
Alle elapparater er mærket med effekt i watt.
Ved at gange antallet af watt med anvendelses
tiden i timer og dividere med 1.000 får du 
 elforbruget i kWh. Hvis du har et LED TV med en 
effekt på 50 watt tændt i tre timer, bruger du:

TERMER OG UDTRYK INDEN FOR EL

Term/udtryk Forklaring/definition

KWh Kilowatttime

MWh Megawatttime 

GWh Gigawatttime 

Systempris Grundpris for el i de nordiske lande uden kabelkapacitetstillæg

Spot Variabel pris time for time 

EPAD 
(Electricity Price Area Differential)

Tidligere CFD (Contract for Difference). Lægges oven i systemprisen 
og giver dermed områdeprisen (fx DK1 og DK2)

Forward Prissikring af en defineret tidsperiode, fx et kvartal eller et kalenderår. 
Andre ord kan være fremtids kontrakt eller outright

Interconnector Kabler som forbinder ét land til et andet

Renewables Fælles udtryk for grøn energi, såsom sol, vind, vand og biomasse

Børshandel Handler, der foretages på den nordiske børs for finansielle strøm
kontrakter, Nasdaq Omx. Modparterne kender ikke hinanden, og man 
har ingen modpartsrisiko, da alle stiller garanti til Nasdaq Omx

Bilateral handel Handler, som foretages uden om børsen mod kendt modpart, hvorfor 
der opstår en modpartsrisiko

Omregningsfaktorer

kWh pr. MWh 1.000

kWh pr. GWh 1.000.000

KWh pr. TWh 1.000.000.000

Hvad koster tre timers TV?

50 watt x 3 timer

0,15 kWh x 2,31 kr. pr. kWh

Koster tre times tændt TV1.000
= 0,15 kWh

Hvis du ganger det med prisen for en kilowatttime, 
ved du, hvad tre timer med tændt tv koster.
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KILO
 det vil sige 1.000k

HOUR 
– engelsk ord for timeh

WATT
– målerenhed for effekten. Det vil 
sige hvor meget effekt det enkelte 
apparat bruger nu og her
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TERMER OG UDTRYK INDEN FOR GAS

Term/udtryk Forklaring/definition

kWh Kilowatttime

MWh Megawatttime 

GWh Gigawatttime 

MJ Megajoule 

GJ Gigajoule

Nm3 (normal) kubikmeter, korrigeret for tryk og temperatur. Det er den 
mængde gas, som ved 0 °C og et absolut tryk på 1,01325 bar, fylder 
1 kubikmeter

Nm Ukorrigeret kubikmeter

Mcm Millioner kubikmeter

Bcm Milliarder kubikmeter

kWh/h Kilowatttimer pr. time

EUR/MWh Euro pr. megawatttime

Spot Variabel pris pr. gasdøgn

Gasdøgn Gasdøgnet starter kl. 06:00

Gasår Et gasår er defineret som perioden fra den 1. oktober  30. september

EGSI ETF 
tidligere Gaspoint Nordic Spot Index

Tidligere NordPool, den nordiske gasbørs

NCG Net Connect Germany, den tyske gasbørs

TTF Tittle Transfer Facility, den hollandske gasbørs

Distributionstariffer Transporttarif fra MR (måle og regulator) stationen til kunden 
Fastsættes af distributionsselskabet

Transmissionstarif Transport i det danske gassystem indtil MR stationen

Gasreglementet Regler for gassikkerhed: 
www.sik.dk/erhverv/gasinstallationeroggasanlaeg

Øvre brændværdi Medtager varmeindholdet i vanddampen, som kun kan udnyttes af 
en kondenserende kedel

DGC Dansk Gas teknisk Center  www.dgc.dk

Gasfakta Fakta om gas  www.gasfakta.dk

Omregningsfaktorer 

kWh pr. MWh 1.000

kWh pr. GWh 1.000.000

Joule pr. MJ 1.000.000

Joule pr. GJ 1.000.000.000

kWh pr. Nm3 12,157

MJ pr. kWh 3,6

Yderligere info: www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/201707/DinElguide.pdf

https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg
www.dgc.dk
http://www.gasfakta.dk
http://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2017-07/DinElguide.pdf

