eftersom den danske strategi allerede nu udfaser naturgas som energisystem. Men i Europa 

udbygges lagerkapaciteten med 30 % til 40 % frem til år 2015 [52], hvilket indikerer, at gas ikke er 

på vej ud i Europa, som i samme tempo, som det er i Danmark. 

Der har været store investeringer fra dansk side i gaskraftværker rundt i Europa, men 

skifergasfund og -boringer i USA har siden 2008 sænket efterspørgsel på kul i Amerika, hvilket har 

haft en betydelig nedadgående påvirkning på den europæiske kulpris [51] og allerede fra 2020 vil 

USA eksportere skifergassen, hvilket ifølge IEA vil præge og ændre det globale marked [48]. 

Gasmarkedet er meget afhængig af vejret. Er det varmt, vil forbruget af gas være lavt og hvis det 

er koldt vil forbruget være højt. Derfor holdes meget øje med vejret i forhold til handel med gas. 

Dette gælder ikke kun gasmarkedet, men hele energimarkedet. 

3.3.3 Sociokulturel 

Samfundet går mod VE (Vedvarende Energi) og hvis f.eks. elbiler kunne bringe én til arbejde uden 

at løbe tør for strøm, ville de revolutionere markedet. I stedet er f.eks. VW allerede i 2013 

begyndt, at lancere modeller med gasmotor, som udleder mindre CO2. Det betyder, at 

befolkningen har mulighed for at vælge et alternativ til benzin/diesel biler og dermed fremstå 

grønnere. 

3.3.4 Teknologisk 

Ved grænserne til Tyskland og Sverige har transmissionsnettet flaskehalse, hvilket de næste par år 

kan betyde fluktuerende gaspriser. En ny transmissionslinie er underopførelse ved den dansk-

tyske grænse, som skal forbedre forsyningssikkerheden. 
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Husene i Danmark bliver konstant bedre isoleret de gamle olie- og gasfyr bliver løbende skiftet ud 

med nye energivenlige gasfyr, hvilket burde få forbruget af gas til at falde. 

VE-teknologier bliver konstant bedre og mere attraktive. Gaslagrene vil kunne spille en afgørende 

rolle i fremtidens vindsystem[24] i det de vil være i stand til at lagre forholdsmæssigt store 

mængder af energi. ca. 12.000 MWh, hvilket er omkring en fjerdedel af danskernes nuværende 

energiforbrug. Biogas en anden af disse VE-teknologier, der kan få en stor rolle i fremtidens 

energisystem [26] og kan omdannes til en gas, der kan benyttes i naturgasnettet og dermed også i 

transportsektoren. 

Der eksisterer et enormt potentiale for skifergas i Danmark, men på kort sigt er der frygt for hvad 

den nuværende udvinding betyder for lokalmiljøet [49] og der er stor usikkerhed omkring 

grundvandets påvirkning. Værktøjerne til udvinding er ikke teknologisk gode nok endnu og 

skifergas i Danmark er, på nær et forsøg i Nordsjælland, sat på hold. 

3.3.5 Juridisk 

Handel med gas uden for børsen medfører øgede omkostninger for virksomheden, da denne skal 

opretholde det kontraktuelle, hvorimod handel på NPG betyder, at børsen vedligeholder 

kontrakter og virksomheden kan dermed slippe for denne type administrative arbejde. 

3.3.6 Miljø 

Der er mange miljømæssige faktorer, der påvirker gasmarkedet. CO2-forureningen er et af de 

store spørgsmål i hele verden og med gas som en mellemstation til VE, vil udledningen af CO2 

kunne reduceres kraftigt [50]. 

Der potentielt meget skifergas i Danmark [50]. Faktisk så meget, at der er nok til hele Danmarks 

energiforbrug i 30 år, men der er stor uenighed omkring skifergas [55] og miljøpåvirkningen ved at 

hente det op fra undergrunden. Gassen udvindes ved en metode kaldet fracking, hvor vand og 

kemikalier benyttes i skiferlaget til at skabe revner, hvor gassen kan trækkes ud af. Skiferlaget 

ligger under grundvandsniveauet og det er ikke ønskeligt, at disse kemikalier skal kunne havne i 

drikkevandet [49]. 
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3.4 Porters Five Forces 

Markedsforholdene kan analyseres gennem Porters Five Forces til at vurdere branchens 

attraktivitet. Perspektivet er som nævnt både 

ejer som lejer af lagerkapacitet. 

3.4.1 Rivalisering 

Hvis produktionen eller leverancerne af naturgas 

er usikker, kan det være en stor fordel at have 

adgang til et gaslager. Usikkerhed betyder 

nemlig i de fleste tilfælde højere volatilitet og 

dermed muligheden for at købe lavere og sælge 

højere. De forskellige aktører på markedet, som byder ind på auktionerne for leasing af 

gaslagring, kan give en indikation af konkurrencesituationen. Energistyrelsen skriver om 

konkurrencesituationen i 2007/2008, at al lagerkapacitet blev udsolgt og at efterspørgslen var 170 

% større end udbuddet [52]. En klar indikation på, at der eksisterer en økonomisk fordel i at have 

lagerkapacitet til rådighed. Året 2008/2009 bød på en anden situation, hvor lageret i Stenlille 

havde meget lidt kapacitet til salg, forventede markedede høje priser for kapaciteten i Lille Torup, 

men kun 90 % blev solgt. Dette indikerer, at der ikke længere er en sikker gevinst på leasing af et 

gaslager og konkurrencesituationen afhænger dermed i nogen grad af det spread som ligger på 

prisen sommer og vinter. 

3.4.2 Konkurrenter 

Alle har adgang til markedet, men der er relativt høje indgangsbarrierer. En virksomhed som 

DONG Energy, der ejer transmissionsnettet fra Nordsøen og lageret i Stenlille har naturligvis 

fordele i selv at kunne bestemme omkostningerne og prisen på gas. Gasteknisk udstyr er ikke 

billigt og der skal en vist opstartskapital og et vist kundesegment til for at komme ind på 

markedet. I starten af finanskrisen var det svært, at komme ind på markedet for gaslagring, fordi 

prisen var meget lav og udsvingene meget små. 

 

Figur 3.6 – PFF model. Egen tilvirkning. 
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3.4.3 Leverandører 

Der udarbejdes mellem Energinet.dk og leverandører forsyningssaftaler for at sikre forsyningen til 

Danmark, men som det ser ud i dag, er prisen ikke konkurrencedygtig i forhold til resten af Europa 

[53] [57]. Den gamle forsyningspligtsaftale er afskaffet i det omfang, at kunderne kan vælger en 

anden udbyder, hvis det ønskes, men mange kunder er stadig hos de store gamle aktører, som 

f.eks. DONG Energy. Det skyldes, at det er svært at gennemskue markedet for gas og folk er trygge 

ved deres nuværende leverandør. Gevinsten ved at skifte er ikke stor nok, hvilket muligvis kan 

hænge sammen med transmissionsnettet til resten af Europa har en relativ lille kapacitet og det 

er dermed i dag ikke mulig, at købe større mængder billig gas fra resten af Europa. 

I den nuværende danske strategi vil gasleverancerne i fremtiden komme fjernt fra og sker afbrud 

pga. tekniske eller politiske problemer, kan der derfor forventes stor usikkerhed omkring priserne. 

Gaslagrene kan derfor få stor betydning i fremtidens gassystem. 

3.4.4 Kunder 

Slutforbrugernes forhandlingsstyrke er kraftigt forbedret siden 2004, hvor markedet blev fuldt 

liberaliseret. Forbrugerne kan nu frit leverandør [32] efter den pris de finder mest fordelagtig. Det 

samme gælder naturligvis erhvervskunderne og hvis selskabet har et vist forbrug, kan det vælges, 

at købe direkte fra gasbørsen. 

3.4.5 Substitution 

Energibranchen er præget af mange substituerende produkter. Kul, olie, vind, vand, sol, 

biobrændsel, affald, mv. Det kræver dog store investeringer at omlægge et kraftvarmeværk fra 

gas til affald eller kul og omvendt, men allerede i dag anvender nogle kræftværker forskellige 

former for energi. Med mindre der er tale om udskiftning af hjemmets gasovn til elovn vil det 

nuværende niveau og stigende svingninger i gasprisen ikke flytte kunderne andet steds hen. Som 

nævnt tidligere er gas det fossile brændsel med mindst CO2-udledning, hvilket vil stille gas 

stærkere i fremtiden, i forhold til regeringens 2050-plan. 

