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Forord 
Denne rapporten er et svar på Olje- og energidepartementets brev av 28. mai 2003, der en 
ber NVE beskrive hva som skjedde på etterspørselssiden vinteren 2002/2003. 
Departementet ber NVE belyse fleksibiliteten i forbruket, og eventuelle begrensninger i 
dette som kan innebære utfordringer i fremtidige tørrårssituasjoner. Forbruksutviklingen 
skal beskrives for ulike sektorer, også sett i forhold til eventuelle avvik fra energibruk 
foregående år. 

I forbindelse med NVEs informasjonskampanje om kraftsituasjonen ble det gjennomført 
både kvantitative og kvalitative undersøkelser innen husholdninger og tjenesteytende 
sektor. Det ble dessuten gjennomført en mediekartlegging, og en kartlegging av salg av 
ulike typer oppvarmingsutstyr, samt vurdering av omsetning av ved. Resultatene fra disse 
undersøkelsene, samt offentlig tilgjengelig statistikk, danner faktagrunnlaget for 
rapporten.  

Som et supplement til nasjonale forbrukstall ble det tatt kontakt med et utvalg netteiere 
for å få innsikt i faktisk forbruksutvikling innen enkelte sektorer. Det viste seg å være 
mulig å trekke ut data for relativt homogene forbrukergrupper, noe som bidrar til å kunne 
vurdere hvordan ulike sektorer i ”alminnelig forsyning” reagerte. Erfaringen fra dette 
arbeidet vil bli evaluert. Dersom det viser seg hensiktsmessig, kan det være aktuelt med 
en systematisert videreføring av forsøksprosjektet. 

 

 

 

Oslo, august 2003 

 
Marit Lundteigen Fossdal 
avdelingsdirektør 

 
Monica Havskjold 
seniorrådgiver 
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Sammendrag 
Fra og med oktober 2002 til og med april 2003 gikk det totale1 forbruket av elektrisitet 
ned med ca. 2 TWh forhold til samme periode året før. Kraftintensiv industri brukte om 
lag 1,9 TWh mindre elektrisitet, og forbruket i elektrokjeler gikk ned med ca. 2 TWh. Det 
reelle forbruket alminnelig forsyning økte derimot med om lag 1,9 TWh på grunn av en 
noe kaldere vinter enn året før.  

Det er stort innslag av bruk av elektrisitet til oppvarming, og utetemperaturen er derfor av 
stor betydning. For å kunne sammenligne forbruket fra år til år, beregnes det et 
temperaturkorrigert forbruk ved å justere forbruket opp dersom det har vært mildere enn 
normalt, og ned dersom det har vært kaldere enn normalt. I og med at vinteren 2002/2003 
var kaldere enn normalt, ble forbruket korrigert ned med 6 % (3,5 TWh). I forhold til 
temperaturkorrigert forbruk i perioden oktober 2001 til april 2002 har forbruket i 
alminnelig forsyning gått ned med 1,7 TWh. Beregning av temperaturkorrigerte 
forbruksendringer er beheftet med relativt stor usikkerhet. 

Som en konsekvens av at blant andre industri og tjenesteytende sektor har gått over fra 
elkjel til oljekjel, har salget av petroleumsprodukter økt med om lag 20 % i perioden fra 
oktober 2002 til og med april 2003. Dette tilsvarer en økning i brutto tilført energi på 
anslagsvis2 3,5 TWh. Gitt en virkningsgrad på 70 %, tilsvarer dette en netto 
energitilførsel på om lag 2,5 TWh. Petroleumsprodukter lagres til en viss grad hos 
forbrukerne. Her vil det derfor oppstå tidsforskyvning mellom innkjøp og forbruk.  

Husholdningene har økt sitt forbruk av ved med 20-30 %3. NVEs spørreundersøkelse 
viste at over halvparten av husholdningene hadde økt sitt forbruk av ved i vinter. Det økte 
forbruket tilsvarer netto tilført energi på i underkant av 1 TWh. På samme måte som for 
petroleumsprodukter, kan ved lagres hos forbrukeren. Importen av ved har vært 
rekordhøy i vinter. På tross av dette gikk en del leverandører tomme for ved allerede 
rundt årsskiftet. Vedforbruket kunne derfor sannsynligvis vært høyere. Prisen på ved var i 
hovedsak stabile og på samme nivå som i fjor.  

I den perioden elprisen var på det høyeste, gikk forbruket i alminnelig forsyning mest 
ned. De høye prisene falt sammen med et maksimalt mediefokus, noe som også må antas 
å ha innvirkning på forbrukernes tilpasning.  

Kraftintensiv industri hadde redusert sitt kraftforbruk lenge før prisoppgangen på 
elektrisitet i vinter. Tendensen til reduksjon ble imidlertid betydelig forsterket i perioden 
med høye priser.  

                                                      
1 Her er ”samlet forbruk ” satt lik summen av forbruk i alminnelig forsyning, kraftintensiv industri og elkjeler. 
Dette avviker noe fra det samlede forbruket som oppgis i NVEs statistikk, blant annet på grunn av beregnet tap i 
elnett, pumpekraft m.m. 
2 Antar at hele volumet er lett fyringsolje. Avvik mellom brutto energiinnhold for tung og lett fyringsolje er om lag 
10 % i favør av tung fyringsolje. Lett fyringsolje utgjør hoveddelen (68 % siste 12 mnd), resten er relativt jevnt 
fordelt mellom tung fyringsolje og parafin. 
3 Undersøkelse gjennomført av KanEnergi på oppdrag fra NVE 



7 

Kjelmarkedet reagerte på de høye prisene allerede i november. I løpet av desember hadde 
de fleste valgt å gå over fra elkjeler til oljekjeler. På tross av de høye prisene ble det 
registrert forbruk i elkjeler i hele perioden. Dette skyldes sannsynligvis at enkelte kunder 
ikke hadde et reelt alternativ, eller at de har fastpris også på dette forbruket. Det ble 
registrert en viss tilbakeholdenhet med å koble inn igjen elkjelene ut over våren selv om 
prisene gikk betydelig ned. 

Om lag 20 % av husholdningene har ikke mulighet til å benytte annet enn elektrisitet til 
oppvarming. Det har ikke vært endring i denne andelen siden 1995, da forrige kartlegging 
ble foretatt. Andelen av husholdninger som har mulighet for å benytte olje eller parafin 
gått ned fra 25 % til 17 % i denne perioden. Dette kompenseres imidlertid av at andelen 
husholdninger som kan benytte ved har økt fra 73 % til 83 %. Husholdningene har i liten 
grad investert i nytt oppvarmingsutstyr i vinter, men 13 % planlegger å investere i 
varmepumpe eller vedovn. Vinterens kraftsituasjon har helt eller delvis vært en utløsende 
faktor for 60 % av disse.  

Mange husholdninger gjorde enkle tiltak for å redusere strømforbruket. Over halvparten 
reduserte innetemperaturen, stengt av rom som ikke var i bruk og redusert belysningen 
inne. Motivasjonen for å effektivisere forbruket var først og fremt å redusere 
strømregningen.  

Også i tjenesteytende sektor ble det gjennomført tiltak for å spare strøm. Nesten 40 % 
reduserte innetemperaturen, og/eller belysningen inne, og alle som hadde mulighet til det 
gikk over fra å bruke elkjel til å bruke oljekjel. For om lag halvparten var vinterens 
kraftsituasjon helt eller delvis utløsende for at tiltakene ble gjennomført. Offentlig sektor 
ser ut til å ha gjort mer enn de øvrige sektorene. Motivasjonen for å spare strøm var også 
for tjenesteytende sektor i første rekke å redusere egen strømregning, men også alvoret i 
kraftsituasjonen spilte en rolle.  

En hovedkonklusjon fra vårens spørreundersøkelse i tjenesteytende sektor er at de fleste 
opplever å ha gjort det de kan i egen virksomhet, og at det ikke er mer å gå på. Om lag 
20 % av de spurte planlegger imidlertid ulike energieffektiviseringstiltak, i første rekke 
installasjon av varmepumpe og automatiske reguleringssystemer.  

Forbruksreduksjon kan skje på ulike måter. Konsumentene kan velge å benytte en annen 
energibærer (substitusjon), eller de kan effektivisere og redusere energiforbruket. 
Økningen i salget av petroleumsprodukter og ved viser at det har skjedd en betydelig 
substitusjon. Både i industrien og i tjenesteytende sektor ble bruk av elkjeler erstattet med 
bruk av oljekjeler, og husholdningene økte sitt forbruk av ved. Enkelte industribedrifter 
valgte å selge kraft tilbake til markedet fremfor å produsere varer, fordi salg av kraft var 
mer økonomisk gunstig enn drift.  

Undersøkelser NVE fikk gjennomført viser at både husholdninger og tjenesteytende 
sektor har gjennomført tiltak for å effektivisere sitt forbruk av elektrisitet. Dette har vært 
enkle tiltak som å redusere innetemperatur, stenge av rom som ikke er i bruk og redusere 
belysning inne og ute. Denne type tiltak har neppe ført til opplevelse av redusert komfort 
for forbrukerne. 
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Det ble via media presentert eksempler på at enkelte forbrukere gikk svært langt for å 
redusere sitt forbruk, på en slik måte at det så avgjort reduserte komforten. Dette er 
sannsynligvis enkelttilfeller. Verken den kvantitative eller den kvalitative undersøkelsen 
antyder at dette har hatt noen utbredelse. Vi kan derfor neppe snakke om at det er 
gjennomført forbruksreduksjoner som har blitt opplevd som ubekvemme av større deler 
av befolkningen.  

For å få mer innsikt i hvordan ulike forbrukergrupper reagerte på de høye kraftprisene i 
vinter, ble fem områder valgt ut for nærmere analyse. Disse var Saltdal, Bergen, 
Kristiansand, Engerdal og Vest-Telemark. Dette utvalget utgjør en spredning mellom tett 
og spredt bebyggelse, innlandsklima og kystklima, kommuner der det antas at 
husholdningene bruker mye ved, bykommuner der en forventet mer begrenset bruk av 
ved, samt kommuner med og uten konsesjonskraft. Uttrekkene dekket husholdninger, 
næring, borettsslag og tjenesteytende sektor.  

Forbrukstallene ble sammenlignet med lokale temperaturobservasjoner og kraftpris hos 
den dominerende kraftleverandøren i hvert område. Funn i undersøkelsen bekrefter 
registreringene på nasjonalt nivå. Frem til årsskiftet 2002/2003 var forbruket omtrent på 
samme nivå som tidligere når en tar hensyn til temperaturvariasjoner. I første del av 2003 
var imidlertid forbruket noe lavere enn forventet, tross lave temperaturer.  

Husholdningene i undersøkelsen viser lav respons på prisendringer. De større aktørene 
ser ut til å følge prisutviklingen mer bevisst, og dette gjelder særlig forbruk i el-kjeler. 
Det ble ikke funnet forskjeller i tilpasning i områder med stort innslag av vedfyring i 
forhold til områder der det var forventet mer begrenset bruk av ved. Her var imidlertid 
datagrunnlaget relativt usikkert. For å undersøke om pris på elektrisitet ga utslag på 
hvordan tjenesteytende sektor tilpasset seg, ble forbruket i seks kommuner i et område 
undersøkt. To kommuner med tilgang til konsesjonskraft ble sammenlignet med fire 
kommuner uten konsesjonskraft. Kommunene med markedspris på kraft viste en økning 
på 2 % i forbruk fra vintersesong 2001/2002 til 2002/2003. Kommunene med 
konsesjonskraft viste en tilsvarende økning med 4 %. 

Kombinasjonen av elkjel og oljekjel er et sentralt element i energisystemets fleksibilitet. 
Det antas at maksimalt forbruk i elkjeler som har brenselfyrt reserve er om lag 10 TWh 
pr. år. I de senere årene har den brenselfyrte reserven først og fremst blitt vurdert som 
effektreserve, men vinterens høye kraftpriser har satt fokus på nødvendigheten av å holde 
oljekjelen i driftsklar stand for å kunne fungere også som energireserve.  

For å kunne følge utviklingen innen kjelmarkedet er det behov for å etablere en definisjon 
av hva som skal omfattes av begrepet ”uprioritert overføring” ikke minst i 
energistatistikk, og hvor stor del av dette forbruket som er fleksibelt i den forstand at det 
kan erstattes med bruk av en annen energibærer enn elektrisitet.  

Husholdningene har i større grad enn tidligere benyttet ved som alternativ eller 
supplement til elektrisk oppvarming. Det er økende interesse for å investere i 
oppvarmingsutstyr som reduserer avhengighet av elektrisitet til oppvarming. Denne 
tendensen var til stede allerede før vinteren 2002/2003, men ble ytterligere forsterket 
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blant annet via Enovas strakstiltak men investeringsstøtte til varmepumper, 
pelletskaminer og styringssystemer.  

I tjenesteytende sektor kan en øke fleksibiliteten ved at de som i dag kun har elkjel i sitt 
vannbårne oppvarmingsanlegg installerer alternative oppvarmingsmuligheter. Fjernvarme 
kan være et aktuelt alternativ der forholdene ligger til rette for det. 

Vinterens situasjon fikk stor oppmerksomhet i media, og spesielt i månedene desember 
og januar var det stort fokus først og fremst på strømpriser og strømregning. Dette hang 
sammen med at spotprisen var på sitt høyeste frem til midten av januar. Allerede i februar 
var mediefokuset betydelig redusert. Forbrukere, og da i første rekke husholdninger, får 
informasjon om kraftpriser gjennom media. De høye prisene, forsterket av stort 
medietrykk, har vært avgjørende for å oppnå den forbruksreduksjonen som er registrert. 
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1 Forbruk av elektrisitet vinteren 
2002/2003 

Det samlede innenlandske bruttoforbruket4 av elektrisitet i perioden fra og med oktober 
2002 til og med april 2003 var ca. 3 % lavere enn samme periode året før (se Figur 1).  

Forbruk av elektrisitet deles gjerne i kategoriene alminnelig forsyning, kraftintensiv 
industri og elektrokjeler.  

I 2002 utgjorde leveranse av elektrisitet til alminnelig forsyning ca. 65 % av det samlede 
netto forbruket, kraftintensiv industris forbruk utgjorde ca. 26 %, og elektrisitet til 
elektrokjelene ca. 7 %. De resterende 2 % var i hovedsak knyttet til pumpekraft og nettap 
på eksport av elektrisitet. 