For investorer kan alternativer til gaslagre, f.eks. være norske vandkraftværker, vindmøller eller 

helt andre investeringstyper. 
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3.5 SWOT 

Dette afsnit konkluderer på den strategiske analyse og sammenfatter kort de vigtigste budskaber 

af betydning for gaslagring. 

3.5.1 Styrker 

Der er mange kendte udviklingstendenser indenfor gasmarkedet, som kan benyttes til at forudse 

eventuelle ustabile perioder i handlen med gas. 

Af alle fossile brændsler er udledningen af CO2 den laveste for gas, hvilket i en ”grøn” konjunktur, 

vil øge efterspørgslen på gas. 

Det vil derfor alt andet lige være positivt for gas, hvis CO2-prisen blev sat op idet kul og olie 

dermed ville blive forbundet med en forholdsvis større omkostning. 

3.5.2 Svagheder 

Det ligger i regeringens strategi, at naturgasmarkedet skal udfases frem til 2050 og allerede i 2030 

skal det være reduceret kraftigt. I 2012 var det danske gasforbrug på 3,7 mia. Nm3 (Normal-

kubikmeter) og i 2015 skal det danske forbrug være aftaget til 3,2 mia. Nm3/år. Når vi går ind i 

2025 skal forbruget være på 2,8 mia. Nm3/år [27]. 

3.5.3 Muligheder 

Transportsektoren er delvist ved at blive omlagt til naturgas. Brændværdien er marginalt mindre, 

men til gengæld forurener gas mindre end andre fossile brændsler, hvilket taler for en stigende 

efterspørgsel i fremtiden. 

Behovet for gas i Europa vil stige, hvilket bl.a. indikeres ved at lagerkapaciteten generelt udbygges 

med 30 % til 40 % frem til 2015. Forbedres kvotesystemet for CO2-prisen, vil det betyde en øget 

efterspørgsel på gas i form af omlægning fra kulkraft til gaskraft. I Europa står nye og gamle 

gaskraftværker i Europa stort set stille pga. den lave CO2- og kulpris.  
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3.5.4 Trusler 

Der ses ikke betydelige trusler indenfor tidshorisonten ud over selvfølgelig udfasningen af gas i 

Danmark. Kulkraften er blevet billig som følge af skifergas udviklingen primært i USA, hvilket har 

øget forbruget af kul i Europa og mindsket udsvingene i gasprisen. 

Hvis ikke Danmarks forbrug falder i takt med regeringens ønske, vil det kunne resultere i 

periodevist høj efterspørgsel, som der ikke vil være udbud nok til. Disse perioder vil derfor 

resultere i udsving i gasprisen. 

 

3.6 Delkonklusion på den strategiske analyse i forhold til gasprisen 

Gaslagring var før 2008 et meget attraktivt og lukrativt marked, men gennem finanskrisen har 

markedet været præget af tøven i forhold til investering i gaslagerkapacitet i form af leasing.  

Europa udbygger dog i øjeblikket gaskapaciteten, for at imødekomme stigende efterspørgsel i 

fremtiden. 

Klimaet får større og større fokus pga. den globale opvarmning og gas vil vinde frem som en 

midlertidig energikilde indtil de vedvarende teknologier er tilstrækkeligt udviklede til at kunne 

konkurrere med fossile brændsler. Skifergas er derfor også en vigtig brik i dette spil. Hvis de 

kulfyrede kraftværker skal udfases og erstattes af alternative energikilder, vil skifergas få en stor 

rolle i den mellemliggende periode. 

Alt i alt antages det i den restende del af opgaven, at prisen vil fortsætte med at stige. Selvom 

Danmark udfaser naturgas vil behovet for gaslagring forblive det samme i Danmark eller være 

stigende pga. vores nabolande. Analysen fortsættes i næste kapitel, hvor de historiske priser 

analyseres og en model for gasprisen udledes. 
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4 Model for spotpris af gas 

I dette kapitel illustrerer først de historiske gaspriser og forklarer kort de store påvirkninger på 

prisen. Dernæst udledes en simuleringsmodel for gasprisen, som kan benyttes senere til 

værdiansættelse. Sidst i kapitlet estimeres på baggrund af historiske data og den strategiske 

analyse de parametre gasprismodellen skal bruge. 

4.1 Historisk 

Gaspriserne på NPG er opgivet MWh men er blevet omregnet til m3, for at regne med en mere 

håndterbar enhed. Den historiske udvikling i spotpriserne for gas kan ses i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 – Oveblik over historiske spotpriser fra Nord Pool Gas i perioden marts 2008 til april 2013. Egen tilvirkning. 

Energitilsynet fører en naturgasprisstatistik [35], hvor der er en beskrivelse af prisudviklingen på 

kvartalsbasis, som går tilbage til 2009.  

I slutningen af 2008 indtræder finanskrisen på gasmarkedet og der sker et generelt fald til under 1 

kr. Markedet arbejder sig fra midten af 2009 op mod niveauet fra 2008, som også er niveauet i 

dag. Fra starten af 2010 og frem til i dag reagerer markedet på fire store begivenheder, illustreret 

som store hop i prisen: 

 Prishoppet 2010: Ingen informationer kan findes omkring dette prishop. 
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 Prishoppet 2011: Denne skyldes flaskehalsen i Ellund, som ikke kunne transportere gas 

nok til det danske og svenske marked. Efterspørgslen blev for stor. 

 Prishoppet 2012: Januar 2012 var ekstra kold og kom bag på markedet. Derfor måtte flere 

ud og købe mere gas end forventet. 

 Prishoppet 2013: Februar 2013 skyldes kolde perioder sent på vinteren, hvilket ikke var 

forventet. Lagrene var ved at være tømte og samtidig har der været forstyrrelser i et af de 

store produktionsfelter [46]. 

 

I Figur 4.2 ses priserne mere detaljeret fra 2009 – 2012. 

 

Figur 4.2 – Historiske spotpriser fra Nord Pool Gas. 2009-2012. Egen tilvirkning. 

Det kan ikke ses af figurerne i afsnittet, men priserne har ændret sig meget siden 2006 og de 

traditionelle spreads mellem sommer og vinter er svære at få øje på. De eksisterer dog stadig, 

men i mindre omfang, hvilket behandles senere i afsnit 4.3. 

4.2 Modellering af gaspris 

Først er det vigtigt, at nævne faktorer som har indflydelse på gasprisen. Der er tale om denne 

generelle stigning eller fald, sæsonudsving, de stokastiske elementer og afhængigheden af andre 

faktorer. Andre faktorer kan være temperatur, oliepris, kulpris, CO2-pris, elpris, politiske faktorer, 

tekniske, mv. inkludering af disse faktorer vil være en afhandling i sig selv. Derfor udlades disse. 

Modellen for gasprisen udvikles fra følgende komponenter: 
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 Standard Brownian motion 

 Mean-reverting 

 Sæson 

 Vækst 

De nævnte processer forklares i det følgende, hvor gasprisens model til stokastisk simulering [1] 

udledes.  

Ændringen af gasprisen fra st til st+1 fremkommer ved udtrykket: 

   tttt dzdtsds    (4.1) 

Hvor ts spotprisen pr. tidsenhed t,   er ”Mean-reverting Rate”,   er middelværdien,   er 

standard afvigelsen og tdZ  er en standard Browinansk bevægelse defineret som følgende: 

   dttYdZt   (4.2) 

 tY er her et tilfældigt udtrukket tal, der tilhører normalfordelingen med middelværdi 0 og 

standardafvigelse 1. t  er en middelværdi for processen, som prisen vil udvikle sig omkring, mens 

mean-reverting rate angiver den hastighed processen vil søge tilbage mod middelværdien. 

Der modelleres kun dag til dag og der foretages derfor kun spring i tiden, t, af 1, hvilket betyder, 

at 1dt . 

Da der arbejdes med daglige priser og en lineær sammenhæng mellem disse, kan udtryk (4.1) 

diskretiseres til: 

   tttt dztss    (4.3) 

Dermed bliver 1ts  udtrykt ved: 

 
ttt sss 1  (4.4) 

t  fra udtryk (4.1) deles op i to komponenter. Den første er vækst-komponenten, der har til 

formål, at modellere den generelle estimerede vækst og den anden er en sæsonkomponent. 

Væksten i gasprisen modelleres ved en generel lineær fremskrivning, som kan udtrykkes: 

 tablt   (4.5) 
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Hvor tl  er prisen i den lineære prisudvikling, b er prisen ved periodens begyndelse og a er 

væksten pr. tidsenhed. Tidsenheden er her dage. 

Sæsonkomponenten i modellen er konstrueret således, at den svinger med året: 
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(4.6) 

 er amplituden i sæsonudsvingene og shiftt  er den forskydning fra nytår, som estimeres. 

Middelværdien i prismodellen kan derfor skrives som:  

 
ttt kl   

(4.7) 

4.3 Estimering af parametre 

Modellen skal sættes rigtigt op, for at kunne simulere gasprisen. Til det formål estimeres 

parametrene,  , t  og   i dette afsnit. 

Middelværdien af prisen er som forklaret en sammensætning af to 

komponenter, forklaret i udtryk (4.7). Det er valgt, at isolere et prisinterval 

for estimering af stigningen, da den lave pris under finanskrisen vil give en 

skæv værdi. En lineær regression fra juli 2010 til april 2013 giver en daglig 

gennemsnitslig prisaddition på: 

 
3

.
00077557,0

m

kr
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(4.8) 

Dette tal og den lineære regression er illustreret i Figur 4.3. Omregnet til årlig 

vækst er denne stigning lig med ca. 15 % fra 2010 til 2011. Når der er tale om 

linearitet vil væksten i procent aftage med tiden, men i afhandlingen vil 

”start”-væksten blive sat lidt lavere en 15 %. Sættes en udvikling i 2013 på ca. 

9 % vil det medføre en daglig vækst i point på: 

 
3
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0006,0

m

kr
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(4.9) 

Herfra vil gasprisvæksten frem mod 2030 falde til ca. 3,6 %, hvilket er tæt på 

År Vækst 

2013 9,0 % 

2014 8,2 % 

2015 7,6 % 

2016 7,1 % 

2017 6,6 % 

2018 6,2 % 

2019 5,8 % 

2020 5,5 % 

2021 5,2 % 

2022 5,0 % 

2023 4,7 % 

2024 4,5 % 

2025 4,3 % 

2026 4,1 % 

2027 4,0 % 

2028 3,8 % 

2029 3,7 % 

2030 3,6 % 

Tabel 4.1 – Årlig 

vækst i middelværdi. 

Egen tilvirkning. 
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OECD’s forudsigelser omkring general samfundsvækst i 2030. Se bilag 10.4. 

 

  

 

Figur 4.3 – Lineær regression af gasprisen fra juli 2010 til april 2013. Samme billede 

illustrerer det estimerede sæsonudsving. Egen tilvirkning. 

 

I litteraturen [58] før 2008 foreslås, at medtage variationen hen over ugen. Figur 4.4 illustrerer 

gennemsnittet målt på ugebasis i hele dataområdet. Der er et spread fra midt på ugen til 

weekenden på i gennemsnit 4,28 øre/m3. Weekenden inddrages i stigende grad som handelsdag 

[36], hvorfor dette udsving i fremtiden bør gå mod nul. Der ses bort fra det ugentlige spread i 

simuleringen af gasprisen.  

I det sæsonbetonede spread vises til gengæld, at der stadig er sæsonudsving i gasprisen, som bør 

modelleres.  Figur 4.5 illustrerer dette spread med en lavere pris i sommermånederne, hvor de 

almindelige husholdninger kun bruger gas til det varme vand og madlavning. I vinterperioderne 

benyttes gassen til opvarmning af husstandene og gennemsnittet er derfor lidt højere. Det 
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gennemsnitlige spread mellem sommer og vinter i spotprisen er 22,95 øre/m3 målt fra 2009 til 

2013. 

   

Figur 4.4 – Middelværdi i gaspris hen årets uger. Data 

fra 2008-2013 er benyttet. Egen tilvirkning. 

Figur 4.5 – Middelværdi i gaspris hen årets måneder. Data 

fra 2008-2013 er benyttet. Egen tilvirkning. 

Normalt har det været sådan, at det er forskellen mellem prisen på naturgas om sommeren og 

vinteren som giver mulighed for at opnå en gevinst ved gaslagring. Sommer-vinter-spreadet har 

altså typisk været højere end prisen på lageromkostningerne. I 2006 var dette spread på 0,97/m3 

[19]. Altså væsentligt højere end i dag. Figur 4.6 illustrerer dette historisk tilbage fra 2006, hvor 

der er et tydeligt spread i priserne. Der kan der findes flere forklaringer på, at dette spread er 

blevet mindre. Samme år solgte DONG Energy det ene af sine danske lagre til Energinet.dk, der 

som statsejet selskab har haft forsyningssikkerhed som opgave. Gasbørsen har bidraget til en 

større markedsgennemsigtighed og har givet en prisreference til markedet, hvor størstedelen af 

handlerne stadig foregår udenom børsen. Finanskrisen har også bidraget til dette gennem lavere 

efterspørgsel. 
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Figur 4.6 – Sommer-vinter spread 2006-2012. Beregnet som forskellen i prisniveauet mellem 

forwardkontrakter for sommer og vinter. Kilde APX Endex [19].  

Det er svært, at konkludere på om spreadet fra 2013 vil være aftagende eller stigende og det 

gennemsnittet for juli 2010 til april 2013 antages derfor at fortsætte. Amplituden på 

sæsonsvingningerne er derfor: 

 
32

95,22

m

øre


 

(4.10) 

Sæsonen har sin top omkring januar og februar og er fundet i med Excels tilpasningsværktøj til 18 

dage efter nytår. Derfor sættes: 

 dagetshift 18
 

(4.11) 

Denne konfiguration er illustreret i Figur 4.3. 

Volatiliteten på den historiske pris fra juli 2010 til april 2013, antages som estimat for fremtidens 

volatilitet, da denne måles i en periode uden finanskrise. Volatiliteten i denne periode er: 

 %698,303698,0   
(4.12) 

Mean-reverting parameteren bestemmes igennem en algoritme til formålet [65]: 

 0225,0  
(4.13) 
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Figur 4.7 illustrerer en mulig udvikling af gasprisen frem til maj 2016 med de estimerede 

parametre. Algoritmen til at simulere den fremtidige gasprisudvikling er givet i bilag 10.5.1. 

 

 

Figur 4.7 – Eksempel på simulering af prisudvikling med de estimerede parametre. Egen tilvirkning.  
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5 Model til styring af gaslagring 

Kapitlet vil i første del gennemgå en risikostyret tilgang til investering i gaslagring, hvor 

sammenhængen med finansieringsteorien uddybes. Der vil gennem en simplificeret metode 

illustreres, hvordan en praktisk tilgang kan både styre og værdiansætte gaslagring. 

5.1 Realoptionstilgang 

Der kan drages en parallel mellem finansielle og reelle aktiver. Dette kan lade sig gøre ved at 

betragte reelle aktiver som strategiske muligheder. Markedet for gaslagring kan anskues fra en 

realoptionstilgang, da forretningsbeslutninger i store træk har samme karakteristika som mange 

finansmarkedernes afledte instrumenter. 

Ses bort fra den daglige drift kan et gaslager tænkes som en serie af call- og putoptioner med 

forskellig indfrielseskurs. Der er altså en mulighed for at købe og sælge gas over tid med en mulig 

fortjeneste og det er denne sandsynlighed for fortjeneste, der hvert år bliver budt på ved 

auktioner i Lille Torup og Stenlille gaslager. 

Realoptionstilgangen vil senere i kapitel 6.3, blive uddybet og illustreret i forbindelse med den 

daglige styring. 

5.2 Sammenligning af gaslagring med amerikanske og swing optioner 

Der er relationer fra gaslagring til amerikanske optioner og swing optioner. En traditionel 

amerikansk option kan udnyttes på ethvert tidspunkt én gang frem til udløbsdagen. Relationen til 

den amerikanske option kommer ved muligheden for at udnytte optionen til ethvert tidspunkt. 

Ejeren af optionen skal løbende opveje indfrielsesværdi mod sandsynligheden for en større 

gevinst. 

I tilfælde af gaslagring er det primært et spørgsmål om timing for injektion og udtrækning af gas. 