Brutto forbruk av elektrisitet
Kilde NVEs korttidsstatistikk 
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Figur 1 Brutto forbruk, sektorfordelt 

På grunn av stort innslag av elektrisk oppvarming er utetemperaturen av stor betydning 
for elektrisitetsforbruket i Norge. For å kunne sammenligne forbruksutviklingen fra år til 
år, uavhengig av utetemperaturen, benytter NVE en modell som beregner det 
temperaturkorrigerte forbruket i alminnelig forsyning. Denne type beregninger er 
imidlertid beheftet med betydelig usikkerheter, blant annet fordi det ikke tas hensyn til at 
prisforholdene kan variere fra år til år. 

Forbruket har blitt korrigert med så mye som ± 10 % i den perioden som her er analysert. 
Det er spesielt i overgangsperiodene mellom sommer og vinter at korrigeringene er store.  

 

                                                      
4 Inkludert tap i nettet 
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1.1 Alminnelig forsyning 
Som Figur 2 viser, er det temperaturkorrigerte forbruket av elektrisitet vinteren 
2002/2003 omtrent på samme nivå som for vinteren 2001/2002 frem til desember. I 
perioden fra desember til og med april er forbruket den siste vinteren noe redusert i 
forhold til fjoråret. Dette er også illustrert i Figur 3, som viser forbruket akkumulert over 
de aktuelle vintermånedene. Ved utgangen av april var det samlede forbruket vinteren 
2002/2003 om lag 2,5 % lavere enn for tilsvarende periode året før.  

 

Temperaturkorrigert bruttoforbruk, alminnelig forsyning
Kilde: NVEs korttidsstatstikk, tabell 6
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Figur 2 Temperaturkorrigert bruttoforbruk, alminnelig forsyning 

Akkumulert temperaturkorrigert bruttoforbruk, alminnelig 
forsyning
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Figur 3 Akkumulert temperaturkorrigert brutto forbruk, alminnelig forsyning 
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1.2 Kraftintensiv industri 
Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv 
industri utgjør en betydelig andel av det 
samlede innenlandske 
elektrisitetsforbruket. Som Figur 4 
viser, var forbruket i denne sektoren 
betydelig lavere i 2002/2003 enn i 
2001/2002.  

Det ble imidlertid registrert en betydelig 
nedgang i forbruket i perioden fra og 
med desember 2002 til og med april 
2003. Dette skyldes dels at enkelte industribedrifter har valgt å selge tilbake kraft til 
markedet fremfor å produsere, enkelte har redusert eller stoppet produksjonen på grunn 
av høye elpriser og vanskelige markedsforhold, noen har utsatt oppstart av 
produksjonslinjer og andre har valgt å stoppe anlegg for å gjennomføre revisjon og 
vedlikehold og derved flytte produksjon i tid.  

 

Brutto forbruk, kraftintensiv industri
Kilde: NVEs korttidsstatistikk, tabell 4 
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Figur 4 Bruttoforbruk kraftintensiv industri 

Kraftintensiv industri: 

• Produksjon av kjemiske råvarer 
• Produksjon av jern og stål samt 

 ferrolegeringer 
• Annen bearbeiding av jern og stål 
• Produksjon av primæraluminium 
• Produksjon av bly, sink og tinn 
• Produksjon av kobber 
• Produksjon av ikke-jernholdige 

 metaller ellers 
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1.3 Elektrokjeler 
Elektrokjeler i kombinasjon med oljekjeler utgjør en vesentlig del av den infrastrukturen 
som skal ivareta en viss fleksibilitet i elektrisitetssystemet. Elektrokjeler er installert både 
i industri, i tjenesteytende sektor og i husholdninger. Små husholdningskjeler inngår 
imidlertid ikke i statistikkgrunnlaget.  

Som Figur 5 viser, falt forbruket av elektrisitet til elektrokjeler dramatisk fra oktober 
2002, og holdt seg lavt hele vintersesongen.  

 

Elektrokjelforbruk
Kilde: NVEs korttidsstatistikk
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Figur 5 Forbruk i elektrokjeler 
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2 Forbruk av petroleumsprodukter 
og ved 

2.1 Forbruk av mineraloljeprodukter5 
Salget av petroleumsprodukter til offentlig sektor økte med hele 85 % i perioden fra og 
med oktober 2002 til og med april 2003 sammenlignet med tilsvarende periode 
foregående vinter (se Figur 6).  

Salg av petroleumsprodukter til offentlig virksomhet
Kilde: SSBs petroleumsstatistikk
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Figur 6 Salg av petroleum til offentlig sektor (Kilde: SSB) 

                                                      
5 Forbruk av petroleumsprodukter er her det samme som salg av petroleumsprodukter. Dette er ikke helt korrekt, i og med 
at dette er produkter som lagres hos kundene og forbrukes over  tid. 
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I gruppen husholdninger/forretningsbygg/kontorer6 var det en økning i salget på 32 % (se 
Figur 7). 

 

Salg av petroleumsprodukter til boliger, forretninger og næringsbygg
Kilde: SSBs petroleumsstatistikk

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

okt nov des jan feb mar apr

M
ill

io
ne

r l
ite

r

2001/2002 2002/2003

 

Figur 7 Salg av petroleum til boliger, forretningsbygg m.m. (Kilde: SSB) 

                                                      
6 Dette er den inndelingen som benyttes i SSBs statistikk 
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Industrien økte sitt innkjøp av petroleumsprodukter med om lag 13 % (se Figur 8). 

 

Salg av petroleumsprodukter til industri, bergverk, kraftforsyning olje og gass
Kilde: SSBs petroleumsstatistikk
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Figur 8 Salg av petroleum til industri (Kilde: SSB) 

Listepris fyringsolje 
(2000-4000 liter, levert Oslo)
Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt
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Figur 9 Listepris fyringsolje 

 



 

17 

2.2 Forbruk av ved 
NVE gjennomførte våren 2003 en undersøkelse7 blant annet for å kartlegge hvordan 
forbruket av ved hadde utviklet seg i løpet av vinteren 2002/2003. 

Statistikk for samlet forbruk av ved i husholdningene er beheftet med stor usikkerhet. 
SSB har publisert foreløpige tall for 2002. Dette er basert på anslag både for 
vedomsetning og bruk av ved som ikke omsettes. Netto innenlands forbruk av ”ved, 
avlut, avfall” i tjenesteyting, husholdning med flere er oppgitt å være 7,2 TWh. Dette er 
vesentlig vedforbruk i husholdningene.  

Vedmarkedet er preget av svært mange og uensartede aktører. En stor del av forbruket er 
basert på egen hogst av ved eller tilgang på ved som ikke går via omsetningsledd. På 
forbrukssiden utgjør andelen ”kjøpt ved” ifølge SSB bare 30 %, og omfatter både 
vedforhandlere og direkte salg fra skogeiere. De resterende 70 % er ved som anskaffes på 
andre måter, først og fremst selvhogst.  

Importtallene for ved har vært jevnt og sterkt stigende de siste årene (se Figur 10). 
Samtidig kan det virke som uttaket fra norske skoger har vært lavt, inntil nylig. Det er 
imidlertid registrert en betydelig økning i antallet vedleverandører landet rundt i løpet av 
vinteren. Det produseres nå ved som aldri før, noe som tyder på at leverandørene ønsker å 
være forberedt på en eventuell ytterligere volumvekst kommende vinter. 

 

Import av ved for oktober-april
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Figur 10 Import av ved 

                                                      
7 Kilde: ”Markedstilpasninger i husholdningene, vedforbruk og investeringer i oppvarmingsutstyr vinteren 2002-
2003, notat for NVE”, KanEnergi juni 2003 
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Husholdningenes økning i vedforbruk8 

Som en del av prosjektet for å kartlegge vinterens forbruk av ved, ble det foretatt en 
ringerunde til en del sentrale leverandører. Det tegnet seg et relativt klart og konsistent 
bilde av siste sesongs økning i vedsalget. Gjennomgående rapporteres det om 20 % 
økning i salget, med +10 % som laveste og +75 % som høyeste salgsøkning. Det er verdt 
å merke seg at mange vedforhandlere var utsolgt for ved allerede rundt årsskiftet, og at 
knapt noen hadde ved igjen å selge på slutten av fyringssesongen. Dette skjedde selv om 
importen var rekordhøy. De aller fleste oppga at de kunne ha solgt betydelig mer, dersom 
de hadde hatt mer ved å selge. Dette tyder på at veksten i forbruket ble begrenset av 
tilgangen på ved. At ikke etterspørselen i enda større grad ble dekket ved import henger 
trolig sammen med at det tar tid både å etablere kontakter og å få gjennomført importen 
fysisk. Mange av de spurte sier også at kundegrunnlaget økte siste fyringssesong. Med 
andre ord var det mange husholdninger som tidligere ikke har fyrt med ved, som tok i 
bruk eller gikk til innkjøp av vedovn.  

Den kalde vinteren er åpenbart en medvirkende årsak til forbruksøkningen, men synes 
likevel ikke å være hovedforklaringen på at vedforbruket økte med 20 – 30 %, og at 
etterspørselen etter ved oversteg tilgjengelig volum. Eksempelvis tyder den gjennomførte 
undersøkelsen på at vedsalget økte betydelig også i Troms, selv om temperaturforholdene 
var omtrent de samme som foregående vinter. De høye elprisene og trusselen om 
rasjonering antas derfor å være en viktig årsak til volumøkningen.  

Vedleverandørene ser ut til å ha holdt stabile vedpriser gjennom vinteren. De aller fleste 
rapporterte at vedprisene siste fyringssesong var på linje med forrige sesong (2001-2002). 
Mange oppgir at langsiktighet og seriøsitet er årsak til en slik prispolitikk. Noen aktører 
var imidlertid mer bevisste på å utnytte markedssituasjonen.  

                                                      
8 Basert på samtaler med 22 vedleverandører landet rundt. De fleste av disse er medlemmer av Norsk Ved, 
som er et forum for vedprodusenter 
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3 Elpris og forbruk 
3.1 Elektrisitetspris til husholdningene 
I en vurdering av hvordan elprisen virker inn på el-forbruket til husholdningene, er det 
nødvendig å kjenne til hvilke elpriser forbrukerne reelt har møtt på ulike tidspunkt sist 
vinter. Som basis for en beskrivelse av prisutviklingen har vi derfor sett på variasjon av 
spot-prisen, gjennomsnittlig salgspris til husholdninger og et volumveid gjennomsnitt. I 
tillegg har vi sett på hvordan prisen til dyreste og billigste landsdekkende leverandør har 
utviklet seg. Dette er illustrert i Figur 11. Prisene er her inkludert el-avgift og moms.  

Volumveid pris er gjennomsnittlig salgspris vektet for salgsvolumer. Dette gir et litt annet 
bilde en ren gjennomsnittspris, som er vist i Figur 12. Den volumveide prisen går noe 
høyere enn den rene gjennomsnittsprisen. Dette skyldes trolig at det er større volumer 
som er solgt til høy pris enn en ren gjennomsnittsbetraktning skulle tilsi.  

 

U like leveranser t il  hushold ninger

0

20

40

60

80

100

120

140

160

07
.1

0.
20

02

21
.1

0.
20

02

04
.1

1.
20

02

18
.1

1.
20

02

02
.1

2.
20

02

16
.1

2.
20

02

30
.1

2.
20

02

13
.0

1.
20

03

27
.0

1.
20

03

10
.0

2.
20

03

24
.0

2.
20

03

10
.0

3.
20

03

24
.0

3.
20

03

07
.0

4.
20

03

21
.0

4.
20

03

05
.0

5.
20

03

19
.0

5.
20

03

02
.0

6.
20

03

16
.0

6.
20

03

30
.0

6.
20

03

ør
e/

kW
h

Volmveid inkl.avgift

Spot inkl. avg.

Billigste landsdekkende

Dyreste landsdekkende

 

Figur 11 Pris til husholdninger, volumveid 

Som det fremgår av Figur 11 er salgsprisen til kundene tidsforsinket i forhold til 
spotprisen. Prisen til dyreste landsdekkende leverandør følger til en viss grad 
svingningene i spotprisen bedre enn volumveid pris og prisen til billigste landsdekkende 
leverandør. 
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Figur 12 Pris til husholdninger, gjennomsnitt 

Volumveid pris i januar 2003 lå i et område fra ca. 95-105 øre/kWh, mens de dyreste i 
samme periode var på 118-128 øre/kWh. Den høyeste prisen som er registrert ble 
oppnådd i midten av desember (ca. 145 øre/kWh). Dette var imidlertid en kortvarig topp, 
som raskt ble justert ned. De som kjøpte strøm fra billigste landsdekkende leverandør har 
hatt en pris i januar på ca. 90 øre/kWh. Har man kjøpt strøm i spot-markedet har prisen 
uten påslag vært oppe i ca. 105 øre/kWh ved årsskiftet, men den falt raskt ned til omlag 
55 øre/kWh i slutten av januar. 

Gjennomsnittsprisen til husholdninger nådde sitt maksimum i uke 5 i 2003, mens 
spotprisen nådde maksimum i uke 2. Som en følge av de svært høye prisene var også 
mediefokuset9 på sitt absolutt høyeste i januar 2003.  

                                                      
9 Se kapitlet ”Mediedekning” side 69. 
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3.2 Forbruksreaksjoner i alminnelig forsyning 
Forbruket i husholdninger inngår i samlebetegnelsen alminnelig forsyning. I denne 
gruppen inngår alt forbruk unntatt forbruk i kraftintensiv industri og elkjeler, og er derfor 
sammensatt av både husholdninger, tjenesteytende sektor, landbruk og skogbruk, 
treforedling og annen industri. 

Som Figur 13 viser, er det store endringer i forbruket i alminnelig forsyning 
(temperaturkorrigert) i perioden januar til april 200310 i forhold til samme periode året 
før. Det må her tas forbehold om usikkerhet som introduseres når det gjøres en 
temperaturkorrigering. På grunn av store klimatiske forskjeller fra det ene året til det 
andre gir korrigeringen ekstreme utslag spesielt i månedene oktober, april og mai.  