Ved gaslagring er der endvidere mulighed for at udnytte ”optionen” flere gange frem til 

udløbsdagen, hvorfor en sammenligning med en swing option er mere korrekt. En swing option 

benyttes ofte af investorer i energibranchen [2]. Denne giver investoren mulighed for at for at 

udnytte optionen flere gange gennem levetiden, men sætter grænser for hvor stor mængde, der 

kan købes og sælges, samt hvor mange gange mængden kan ændres (swing). 
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For gaslagring er der ingen begrænsning på hvor mange gange den handlede mængde kan 

ændres, men der er andre specielle egenskaber. Hvor lagring umiddelbart kan betragtes som en 

option, skal der yderligere besluttes mellem flere handlinger for alle muligheder ved ethvert 

tidspunkt. Derudover er der fysiske begrænsninger på den størrelse, som kan handles og dermed 

pengestrømmen til ethvert tidspunkt. Beslutningen om at udnytte optionen kan altså træffes til 

ethvert tidspunkt i løbet af levetiden og samtidig kan pengestrømmen være både positiv og 

negativ. 

 

I litteraturen gennemgået i afsnit 2.1, beskrives værdiansættelse gennem en optimal styring. I den 

traditionelle teori benyttes begreberne indfrielsespris og indfrielsestidspunkt. Disse er misvisende 

i gennemgangen af teorien omkring optimal værdi af gaslagring. Derfor benyttes i stedet for 

konceptet beslutningsregel, som dækker over den beslutning, der træffes til tid t. Indfrielsespris 

er også misvisende, da den forventede pengestrøm for en beslutning sammenlignes med 

pengestrømme for andre tilladte beslutninger. Med tilladt menes de mængder, det er fysisk 

muligt, at pumpe ind og ud. I stedet benyttes begrebet fortsættelsesværdier, som giver værdien 

af, at fortsætte i forhold til en beslutning. Det er også værd at bemærke, at en pengestrøm kan 

være både positiv og negativ. 

Metoderne til bestemmelse af den optimale værdi benytter ”backward induction”, som er et 

begreb knyttet til stokastisk programmering, hvor man ser problemet bagfra, for at bestemme en 

sekvens af optimale handlinger. Der startes altså i tiden T og bevæges mod t = 0. I tiden T-1 

undersøges hvilke beslutninger der er mulige og der vælges den optimale i forhold til T. Denne 

proces forsætter indtil alle beslutninger er valgt optimalt for enhver situation til ethvert tidspunkt. 

Resultatet af denne dynamiske metode er altså en optimal værdi givet en kendt prisudvikling. 

5.3 Styring 

Dette afsnit vil udlede en simpel styring af gaslagring. Der tages en statisk tilgang til styringen i 

denne afhandling. Dels fordi det er udenfor tidsrammen at udvikle en dynamisk, men også for at 

simulere virkeligheden i styringen. Det nævnes i et interview med en analytiker fra DONG [62], at 

de metoder, der benyttes til styring af gaslagring i dag er statiske. I det følgende vil en statisk 

metode for styring af et gaslager samtidig illustrere hvordan værdiansættelse et gaslager kan 
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foregå. Den valgte statiske tilgang vil ikke give den optimale værdi, men måske en mere realistisk 

værdi, da det er svært at styre et lager optimalt. 

Den statiske styring medfører i denne afhandling, at indfrielseskursen til en bestemt tid er fastlagt 

i alle simuleringer. Indfrielseskursen kan dog variere med tiden for at udnytte spotprisens 

svingninger. 

 

Styring af et lager kan simplificeres ved at opstille pengestrømmen i terminaltidspunktet gennem 

følgende udtryk: 

 
  It

T

t

ttT cQKSCF ,

1




  
(5.1) 

hvor tS , er spotprisen på gas, tK  er indfrielseskursen og Itc ,

 

er kontrolvariablen, som er 

underlagt fysiske begrænsninger for hvor meget gas der kan enten injiceres eller udtrækkes pr. 

dag: 

    max,min IccIc outItin   (5.2) 

Itc ,

 

er afhængig af mængden af gas i lageret, I, hvilket eftervises i næste afsnit. De fysiske 

begrænsninger for et gaslager skal naturligvis også overholdes, således at: 

 
maxmin III t   (5.3) 

Der er en omkostning knyttet til at udnytte kapaciteten i lageret, Q, pga. pumper, maskiner, 

ventiler, elektronik og vedligeholdelse. Her er denne antaget som 0,42 kr./m3 efter et 

auktionsnotat fra Energinet.dk [64]. Den kan umiddelbart virke høj, men hvis gaslagerkapacitet 

leases, er dette prisen. Denne omkostning er delt ligeligt mellem pengestrømmen for injektion og 

udtræk, da der kun skal betales én gang pr. lagret m3. Q sættes i udtrykket lig 0,42 kr./m3. 

I det følgende vil det undersøges hvordan de fysiske begrænsninger påvirker lagerstyringen. 

5.3.1 De fysiske forhold 

De fysiske forhold sætter en begrænsning for hvor meget der kan injiceres og udtrækkes af et 

gaslager. Derfor vil de to udtryk for injektion og udtræk udledes i dette afsnit. Metoden [7] som 

benyttes gør brug af Bernoulli’s lov, der definer, at en luftmasse i bevægelse udøver et lavere tryk 
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end hvis den står stille, når den samlede luftmasses energi skal være konstant. Det antages, at 

lageret er et stort sammenhængende kammer. Bernoulli’s lov definerer: 

 
inoutoutout PP  2

2

1
  

(5.4) 

hvor out

 

og out  angiver hhv. tæthed og hastighed, mens Pin og Pout repræsenterer trykket hhv. 

inden i lageret og udenfor. Trykket inden i lageret kan ud fra den ideelle gaslov defineres som: 

  bin IIaP   (5.5) 

hvor a er en proporionalitetskonstant og bI er mængden af basegas. Basegas er nødvendig i et 

lager, for at opretholde et vist tryk, mens I er mængden af gas der kan handles med. 

Trykket udenfor lageret skal være det sammen som inden i, når kun der kun er basegas tilstede, 

hvilket kan udtrykkes: 

 
bout aIP   (5.6) 

Indsættes (5.5) og (5.6) i (5.4) er det er muligt, at isolere hastigheden til: 
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(5.7) 

Det kan udledes, ved simplificering, at udtræksmængden pr. dag, Cout, er et resultat af en 

konstant, K, og lagerets mængde, I: 

    IKIcout   (5.8) 

Vendes blikket mod injektionsmængden pr. dag startes med tætheden i lageret, som er 

proportional med den totale mængde, hvilket kan udtrykkes ved: 

  bin IIb   (5.9) 

hvor b er en proportionalitetskonstant. Herved kan (5.5) og (5.8) igen indsættes i Bernoulli’s lov, 

hvilket giver følgende udtryk: 
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hvor in  er hastigheden af gas, der bliver injiceret ind i gaslageret. in

 

kan isoleres til følgende 

udtryk: 
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(5.11) 

Da trykket udenfor vil være forholdsmæssigt konstant, kan dette simplificeres til følgende: 
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(5.12) 

hvor K1 og K2 er to konstanter og cin er flowet af gas ind i lageret som funktion af I. 

For at finde konstanterne i de to flow-ligninger benyttes specifikationer fra gaslageret i Lille Torup  

De to danske gaslagre har følgende fysiske specifikationer: 

 

 Lille Torup Stenlille 
Totalvolumen  696 mio. Nm3  1.546 mio. Nm3  
Arbejdsgas  437 mio. Nm3  598 mio. Nm3  
Udtræk (max.)  14,4 mio. Nm3/døgn  10,8 mio. Nm3/døgn  
Injektion (max.) 3,6 mio. Nm3/døgn  4,8 mio. Nm3/døgn  

Tabel 5.1 – Specifikationer på de danske gaslagre. Kilde: Energinet.dk og [20]. 

 

Kun hvis lageret er helt fyldt, I = 437 mio. Nm3, vil den maksimale udtræksmængde være på 14,4 

mio. Nm3/døgn. Dette indsættes i (5.8) for at finde K: 

 

0,6888

4374,14





K

K
 

(5.13) 

Altså kan udtræksmængden pr. døgn opstilles som funktion af mængden af gas i lageret: 

   IIcout 6888,0  (5.14) 

Hvis totalvolumen for Lille Torup gaslager er 696 mio. Nm3 og arbejdsgassen er 437 mio. Nm3 må 

basegassen, Ib, være defineret som: 
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 3.259437696 NmmioIb   (5.15) 

Når lageret er fyldt helt op vil pumpen ikke længere injicere mere gas og altså er cin(437) = 0. 