Forbrukerne ser ut til å reagere rasjonelt på elprisen. I den perioden elprisen er på det 
høyeste, reduseres også forbruket mest. Reduksjonen er størst i januar, og i denne 
måneden var det maksimalt mediefokus, noe som også må antas å ha innvirkning på 
konsumentenes adferd. 

 

Beregnet forbruksreduksjon, alminnelig forsyning
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Figur 13 Beregnet forbruksendring, alminnelig forsyning 

 

                                                      
10 I 2002 falt påsken i uke 13 (25. – 30. mars), mens den i 2003 falt i uke 16, som var 14. – 20. april. For å gjøre 
målingene sammenlignbare er forbruket i mars og april 2002 justert slik at effekten av påsken 2002 også 
registreres i april. 
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3.3 Forbruksreaksjoner i kraftintensiv industri 
Forbruket i kraftintensiv industri var redusert i forhold til foregående år allerede før det 
ble registrert en prisoppgang på elektrisitet. Tendensen ble imidlertid betydelig forsterket 
i perioden med høye priser, slik det er vist i Figur 14. 
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Figur 14 Forbruksendring kraftintensiv industri 
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3.4 Forbruksreaksjoner i kjelmarkedet 
Kombinasjon av el- og oljekjeler er et sentralt element for å ivareta en viss fleksibilitet11 i 
el-systemet. Som Figur 15 viser, begynte kjelmarkedet å reagere på økende elpriser i 
november. Størst reduksjon i forbruket sammenlignet med foregående år ble oppnådd i 
perioden fra januar til mars, og selv i april lå fremdeles mye av forbruket ute.  
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Figur 15 Forbruksreduksjon i elkjeler 

 

Drøyt halvparten av el-kjelene er installert i industrivirksomheter. Disse holder seg 
sannsynligvis godt oppdatert om priser på elektrisitet og olje, og reagerer raskt dersom 
prisforholdet gjør det interessant å bytte fra elkjel til oljekjel eller motsatt. Storkunder 
som industri, kommuner, fjernvarmeleverandører og andre har betydelige rabatter på 
innkjøp av fyringsolje, slik at olje er konkurransedyktig med elektrisitet ved lavere el-
priser enn i andre forbrukergrupper. Disse var sannsynligvis de første til å bytte fra elkjel 
til oljekjel. SSBs salgsstatistikk for petroleumsprodukter viser at offentlig sektor økte sitt 
innkjøp av fyringsolje betraktelig allerede i oktober 2002. Dette sammenfaller med 
starten på en kuldeperiode over hele landet. I løpet av desember ser det ut til at de fleste 
har valgt å gå over til oljekjeler.  

Som Figur 16 viser, var det en merkbar reduksjon i forbruk i elkjeler da den 
gjennomsnittlige systemprisen oversteg ca. 20 øre/kWh. Forbruket fortsatte å synke til 
prisen var om lag 50 øre/kWh, deretter lå det relativt stabilt. Selv ved priser på over 
70 øre/kWh ble det registrert at mange elkjeler fremdeles var i drift. Dette kan ha flere 

                                                      
11 Dette er nærmere beskrevet i kapittel Infrastruktur for fleksibel tilpasning, side 64 
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årsaker12, men det er grunn til å tro at en del har fastpris på elektrisitet og derved ikke er 
berørt av en høy spotpris. Det er dessuten en del oljekjeler som ikke har vært i teknisk 
god nok stand til å kunne startes.  

Forbruk i elektrokjeler, vintersesong, 2000-2003
Kilde: Nordpools landsrapport
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Figur 16 Sammenheng mellom elpris og forbruk i elkjeler 

Det er interessant å observere at forbruket av elektrisitet i elkjeler ikke øker ut over våren 
2003 på tross av synkende priser. Det kan være flere grunner til dette. Terskelen for å 
starte oljekjelen er relativt høy for mange små og mellomstore forbrukere. Prisdifferansen 
mellom olje og elektrisitet skal derfor være relativt stor før det er aktuelt å starte 
oljekjelen. Når den først er i drift, blir den holdt i gang så lenge resulterende varmepris 
for olje er lavere enn for elektrisitet. Som Figur 9 viste, var det en betydelig stigning i 
listepris for fyringsolje i perioden februar-mars 2003. Deretter falt imidlertid oljeprisen, 
og i begynnelsen av april var den på samme nivå som primo februar. Den relativt 
kortvarige prisstigningen på fyringsolje ser imidlertid ikke ut til å ha medført en overgang 
fra oljekjel til elkjel i perioden.  

El-kjelene ble tvangsutkoblet på deler av Vestlandet som følge av en anstrengt situasjon i 
sentralnettet. Enkelte netteiere i andre områder oppfordret sine kunder til å koble ut 
kjelene. 

I hvilken grad ønsket om å spare strøm i forhold til å unngå rasjonering har vært et motiv 
er usikkert, men kan til en viss grad også ha bidratt til at elkjelforbruket var lavt hele 
våren. Usikkerhet omkring hvordan kraftsituasjonen skulle utvikle seg har sannsynligvis 
medført en viss tilbakeholdenhet i forhold til å bytte fra oljekjel til elkjel. Myndighetenes 
oppfordring til tjenesteytende sektor om å redusere el-forbruket kan også ha spilt en viss 
rolle.  

                                                      
12 Forbruk som registreres som uprioritert overføring, men der kunden ikke har brenselfyrt reserve, vil også bli 
registrert som elkjelforbruk. Det er igangsatt et samarbeid mellom Statnett, Nordpool og NVE for å forbedre 
tallgrunnlaget for denne statistikken. 
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4 Forbrukernes tilpasning 
4.1 Husholdningenes tilpasning 
På oppdrag fra NVE gjennomførte tns Gallup en spørreundersøkelse13 for å kartlegge hva 
husholdningene faktisk gjennomførte av tiltak i vinter. En hovedkonklusjon fra 
undersøkelsene er at mange har gjort ulike tiltak. Motivasjonen for dette var først og 
fremst å spare penger ved å redusere strømregningen.  

4.1.1 Tilgjengelig oppvarmingsutstyr 
Husholdningene ble spurt om hva slags oppvarmingsutstyr boligen har, og kun 18 % 
svarte at de ikke har annet enn elektrisitet til oppvarming. Dette er konsistent med 
tidligere funn, blant annet av SSB14. Omfanget av vedovner ser ut til å ha økt siden 
forrige undersøkelse. Til sammen 73 % av husholdningene oppga å ha vedovn/peis i 
1995, mens årets spørreundersøkelse avdekket at dette har økt til 83 %. Mens 25 % oppga 
å ha ovn for olje/parafin i 1995, er det nå kun 17 % som svarer at de har dette. En 
sammenligning av resultatene fra årets kartlegging og SSBs undersøkelse i 1995 er vist i 
Figur 17. 
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Figur 17 Husholdningenes oppvarmingsutstyr 

                                                      
13 Det ble gjennomført både en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse. Den kvantitative undersøkelsen ble 
gjennomført ved telefonintervjuer av et landsrepresentativt utvalg av hustander (1000 stk). 
14 SSB-rapport 99/22, ”Energibruk til stasjonære og mobile formål per husholdning”, Bøeng og Nesbakken 
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Som Figur 18 viser, oppgir rundt 60 % av de som har sentralfyringsanlegg i boligen at 
anlegget varmes med olje, om lag 27 % benytter elektrisitet, 13 % benytter biobrensel og 
2 % benytter varmepumpe. Dette er imidlertid tall som må benyttes med forsiktighet fordi 
det kun er 11 % som oppgir at de har denne type anlegg, og derved er det kun svarene fra 
110 husstander som ligger til grunn for fordelingen. Det er imidlertid ikke overraskende 
resultater. Mange av de vannbårne anleggene ble installert før oljekrisene på 1970-tallet, 
og ble basert på bruk av fyringsolje. Det er de senere årene observert en økende bruk av 
vannbåren varme i nye eneboliger, og det er antatt at mange av disse er basert på bruk av 
elkjel, som krever lavest investering. 