Indsættes dette sammen med basegassen i (5.12) findes følgende konstant: 
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(5.16) 

Det vides yderligere fra Tabel 5.1 at maksimum injektionsmængde forekommer, når lageret er 

tomt. Indsættes dette, cin(0) = 3,6, samme med K2 i (5.12) findes K1 til: 

 

1166,73
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(5.17) 

Injektionsmængden pr. døgn kan nu opstilles som funktion af mængden af gas i lageret: 
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Figur 5.1 - Injicering og udtrækning af gas som funktion af t, hvis lageret kun injicerer eller 

udtrækker gas. Egen tilvirkning. 

 

Tidsfunktionen for ind- og udtrækning af gas kan udregnes rekursivt og dette er illustreret i Figur 

5.1. Der antages for injicering af gas et tomt lager, hvor injiceringen starter ved tid 0. Det kan 

udregnes, at det tager omkring 348 dage, at fylde lageret helt op. Det samme kan illustreres for 

udtrækning, hvor der i udgangspunktet er et helt fyldt lager. Naturligvis går dette hurtigere, da 

trykket i selve lageret hjælper med udtrækningen og lageret kan tømmes fuldstændigt på 58 

dage.  

5.3.2 Salg af tilbageværende gas ved udløb 

Når et gaslager styres efter en statisk metode, kan situationen opstå, hvor terminaltidspunktet T 

nærmer sig og lageret er ikke er tomt. Det er almindeligt for leasingkontrakter af gaslagring, at 

resterende gasmængder er tabt for vedkommende der leaser. Figur 5.2 illustrerer tilfældet, hvor 

gaslageret er næsten fyldt ved terminaltidspunktet og altså er den akkumulerede pengestrøm 

negativ. Derfor skal gassen sælges inden udløb af kontrakten uanset om prisen er for lav. Derfor 

er implementeret en hård styring, der sælger ud før det er for sent selvom gasprisen lav. 
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Figur 5.2 – Styring af gaslager, hvor der ikke tages højde for at lageret skal være tomt T. Egen 

tilvirkning. 

 

Denne styring vil blive afprøvet på lageret i Lille Torup i næste kapitel, hvor eksempler på optioner 

kan illustreres gennem styringen af gaslageret. 
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6 Værdiansættelse af gaslagring 

Dette afsnit illustrerer et praktisk eksempel på styring efter en statisk reference, mens Monte-

Carlo simulering benyttes i værdiansættelsen. Gaslageret i Lille Torup vil blive brugt som praktisk 

eksempel. Sidst i kapitlet illustreres realoptionstilgangen i forhold til pengestrømmen. 

 

Værdien af et gaslager er givet af udtryk (5.1). For at beregne værdien tilbagediskonteres den 

akkumulerede pengestrøm CFT, således at udtrykket for værdien bliver: 

 
  













 




It
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tt
rT

T cQKSeV ,

1

 
(6.1) 

Variablen, tc , som afhænger af de fysiske begrænsninger blev udledt i afsnit 5.3.1, mens den 

fremtidige spotpris, tS , er vist i kapitel 4 Q er 42 kr./m3. Terminaltidspunktet, T, er opgivet i år. 

Kalkulationsrenten antages, at være 5 %, som opgivet 

af Energistyrelsen i 2011 [34], hvor den blev nedsat fra 

6 %. Denne rente benyttes i samfundsøkonomiske 

analyser på energiområdet og er reelt en rente på 4 % 

med et risikotillæg på 1 %. Diskonteringsfaktoren er 

illustreret i Figur 6.1. I år 2030 vægtes pengestrømmen 

kun med en faktor 0,43. 

Referenceværdien eller indfrielseskursen, tK , mangler 

at blive bestemt. For at simplificere vælges denne til lt, 

der er defineret i (4.5). Dermed ser styringen af 

gaslageret ud som i Figur 6.2. I figuren er illustreret grænserne, hvor der skal hhv. købes og 

sælges. Grænserne er i dette tilfælde defineret som: 

 

2

Q
lK tt   

(6.2) 

Udviklingen i gasprisen illustreret i Figur 6.2 er en enkelt simulering i en periode på næsten 3 år. 

En model er nu udviklet til værdiansættelse af gaslagring, hvilket anvendes i praksis på lageret i 

Lille Torup gennem Monte-Carlo simulering i næste afsnit. 

 

Figur 6.1 – Diskonteringsrente frem til 2030. 

Egen tilvirkning. 
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Figur 6.2 – Styring af gaslager med grænser for køb og salg. Egen tilvirkning. 

6.1 Monte-Carlo simulering 

En Monte-Carlo simulering er kort genfortalt et statistisk værktøj, der gennem simuleringer 

estimerer mulige udfald baseret på et antal simulerede gasprisudviklinger. For hver simulering 

estimeres en værdi for gaslageret og algoritmen, som er givet i bilag 10.5.2 kan kort på tekstform 

opsummeres således: 

1. Opsæt modellen med de fysiske begrænsninger. 

2. Gentag algoritmen N antal gange. 

a. Simuler en prisudvikling. 

b. Simuler lagerstyring for prisudviklingen. 

c. Beregn den akkumulerede pengestrøm. 

d. Udregn og gem værdien af gaslagring ved tilbagediskontering af pengestrømmen i 

terminaltidspunktet. 

3. Beregn den gennemsnitslige værdi af de gemte værdier for gaslagring. 
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Programmeringen af de fysiske begrænsninger kan findes i bilag 10.5.3. 

I dette tilfælde er terminaltidspunktet valgt i Maj 2030. Forsøget gentages i dette tilfælde N = 

10.000 gange, hvilket giver en fordeling af værdier illustreret i Figur 6.3. Den gennemsnitslige 

værdi over 10.000 iterationer bliver altså omkring 718 mio. kr., mens standardafvigelsen er 

omkring 110 mio. kr. I 2006 blev Lille Torup solgt til Energinet.dk for omkring 2 mia. Værdien 

estimeret i afhandlingen er altså noget mindre end salgsprisen i 2006. Følsomhedsanalysen i 

kapitel 7 vil forsøge, at give en forklaring på, hvorfor værdien estimeres til næsten en tredjedel 

under salgsprisen i 2006. 

 

Figur 6.3 – Fordeling af værdier for gaslageret i Lille Torup. N=10000. Egen tilvirkning. 
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handles meget for iterationen med den højeste værdi, handles der ikke nær så meget for 

iterationen med laveste værdi. 

 

Figur 6.4 – Prisudvikling, lagerstyring, akkumuleret CF og akkumuleret værdi for Monte-Carlo 

iteration med mindst værdi. N = 1000. VT = 310 mio. kr. Egen tilvirkning. 
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Figur 6.5 – Prisudvikling, lagerstyring, akkumuleret CF og akkumuleret værdi for Monte-Carlo iteration 

med størst værdi. N = 1000. VT = 1025 mio. kr. Egen tilvirkning. 
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Det fremgår af både Figur 6.4 og Figur 6.5, at den akkumulerede pengestrøm vokser i forhold til 

værdien pga. diskonteringsfaktoren. Diskonteringsfaktoren vægter stort i sidste ende og trods nye 

handler og øget akkumuleret pengestrøm vil diskonteringsfaktoren holde værdien på et vist 

niveau. Indtjeningen i de første år er derfor i denne kontekst afgørende for værdien og illustrerer 

godt ordsproget: Penge i dag er bedre end penge i morgen. 

6.3 Styring, pengestrøm og sammenhæng med realoptionsteori 

I Figur 6.6 illustreres strategien for styringen af gaslagerkapacitet ved en fast prisreference. 

Illustrationen viser hvor meget gas der kan hhv. injiceres og udtrækkes pr. døgn i forhold til pris og 

lagerstatus. 

 

Figur 6.6 – Strategi for styring ved en given referenceprispris og i begyndelsen af perioden. Egen tilvirkning. 
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Tre områder fremgår af figuren. Det negative, det neutrale og det positive. Det negative område 

indikerer injicering, det neutrale at der ikke er nogen handel med gas fra lageret og det positive 

område illustrerer udtrækning.   

For lave et lavt niveau i lageret kan det ses, at der kan injiceres de største mængder, mens 

udtræksmængden er relativt lav for dette lagerniveau. Det modsatte scenarie er et højt 

lagerniveau, hvor udtrækskapaciteten vil være høj og injiceringskapaciteten lav. Strategien 

illustrerer samtidigt, at den maksimale udtræksmængde er lig 14,4 mio. m3, mens den maksimale 

injiceringskapacitet er 3,6 mio. m3, hvilket stemmer overens med specifikationerne for lageret i 

Lille Torup. 