Varmekilder i husholdningenes 
sentralvarmeanlegg
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Figur 18 Varmekilder i husholdningenes sentralvarmeanlegg 

4.1.2 Investering i nytt oppvarmingsutstyr 
For å kartlegge om vinterens kraftsituasjon hadde påvirket husholdningene til å 
gjennomføre spesielle tiltak, ble det stilt spørsmål om det var investert i nye varmekilder i 
vinter. Som forventet hadde de fleste (92 %) ikke gjort det.  

Av de 8 % som hadde investert, oppga ca. 25 % at de hadde investert i en varmepumpe, 
25 % hadde investert i vedovn og 20 % hadde investert i oljekjel/kamin. De resterende 
hadde investert i panelovner (ca. 10 %), pelletskamin (ca. 5 %) eller peis (ca. 5 %). Det 
var imidlertid ikke vinterens kraftsituasjon som hadde utløst de fleste av disse 
investeringene. Omtrent 60 % svarte at investeringene ville blitt gjennomført uansett, 
mens en tredel oppga kraftsituasjonen som utløsende faktor. 

Omtrent 13 % av de spurte oppga at de har planer om å gjøre investeringer i nytt 
oppvarmingsutstyr i nærmeste fremtid. Det var først og fremst varmepumper og vedovn 
det ble planlagt å kjøpe. Av de som planlegger å investere, svarte 60 % at dette helt eller 
delvis kom som en følge av vinterens kraftsituasjon.  
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For mange husholdninger kom situasjonen relativt brått på. En del ønsker nå å sikre seg 
mot å komme opp i en lignende situasjon ved å investere i alternativer til elektrisk 
oppvarming.  

4.1.3 Endret adferd 
For å kartlegge om vinterens kraftsituasjon hadde påvirket husholdningenes adferd i 
forhold til bruk av elektrisitet ble de spurt om hvilke tiltak som var gjennomført. Om lag 
60 % hadde redusert innebelysningen, 49 % hadde stengt av rom som ikke var i bruk og 
45 % hadde senket innetemperaturen.  

4.1.4 Motivasjon for å redusere forbruket 
Husholdningenes motivasjon for å spare elektrisitet har først og fremst vært å redusere 
egen strømregning. Også den alvorlige kraftsituasjonen ble vurdert som viktig, mens 
mediefokus15 og oppfordring fra myndighetene ble ansett som mindre viktig. Det er 
spesielt husholdninger med stort strømforbruk og mange husholdningsmedlemmer som 
har oppgitt redusert strømregning som viktigste faktor. Den alvorlige kraftsituasjonen har 
bekymret kvinner mer enn menn, og de eldre mer enn de yngre.  

For å få en oppfatning av hvordan forbrukerne opplevde kraftsituasjonen, ble det i tillegg 
til den kvantitative undersøkelsen gjennomført to gruppesamtaler16 med husholdninger. 
Deltagerne ble tilfeldig valgt (Oslo-regionen), og kvotert med tanke på aldersspredning, 
kjønn, hustype og politisk preferanse.  

Vinterens kraftsituasjon ble i fokusgruppene kommentert med en blanding av 
maktesløshet og sinne. De negative reaksjonene var likevel ikke helt enerådende, noen 
tok dette rolig. Følelsen av avmakt ser ut til å stikke dypt. Mange følte seg som brikker i 
et spill der ”noen” tjente penger på deres bekostning og ubehag/fortvilelse. ”Noen” er her 
både staten som tjente på avgiftene, og kraftleverandørene som de mente presset prisene i 
været. Det syntes å være en generasjonsforskjell på opplevelsene. De yngste opplevde 
dette helt uvant og derfor skremmende. De som har opplevd 1950/60 virket mer avslappet 
til selve kraftsituasjonen. De var mer bekymret for samfunnets utvikling.  

Et viktig funn er at medias rolle ble kritisert, der pressen får ansvar for å ”hisse opp” 
situasjonen til en krisestemning. En del presseoppslag og informasjon ble oppfattet som 
ren skremselspropaganda. Også kvantitative undersøkelser 17støtter dette funnet. 

Bekymringen hos informantene i fokusgruppen var først og fremst knyttet til egen 
strømregning, mens bekymring for kraftsituasjonen var relativt fraværende. Det var ingen 
tro på at det egentlig var så veldig alvorlig. Ansvaret for dette skyves over på ansvarlige 

                                                      
15 Se også kapittel 8, ”Mediedekning”, side 69 
16 Slike fokusgrupper er en kvalitativ analysemetode som forsøker å få frem flest mulig og nyanserte 
synspunkter. Den setter fokus på innsikt og forståelse, og den måler derfor ikke hvor utbredte de forskjellige 
holdningene er. 
17 Energibarometeret, 2. kvartal 2003, TNS Gallup 
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myndigheter. Det kan virke som det store mediefokuset18 har redusert troverdigheten i 
alvoret.  

De fleste i fokusgruppene hadde iverksatt tiltak for å få ned forbruket av strøm i forkant 
av NVEs kampanje. For noen forsterket myndighetenes oppfordring om å spare strøm 
irritasjonen over politikernes unnfallenhet. Det ble tolket som et forsøk på å skyve 
ansvaret over på forbrukerne.  

Mange har gjennomført det som oppfattes som bygningsmessig enøk, og ingen av de som 
ble intervjuet hadde gjennomført investeringer som følge av vinterens situasjon. Det ble 
imidlertid registrert en økt interesse for varmepumper, og flere i gruppene ønsket å 
undersøke dette nærmere. Det viktigste var, i følge fokusgruppenes deltagere, at de var 
blitt mer bevisste på bruk av elektrisitet og egne holdninger til dette. Faren for at dette 
fort blir glemt, ble imidlertid kommentert. 

4.1.5 Omsetning av nytt oppvarmingsutstyr19 
På oppdrag fra NVE gjennomførte konsulentselskapet KanEnergi en undersøkelse av 
husholdningenes anskaffelse av oppvarmingsutstyr i løpet av vinteren 2002/2003. 
Undersøkelsen ble gjennomført i mai/juni 2003, og er basert på informasjon fra et utvalg 
sentrale markedsaktører.  

En viktig konklusjon fra undersøkelsen er at omsetning av ulike typer oppvarmingsutstyr 
allerede var i vekst før vinteren 2002/2003. En anstrengt kraftsituasjon, og høye priser på 
elektrisitet har bidratt til en forsterkning av en allerede etablert trend. 