 

Gasprisens udvikling er vigtig for indtjeningspotentialet. For at illustrere sammenhængen med 

realoptionsteorien er der i Figur 6.7 illustreret hvad kontrolstrategiens forskellige muligheder 

betyder for den forventede pengestrøm til et vilkårligt tidspunkt. Igen er dette illustreret i forhold 

til gasprisen og lagerets mængde. 

Ved en lav pris og ingen gas i lageret kan forventes en positiv pengestrøm i og med at den 

forventede pris, Kt, er højere end spotprisen. Hvis prisen for dette niveau stiger, vil der kun 

eksistere muligheden for at købe, men da prisen er over Kt, vil muligheden ikke udnyttes. 

Det modsatte eksempel er tilfældet hvor lageret er fyldt. Her er ingen gevinsten ved at sælge til 

en spotpris under Kt, hvorfor den forventede pengestrøm er nul, mens for en spotpris over Kt 

resulterer i en positiv pengestrøm. Denne pengestrøm vil være størst for den højeste pris og et 

fyldt lager, da det dermed er muligt at udtrække den største mængde. 
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Figur 6.7 - Pengestrøm ved en given pris og lagermængde. Egen tilvirkning. 

 

For fire lagerniveauer er ovenstående eksemplificeret i forhold til gasprisen. Fire udsnit er taget af 

Figur 6.7, ved lagermængderne 0 %, 10 %, 50 % og 100 %. Dette er illustreret i Figur 6.8, som 

viser, at et tomt lager i princippet kan anskues som en put-option, som i dette tilfælde giver en 

mulighed for fortjeneste hvis prisen er under et vist niveau. Et fyldt lager kan anskues som en call-

option, der giver mulighed for fortjeneste, når prisen er over et vist niveau. Er lageret 10 % fyldt 

kan muligheden ses som en straddle-option. Denne form opstår fordi det er fysisk muligt, at 

kapaciteten for injicering og udtræk er lige store. Et 50 % fyldt lager er tilsvarende en straddle, 

men de fysiske begrænsninger gør, at der er større fordel i et prisniveau over indfrielseskursen 

end under. 

Dette billede vil naturligvis ændre sig som Kt ændrer sig og med det statiske tilfælde i denne 

afhandling vil indfrielseskursen kun stige med tiden, hvorfor graferne i Figur 6.8 kun vil flytte sig til 

højre for stigende t. For en dynamisk tilgang, vil Kt kunne ændre sig i begge prisregninger for alle 

tidspunkter af t. 
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Figur 6.8 - Illustreret realoptionstilgang til gaslagring. Forventet profit i forhold til gasprisen. Egen tilvirkning. 
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7 Følsomhedsanalyse 

Dette kapitel gennemgår flere modelparametre og illustrerer betydningen og modellens 

følsomhed overfor disse. Modelparametrene for sæsonudsving og daglig volatilitet vil blive 

behandlet. I de enkelte undersøgelser, vil alle andre parametre holdes fast på de estimerede 

værdier, med mindre andet er angivet. 

7.1 Daglig volatilitet 

Stigende af volatilitet medfører højere værdi. En naturlig forklaring er, at der kan købes til en 

lavere pris og sælges til en højere, samt at gasprisen oftere havner i disse situationer, hvor køb og 

salg har en større optionsværdi. 

 

Scenarie Daglig 
Volatilitet 

Estimeret værdi  
(N =1000) 

1. Lille volatilitet 0,0200 372 

2. Efter finanskrisen 0,0370 718 

3. Hele dataområdet 0,0432 860 

4. Under finanskrisen 0,0499 986 

5. Høj volatilitet 0,0700 1404 

Tabel 7.1 – Estimeret værdi ved forskellige scenarier af 

standardafvigelsen. Egen tilvirkning. 

I Tabel 7.1 er listet 5 forskellige standardværdier, for at vise betydningen af denne parameter. Der 

er eksekveret 1000 iterationer pr. kørsel. Volatiliteten i scenarie 2 er den estimerede fremtidige 

volatilitet og værdien fundet for Lille Torup gaslager i forrige kapitel. 

Udviklingen i værdien som funktion af volatiliteten er tilnærmelsesvis lineær, som illustreret i 

Figur 7.1, hvor der værdien er estimeret i forhold til standardafvigelsen i intervallet 0,00 – 0,08. 

Scenarierne fra Tabel 7.1 er ligeledes illustreret i figuren. En volatilitet på 0,02 giver en estimeret 

værdi på under 400 mio. kr., mens en volatilitet, som under finanskrisen i 2008-2010 giver en 

værdi på lige under 1 mia. kr. Volatiliteten har altså stor påvirkning på værdiansættelsen og det er 

derfor vigtigt, at vælge den rigtigt. 
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Figur 7.1 - Følsomhedsanalyse af gasprismodellens standardafvigelse (Interval 0-0,08), N = 100. 

Værdi angivet i mio. kr. Egen tilvirkning. 

7.2 Sæsonudsving 

Det er interessant, at undersøge, hvordan størrelsen af sæsonudsving påvirker prisen og især 

hvad værdien af gaslagring er, hvis sæsonudsvinget fra 2006 simuleres. Der foretages simuleringer 

af sæsonudsvinget i intervallet 0,025 – 0,5, hvor omkring 0,11 er amplituden i sæsonudsvinget i 

estimeret til værdiansættelsen i denne afhandling. I 2006 var amplituden lige under 0,5. I Figur 7.2 

er intervallet illustreret i forhold til værdien af gaslageret. Tallene 1 og 2 i figuren indikerer hhv. 

scenariet fra 2006 og scenariet simuleret i denne afhandling. Sæsonudsvingenes størrelse har 

ligesom i tilfældet med volatiliteten stor betydning for værdien af gaslagring. Dette hænger 

sammen med at udsvingene skabt af sæson og volatilitet stokastisk kan minde om hinanden i 

værdiansættelsesmetoden, hvor de begge får prisen til at svinge mere omkring indfrielseskursen. 
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Figur 7.2 - Følsomhedsanalyse af gasprismodellens sæsonudsving (Interval 0-0,08), N = 100. Værdi angivet i mio. kr. 

Egen tilvirkning. 

To parametre ændres nu til at simulere 2006 scenariet. Der benyttes et sæsonudsving på 0,96 kr. 

(amplitude på 0,48) og en standardafvigelse svarende til hele dataområdets standardafvigelse, 

som i scenarie 3 i Tabel 7.1. Simuleres dette med ellers uændrede parametre fås en værdi på 1650 

mio. kr., hvilket er betydeligt tættere på salgsprisen af gaslageret i lille Torup i 2006. 

Diskonteringsrenten er også en faktor i modellen, som har stor betydning for værdiansættelsen. 

7.3 Diskonteringsrente 

Diskonteringsfaktoren over 17 år har meget stor betydning for en investering. Derfor er 

diskonteringsrenten justeret i intervallet 0,005 til 0,1 (0,5 % - 10 %), hvilket giver et værdispænd i 

modellen på mellem 300 -1550 mio. kr. Dette er illustreret i Figur 7.3, hvor tallet “2” definerer 

opgavens diskonteringsrente og værdi. 

Hvis diskonteringsrenten blev sat 1 % ned eller op vil den estimerede værdi i modellen alt andet 

lige hhv. stige og falde med omkring 100 mio. kr. 
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Der skal tages højde for, som også tidligere nævnt, at modellen ikke tager højde for hverken 

renten af penge, der skal lånes i starten eller alternativ investering af den overskydende 

pengestrøm. 

 

Figur 7.3 - Følsomhedsanalyse af kalkulationsrenten (Interval 0,005-0,1), N = 100. Værdi angivet i mio. kr. Egen 

tilvirkning. 
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Figur 7.4 – Følsomhedsanalyse af gasprisens tendens til en generel stigning eller et fald frem mod 2030. Interval -

0,0001 til 0,001. N = 100. Værdi angivet i mio. kr. Egen tilvirkning. 

 

7.5 Betydningen af antallet af iterationer 

For at undersøge betydningen af antallet af iterationer i Monte-Carlo simuleringen varieret fra 1 

til 150 iterationer og værdien af gaslageret er illustreret Figur 7.5. Det kan observeres, at værdien 

er omtrent den samme ved 50 iterationer og 150 iterationer. Dog har kurven en tendens til at 

blive mere glat, hvilket indikerer, at værdierne i stigende grad lander i nærheden af 

middelværdien. Det samme kan siges om, fordelingens standardafvigelse. 

Først er eksekveret en enkelt iteration af en værdiansættelse frem til 2030. Dernæst er der midlet 

over to iterationer og til sidst i figuren er der simuleret 150 iterationer. 
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Figur 7.5 – Følsomhedsanalyse af i forhold til antallet af iterationer i intervallet N = 1 til 150. N = 100. Værdi angivet i 

mio. kr. Egen tilvirkning. 

Altså jo flere iterationer, jo tættere på middelværdien kommer simuleringen. Det ser ud som om 

at ca. 100 iterationer er nok til at nå en værdi tæt på middelværdien uden at den har mulighed for 

at afvige meget. 
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8 Konklusion 

Opbyggelsen af en simpel realistisk simuleringsmodel for værdiansættelse af gaslagring er 

lykkedes gennem de teoretiske værktøjer beskrevet i afhandlingen og samtidig er modellen 

eftervist i praksis på gaslageret i Lille Torup som blev værdiansat til 718 mio. kr. Der er fundet en 

værdi for lageret, som er lavere end salgsprisen fra 2006, hvilket kan skyldes flere faktorer. Bl.a., 

at priserne har ændret sig meget siden 2006, at omkostningerne ved at drive et lager ikke er så 

høje som antaget, at prisen er modelleret uden de store hop og at en model ikke kan fange alle 

detaljer, der er involveret i at drive et gaslager. 

Den strategiske analyse har givet en forståelse af gasprisens historie og har samtidig bidraget til 

opsætning af den model som simulerer den fremtidige gaspris. Således afhænger modellen ikke 

udelukkende af de kvantitative parametre estimeret ud fra historiske data, men af både 

kvalitative og kvantitative data. Den strategiske analyse kan give et grundlag for en mere 

detaljeret estimering af prisens udvikling end hvad der praktisk er implementeret i afhandlingen. 

Sæsonudsvingene er siden 2006 blevet meget mindre, hvilket til dels skyldes finanskrisen, der har 

medført et lavere forbrug, men også det faktum, at markedet er blevet mere gennemsigtighed i 

form af en reel børs og det er dermed i større grad muligt, at overskue markedet. Samtidig har 

USA med en stor omlægning til skifergas, sænket priserne på kul i Europa. Det falder sammen 

med at EU har frigivet alt for mange CO2-kvoter i Europa, hvilket har dumpet prisen på CO2 i en 

sådan grad, at gas ikke er konkurrencedygtigt med kul på kraftværkerne. 

Optimal udnyttelse af gaslagring forudsætter kendskab til de fremtidige spotpriser, hvilket er en 

teknik de fleste gør brug af i litteraturen. Dette er dog i realiteten meget svært, da spotprisen ikke 

kendes den efterfølgende dag. Værdien af lagre, hvor det er forudsat at spotprisen kendes, 

benytter tilbagegående induktion, hvor man herved finder den optimale styring. Denne styring 

leder hermed til den optimale værdi. 

Det er planlagt, at gas skal udfases på meget lang sigt, hvor VE teknologisk er klar til at overtage 

energiforsyningen, men indtil da vil gas spille en betydelig rolle. Der er midlertidigt et stort 

forbrug af kul i Europa, primært drevet af faldende efterspørgsel i USA, der gør kul ”for billigt” i 

Europa og giver meget lave CO2-priser. Frem til 2030 skal forbruget af gas ifølge regeringens 

strategi falde i Danmark, men efterspørgslen på gas i Europa og resten af verden vil stige frem til 

2030. 
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Modellens følsomhed er analyseret i forhold til volatilitet, sæsonudsving, diskonteringsrente, 

gaspris-tendens og antallet af iterationer i Monte-Carlo simuleringen.  Volatilitet, 

sæsonudsvingenes størrelse og den valgte diskonteringsrente har alle stor betydning for den 

endelige værdi. Således kan modellen, med visse parameterantagelser, simulere salgsprisen af 

lille Torup gaslager i 2006. De rigtige parametre kendes ikke, da data ikke kan findes længere 

tilbage end 2008. 

Resultaterne i denne afhandling er selvfølgelig præget af de parametre, som modellen ikke tager 

højde for, men overordnet kan den strategiske analyse, modellerne og resultaterne give en større 

indsigt i markedet for gaslagring. Værdien af gaslagring og gasmarkedet er generelt faldet, 

grundet flere faktorer, som i store træk er analyseret i denne afhandling og en dybere forståelse 

af både værdiansættelse og gasmarkedet er opnået. 

8.1 Perspektivering 

Den foregående analyse af gaslagrings værdi har bidraget til en forståelse af dynamikken i 

gasmarkedet, som i nogen grad er afhængig af et komplekst energimarked. En prismodel kunne 

derfor gøres mere nøjagtig ved at inkludere faktorer fra det øvrige energimarked. F.eks. en 

relation mellem olie og gasprisen, men også vejret spiller ind og derfor ville flere parametre i 

modellen være medvirkende årsag til at skabe en mere nøjagtig model og måske endda en model 

der til en vis grad kan estimere den fremtidige gaspris. Forwardprisen kunne med fordel også 

inddrages for at supplere spotprissimuleringen ved f.eks. at benytte forwardpriserne som 

middelværdi i prismodellen. 

Modellen til styring af et gaslager kunne udvikles, således at den ikke kun er et værktøj til at finde 

lagerets realistiske eller optimale værdi, men giver en dynamisk styring baseret på historiske data, 

fremskrivning og en strategisk analyse. 

Scenarieanalyse, hvor mean-reverting parameteren, sæsonudsvingene, middelværdiudviklingen, 

volatiliteten og evt. andre parametre afhænger af forskellige konjunkturscenarier, såsom 

sandsynligheden for en finanskrise, op konjunktur, mv. Tilsvarende kunne modellen udnytte årets 

varierende volatilitet. 

Der er efterladt meget optimering i programmeringen af gaslagerstyringen, hvilken for store 

iterationer er væsentligt langsommere end ønsket. 
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Den strategiske analyse kan med fordel udvides for at fange flere detaljer i fremtidens gassystem 

til med større nøjagtighed at forudsige forskellige scenarier, som f.eks. større efterspørgsel end 

udbud, eller mulige flaskehalsproblemer landende imellem. 
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10.3 Begreber, definitioner og forkortelser 

CF Cash Flow eller pengestrømme. 

IEA International Energy Agency. USA. 

kWh Kilo Watt Hour. Definition: På 1 time forbruges 1000 Watt. Eks. et forbrug på 5kWh 

betyder at der på 1 time forbruges 5kW. Se Nm3 for omregning. 

LNG Liquid Natural Gas. Flydende gas under tryk. 

LS Least Squares. 

LSM Least Squares Monte-Carlo. 

m3 Kubikmeter. 

MWh Mega Watt Hour. 1 mio. Watt-timer. Se kWh for definition. 

Nm3 Normalkubikmeter. En enhed for gas, der er defineret ved 0 grader og 1 atmosfære. 

1kWh er lig ca. 12,15 Nm3. 

NPG Nord Pool Gas. Gasbørsen i Danmark. 

Nm3 Normal-kubikmeter.  

PDE Partial Differential Equation. 

VE Vedvarende Energi. 
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10.4 Generel samfundsvækst 

 

Tabel 10.1 – Samfundsvækst i OECD, BRIIC og andre lande. Kilde: OECD [28]. 
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10.5 MATLAB Kildekode 

10.5.1 Modelsp_00a 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Spot price model estimation on a daily basis 
% 

% Auther: Jacob Mebus Meyer 

% Version 00a 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Function 
% [t,s] = modelsp_00a(days,d,P0,a,beta,t_shift,alpha,s_std,dt,type) 
% 
% Output: 
% t:        Time in numbers from 01-01-0000 
% s:        Estimated spot price 
% 
% 
% Input: 
% days:     Days of estimation 
% d:        Start date defined as 'dd-mm-yyyy' 
% P0:       Spot price at start date, d 
% a:        increment factor 
% beta:     Amplitude (seasonal spread) 
% t_shift:  Time shift of the yearly seasonal spread 
% alpha:    Mean reverting parameter 
% s_std:    Standard diviation (Default = 0) 
% dt:       Time step (Not used / Default = 1) 
% type:     1 for linear, 2 for seasonal, 3 for mean-rev linear 
%           4 for mean-rev seasonal, 5 for mean-rev 
% 
% year defined as 365.25 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function [t,s] = 

modelsp_00a(days,d,P0,a,sBeta,t_shift,alpha,s_std,dt,type) 

  
% Initializations 
d_start = datenum(d,'dd-mm-yyyy'); 
t = (d_start:d_start+days-1); 
N = length(t); 