                                                      
18 Se også kapittel 8�, ”��������������������Mediedekning�”, side 69 
19 Kilde: ”Markedstilpasninger i husholdningene, vedforbruk og investeringer i oppvarmingsutstyr vinteren 2002-
2003, notat for NVE”, KanEnergi juni 2003 
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Varmepumper 
Varmepumper har hatt en meget sterk vekst, spesielt fra 2001-2002 (se Figur 19). Denne 
har fortsatt i 2003. Av de totalt 21.000 solgte enhetene i 2002 utgjorde luft-luft 
varmepumper nesten 90 %. 

  

Figur 19 Salg av varmepumper 1992-2002 

Flere leverandører og importører rapporterer at salget stoppet midlertidig opp som følge 
av annonseringen av støtteordningen som ble administrert av Enova, men omsetningen 
kom i gang igjen etter at første runde med bevilgningsbrev fra Enova ble sendt ut. Det er 
klart størst interesse for varmepumper i noen av fylkene langs kysten, fra Rogaland til 
Nordland.  

Prisen for en luft-luft varmepumpe var ved årsskiftet ca. kr 28 - 32 000 inkl. mva. og 
montasje. Mye tyder på at det har vært en nedgang i prisene på 10-15 % i Oslo-området, 
og NOVAP20 melder om priser ned mot kr 20 000 på Vestlandet. Prisene for 
parallellimporterte produkter er langt lavere enn via hovedimportør. Det er mulig å kjøpe 
varmepumper direkte fra leverandør i Sverige. Prisene som oppgis er imidlertid gjerne 
eksklusiv mva, frakt, kuldemedieavgift, montasje og i noen tilfeller eksklusiv garanti. 
Med de nødvendige tillegg, kommer prisene opp mot priser fra norske leverandører. Det 
har sannsynligvis vært vanskelig for kundene å sammenligne tilbudene.  

Nytt i 2003 er at store byggvarekjede tilbyr varmepumper sammen med annet 
oppvarmingsutstyr.  

                                                      
20 Norsk Varmepumpeforening 
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NOVAP opprettet i 1999 en sertifiseringsordning for varmepumper. Det arrangeres kurs 
for personer som skal selge, montere og utføre service på varmepumper. Pr. 16.06.03 har 
om lag 400 personer bestått eksamen og blitt sertifisert, hvorav så mange som 146 
personer i 2003. Mens strykprosenten i årene 1999-2002 lå på 10-12 %, er strykprosenten 
så langt i år ca. 40 %. Denne informasjonen er i samsvar med inntrykket av at det er 
mange ”lykkejegere”21 i dette markedet. Tradisjonelle kuldefirmaer som har operert i 
markedet i mange år rapporterer om en 4-5 dobling av salget i 2003 i forhold til 2002.  

Vedovner 

Ifølge statistikk utarbeidet på grunnlag av tall fra de 8 største leverandørene i markedet 
solgte disse 13 600 vedovner i 1. kvartal 2002, mens de solgte 21 650 ovner i 1. kvartal 
2003. Dette representerer en økning på 59 %. De samme leverandørenes samlede salg var 
i 2001 på 70 000 ovner, og 67 500 ovner i 2002. Det er ikke utarbeidet statistikk for 
samlet salg av vedovner i Norge i 2002, men disse 8 største leverandørene antas å stå for 
store deler av salget.  

I følge enkelte leverandører har fokuseringen på økte strømpriser hjulpet betraktelig på 
omsetningen av ildsteder. En del av økningen antas imidlertid å ha å gjøre med 
utskiftning av eldre ovner til såkalt rentbrennende ildsteder. Utskifting skjer også som 
ledd i å oppnå mer moderne interiør i boligen. En ledende byggvarekjede har registrert en 
økning på 25-30 % i salg av vedovner hittil i 2003. 

Pelletskaminer 

Det finnes ingen norsk produsent av pelletskaminer. I hovedsak er det kaminer omsatt fra 
to bedrifter som er typegodkjente i Norge. Disse to leverer de fleste kaminene i det norske 
markedet. Basert på informasjon fra disse, er det grunn til å anta at totalsalget av 
pelletskaminer i 2002 var omlag 800-1000 enheter. Begge leverandører etablerte seg i 
markedet på slutten av nittitallet. Markedet har således utviklet seg på noen få år.  

Begge leverandører forventer en kraftig vekst i omsetningen i 2003. Forventet omsetning 
i 2003 er ca. 4500 enheter. I tillegg kommer omsetning for andre, mindre aktører. Det ble 
erfart stor interesseøkning i vintermånedene, og økt salg. Dette stoppet delvis opp da 
Enovas tilbud om økonomisk støtte til kjøp av blant annet pelletskaminer kom.  

Enova har behandlet ca. 4800 søknader om støtte til pelletskaminer. Ca 38 % av 
søknadene til pelletskaminer kom fra Hedmark, Akershus og Oppland. Dette er 
innlandsfylker med lange vedfyringstradisjoner.  

                                                      
21 Kursdeltagerne hadde bakgrunn som blant annet garderobeselger, støvsugerselger, salg av medisinteknisk utstyr, salg av 

sagbruksutstyr og elektroinstallasjon.  
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Den store interesseøkningen for pelletskaminer ventes å føre til en viss oppblomstring av 
useriøse aktører på markedet. Imidlertid har kravene om at et hvert nytt ildsted som 
monteres skal godkjennes av lokalt feiervesen, en dempende effekt på en slik utvikling. 

Norsk pelletsproduksjon er begrenset til 5 leverandører. Disse leverte samlet anslagsvis 
35 000 tonn i 2002. Det er mange som vurderer å starte produksjon, og det er flere store 
anlegg under planlegging. I løpet av ett års tid antas det at antall produsenter vil være 
doblet til 10, og at årsproduksjon vil stige til langt mer enn det dobbelte av dagens 
produksjon. Både i Sverige og Danmark er det vel etablerte markeder for pellets, og i bl.a. 
de baltiske land er det en voksende produksjon for eksport. Det er derfor god grunn til å 
legge et internasjonalt marked til grunn både for produsenter og brukere. 

Parafinovner 

Parafinovner kan deles inn i to grupper: Stasjonære ovner som er tilknyttet skorstein og 
bærbare parafinovner med innebygget tank, og ikke tilknyttet skorstein. I førstnevnte 
gruppe selges det fortsatt en kombinasjonsovn for ved og parafin, dog neppe i særlig store 
antall. I den andre gruppen solgte en av de største grossistene i dette markedet i overkant 
av 1000 ovner i 2002. Selskapet hadde allerede i januar solgt mer enn budsjettert for 
fyringssesongen 02/03, og måtte kjøpe inn substitutter fra flere produsenter for å møte 
etterspørselen. I januar inngikk selskapet avtale om distribusjon gjennom store 
byggvarekjeder, noe de ikke har gjort tidligere. Dette representerer i seg selv en 
interessant tilpasning til den ekstraordinære situasjonen denne fyringssesongen. For 2003 
venter de nå en salgsøkning på nær 50 %, sammenlignet med 2002. Det er husholdninger 
som etterspør ovnene.  

De flyttbare ovnene er i stor grad avhengig av spesialbrensel (renset parafin uten 
fargestoffer). Slik brensel selges for om lag 15 kr/liter, dvs. mer enn 1,50 kr/kWh. Til 
tross for at det finnes et spekter av flyttbare parafinovner på mer enn 2,5 kW i markedet, 
er ikke ovner på mer enn 2,5 kW godkjent i Norge. Grensen på 2,5 kW kan skrive seg fra 
utslippsnivået på tidligere generasjons ovner.  