  
% Linear vector 
t_l = 1:N; 
sreg = P0 + a.*t_l; % Linear vector 

  
% Seasonal vector 
sseason = sreg + sBeta*cos(2*pi()*(t/365.25-t_shift/365.25)); % Seasonal 

component vector 

  
% Mean Reversion 
s = zeros(N,1); % Initating output vector 
s(1) = P0; % First index is the starting value, hence s(t0) = P0 

  
if type == 1 
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    s = sreg; 

  
elseif type == 2 
    s = sseason; 

  
elseif type == 3 
    for i = 1:N-1   % i = 1 => t = 0 
        delta_s = alpha*(sreg(i)-s(i))*dt + s_std.*sqrt(dt).*randn(1); 
        s(i+1) = s(i) + delta_s; % First value i = 2 => t = 1 
    end 

     
elseif type == 4 
    for i = 1:N-1   % i = 1 => t = 0 
        delta_s = alpha*(sseason(i)-s(i))*dt + s_std.*sqrt(dt).*randn(1); 
        s(i+1) = s(i) + delta_s; % First value i = 2 => t = 1 
    end 

  
elseif type == 5 
    for i = 1:N-1   % i = 1 => t = 0 
    delta_s = alpha*(P0-s(i))*dt + s_std.*sqrt(dt).*randn(1); 
    s(i+1) = s(i) + delta_s; % First value i = 2 => t = 1 
    end 
else 
    error('Wrong type') 
end 
t = t'; 
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10.5.2 model_storage_detailed() 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Valuation algorithm for valuing against an inbuild "mean" price 

% 

% Auther: Jacob Mebus Meyer 

% Version 001 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Function: 

% [t,s,I,c,P] = 

model_storage_detailed(N,days,d,P0,a_f,Beta,t_shift,alpha,std,dt,type) 

% 

% Output: 

% t:        Time in numbers from 01-01-0000 

% s:        Estimated spot price 

% I:        Inventory status 

% c:        Control 

% P:        Profit status (Accumulated) 

% 

% Input: 

% N:        Number of Monte-Carlo simulations 

% days:     Length of the contract or number of days to estimate 

% d:        Start date (String 'dd-mm-yyyy') 

% P0:       Start price of the Browian motion 

% a_f:      Growth 

% Beta:     Amplitude of the seasonal spread 

% t_shift:  Time shift of the seasonal spread 

% alpha:    Mean reversion factor 

% std:      Standard diviation 

% dt:       Time step (Not used, set to 1) 

% type:     1 for linear, 2 for seasonal, 3 for mean-rev linear 

%           4 for mean-rev seasonal, 5 for mean-rev 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

function [t,s,I,c,P] = 

model_storage_detailed(N,days,d,P0,a_f,sBeta,t_shift,alpha,pris_g_std,dt,

type) 

  
% Progress variable 
ModN = round(N/100); 

  
% Run valuation algorithm N times 
WB = waitbar(1/N,'Please wait','Name','Progressing iterations'); 

  
% Initialization 
c = zeros(N,days); % Control vector. c(1) with respect to t(1) 
I = zeros(N,days); % Inventory vector. I(1) with respect to t(1) 
P = zeros(N,days); % Value vector. V(1) with respect to t(1) 

  
% Initiate gas storage physics 
Init_lille_torup() 

  
% Estimate linear mean 
[t_freg,s_freg] = 

modelsp_00a(days,d,P0,a_f,sBeta,t_shift,alpha,pris_g_std,dt,1); 

  
% Calculates the maximum time before the storage needs to begin selling 

at 
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% the end to empty the storage at the end. 
pm3 = 0.42/2; % [kr./m3] Lageromkostning (Delt med 2 for at sprede 

udgiften) 
t_penalty = 0; 
I_tmp = Imax; 
i = true; 
while i == true,  
    I_tmp = I_tmp - Icout.*sqrt(I_tmp); 
    t_penalty = t_penalty + 1; 
    if I_tmp<0 
        i = false; 
    end 
end 
t_penalty=t_penalty-1; 

  

  
% Begin iterations 
for j = 1:N 
    [t_f,s_f] = 

modelsp_00a(days,d,P0,a_f,sBeta,t_shift,alpha,pris_g_std,dt,4); 
    D = s_f - s_freg'; % D < 0 =>  
    Sell = 0; 

     
    % Calculate CF for indiviual price track 
    for i = 1:days-1 
        c_out = -Icout.*sqrt(I(j,i)); 
        c_in = I1cin*sqrt(1/(I(j,i)+Ibase)+I2cin); 

  
        % Sell today? -If closing in on the terminal date T. 
        if i > days-t_penalty 
            I_penalty = 0; 
            I_tmp = I(j,i); 
            k = true; 
            while k == true,  
                I_tmp = I_tmp - Icout.*sqrt(I_tmp); 
                I_penalty = I_penalty + 1; 
                if I_tmp<0 
                    k = false; 
                end 
            end 
            I_penalty = I_penalty-1; 
            if i > days-I_penalty 
                Sell = 1; 
            else 
                Sell = 0; 
            end 
            % Sell = 0; % Disregard the penalty 
        end 
        % If price higher than estimate and I above maximum delivery => 

Sell 
        if D(i) > pm3 && I(j,i) > -c_out || Sell == 1; 
                c(j,i) = c_out; 
        % If price lower than estimate and I lower than max. I => Buy 
        elseif D(i) <= -pm3 && I(j,i) <= Imax 
                c(j,i) = c_in; 
        else 
            c(j,i) = 0; 



  MATLAB Kildekode   

 

Side 78 af 79 

        end 

         
        I(j,i+1) = I(j,i) + c(j,i); 
        P(j,i+1) = P(j,i) + (s_f(i)-pm3*2)*-c(j,i); 
    end 
    %Vj(j) = V(end); 
    s(j,:) = s_f; 

     
    % Percent done 
    if mod(j,ModN) == 1 
        waitbar(j/N,WB,['Percent complete: ' num2str(j/N*100) ' 

%'],'Name','Progressing iterations') 
    end 
end 

  
t = t_f; 
close(WB); 
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10.5.3 Init_lille_torup() 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Fysisk in/ud-flow 
% 

% Auther: Jacob Mebus Meyer 

% Version 001 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Modellering af ind/ud-flow 
%conv_MWh = 301; % Conversion factor MMcf to MWh 
conv_MWh_m3 = 12.15; % Conversion factor MWh to m3 

 
% Lager specifikation 
FlowOutMax = 14.4; % mio. Nm3/day - Lille Torup (ved Imax) 
FlowInMax = 3.6; % mio. Nm3/day - Lille Torup (ved Imin) 
Imax = 437;  %mio. Nm3 - Lille Torup 
Imin = 0; % Min lager kapacitet 
Ibase = 259; % 696-437; % mio. Nm3 - Gasbase i lageret - Lille Torup 
  

% Parameter udregning 
Icout = FlowOutMax/sqrt(Imax); % Constant related to outflow 
I2cin = -1/(Imax+Ibase); % Constant 2 related to inflow 
I1cin = FlowInMax/sqrt(1/(Imin+Ibase)+I2cin); % Constant 1 related to 

inflow 

 
% Udregning af max flow c(I)/day (In & Out) - Test 
% c_out =  Icout.*sqrt(I) 
% c_in = I1cin*sqrt(1/(I+Ibase)+I2cin) 

  
% Index for possible Cout - Outflow of gas 
% Calculates the maximum time before the storage needs to begin selling 

at 
% the end to empty the storage before T. 

 
o=1; 
I_tmp(o) = Imax; 
I_ext(o) = Imin; 
t_penalty(o) = 0; 
t_penalty_ext(o) = 0; 
i = true; 
while i == true, 
    if I_tmp(end) > 0 
        I_tmp(o+1) = I_tmp(o) - Icout.*sqrt(I_tmp(o)); 
        I_ext(o+1) = I_ext(o) + I1cin*sqrt(1/(I_ext(o)+Ibase)+I2cin); 
        t_penalty(o+1) = t_penalty(o) + 1; 
        t_penalty_ext(o+1) = t_penalty_ext(o) + 1; 
    elseif I_ext(end) < Imax 
        I_ext(o+1) = I_ext(o) + I1cin*sqrt(1/(I_ext(o)+Ibase)+I2cin); 
        t_penalty_ext(o+1) = t_penalty_ext(o) + 1; 
    else 
        i = false; 
    end 
    o = o + 1; 
end 
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