Til tross for et årlig marked på 3-4000 enheter og en betydelig salgsøkning vinteren 
2002/03, kan ikke slike ovner bidra vesentlig til varmeforsyningen i husholdningene, til 
dette er den resulterende varmekostnaden for høy og brukervennligheten og 
komfortfaktoren for lav.  

Gassovner og boliggass 

Over noen år har naturgass blitt en alternativ energibærer også i husholdningsmarkedet. I 
praksis er det propan som er aktuell, selv om naturgass (metan) er et alternativ dersom det 
finnes rørsystem for distribusjon til enkelthusholdninger. 

En av de større byggvarekjedene solgte mer enn 1000 gassovner (bærbare gulvmodeller) i 
første kvartal 2003. Felles for flere leverandører var at lagrene gikk tomme, så salget 
kunne vært større.  
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Shell Boliggass erfarer en merkbar økning i henvendelser fra potensielle kunder som ser 
seg om etter alternativer til elektrisitet. Økningen skyldes for en stor del erfaringene fra 
vinteren 2002/03. Salgstallene viser imidlertid ingen drastisk økning, men det kan for en 
stor del skyldes at ledetiden frem til salg og installasjon er forholdsvis lang. 
Boliggassproduktet har vært på markedet siden 1999, og viser en jevnt stigende kurve. 
Shell anslår markedet for eneboligsystemer22 til å nærme seg 800-1000 anlegg årlig i 
Norge, et marked som Shell og Statoil deler omlag 50/50. Slike anlegg fordrer vannbåren 
oppvarming, og nybygg utgjør hovedtyngden i markedet.  

Gass og propan representerer totalt sett svært beskjedne effekt- og energitilskudd, hvilket 
ikke ble endret sist vinter. Boliggass forventes imidlertid å få en økt betydning over tid.  

Oljekjeler 

Nye fyringsanlegg er først og fremst aktuelle i forbindelse med rehabilitering og nybygg. 
For husholdningene handler dette om forholdsvis store investeringer basert på en 
langsiktig tidshorisont. Nye regler og store kostnader knyttet til oljetanker kan bidrar til at 
det investeres lite i slike anlegg. 

Vannbåren varme 

Vannbåren varme er kun et distribusjonssystem for varme, og kan være basert på el, olje, 
varmepumpe, gass, biobrensel m.m. Mens vannbåren varme hadde stor utbredelse på 
1950- og 60-tallet, ble direkte elektrisk oppvarming etter hvert dominerende. Det har 
imidlertid vært økende interesse og installasjon av vannbårne anlegg de siste årene. 
Varmeinfo oppgir at andelen fullførte nye eneboliger med vannbåren oppvarming har økt 
fra 11,5 % i 1997 til 38,0 % i 2002. For fjerde kvartal er andelen oppgitt til 42,2 %. 
Prognosesenteret AS viser lavere tall, men bekrefter bildet av sterk vekst. 

Vannbårne systemer blir i praksis installert ved nybygging eller rehabilitering. Det er 
derfor mye lengre ledetider på denne utviklingen enn det som er tilfelle for kaminer, 
panelovner m.m. Investeringene er dessuten avhengig av byggeaktiviteten generelt. Det er 
sannsynlig at situasjonen siste vinter har ytterligere bidratt til oppmerksomhet og 
etterspørsel etter vannbårne løsninger.  

Mange vannbårne anlegg har kun installert elkassett, men i følge sentrale rørgrossister har 
vel så mange installert kombikjeler olje/el i den siste tiden. Mens andelen elkassetter 
synes å gå ned, har oljekjeler økt med ca 40 % fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. 
Samlede tall fra rørgrossistene for 1. kvartal i 2002 sammenlignet med 2003, viser en 
økning på 20 %.  

De vannbårne anleggene representerer betydelig fleksibilitet ved å kunne benytte andre 
energibærere enn elektrisitet når elprisene er høye. 

                                                      
22 Nedgravd gasstank, rørtilførsel, innvendige installasjoner, varmtvannskjel, peis/kamin, kjøkken, m.m.) 
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4.2 Tjenesteytende sektors tilpasning 
På oppdrag fra NVE gjennomførte tns Gallup en spørreundersøkelse23 for å kartlegge hva 
tjenesteytende sektor og mindre industribedrifter faktisk gjorde av ulike tiltak i vinter som 
en følge av kraftsituasjonen og de høye elprisene  

Den kvantitative undersøkelsen ble gjennomført ved telefonintervjuer av et utvalg 
bedrifter virksomheter (600 stk). Av disse var 40 % fra offentlig tjenesteyting, 40 % fra 
privat tjenesteyting og 20 % mindre industribedrifter. Utvalget ble trukket ut fra de 
samme listene som NVE benyttet for utsendelse av informasjonsmateriell i forbindelse 
med vinterens kampanje. Det er således kun bedrifter med mer enn 10 ansatte som er med 
i utvalget. Målgruppen var daglig leder. 

En hovedkonklusjon fra undersøkelsene er at det er gjort mange ulike mindre tiltak. De 
fleste oppgir at de har gjort det som gjøres kan i egen virksomhet. Motivasjonen for å 
gjøre tiltak var først og fremst for å spare penger ved å redusere strømregningen. 

4.2.1 Tilgjengelig oppvarmingsutstyr 
Omtrent halvparten av de spurte har sentralvarme. Denne andelen var størst i offentlig 
sektor (55 %) og lavest i privat virksomhet (44 %). Det er mer sentralvarme i 
Oslo/Akershus og det øvrige Østlandet enn på Sør- og Vestlandet.  

Av de som oppga å ha sentralvarmeanlegg, hadde om lag 60 % oljekjel, 53 % hadde 
elkjel 24, 6 % hadde biokjel og 3 % hadde varmepumpe. Om lag 13 % visste ikke. Både i 
småindustri og offentlig sektor er oljekjel og elkjel omtrent like utbredt. I privat sektor er 
det imidlertid flere som har oljekjel enn elkjel. Av de med sentralvarme i småindustri 
hadde 15 % biokjel. I offentlig tjenesteyting har hele 77 % mulighet til å veksle mellom 
el- og oljekjel. Tilsvarende tall for industri og privat tjenesteyting er henholdsvis 65 % og 
44 %.  

Hele 95 % av de som hadde oljekjel tok den i bruk i vinter. Kun 3 av 173 svarte at den 
ikke var tatt i bruk. Dette ble for en respondent begrunnet med at oljekjelens tilstand ikke 
var tilstrekkelig god, mens en annen nettopp hadde fått oljekjelen installert.  

4.2.2 Investering i nytt oppvarmingsutstyr 
Om lag 20 % av de spurte planla en eller annen form for energieffektiviseringstiltak. Det 
var først og fremst installasjon av varmepumper og automatiske reguleringssystemer som 
ble nevnt. Av de som oppgir å ha sentralfyr planlegger om lag 14 % å investere i nytt 
oppvarmingsutstyr til dette. 

                                                      
23 . Det ble gjennomført både en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse. 
24 Mange har både elkjel og oljekjel 
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4.2.3 Endret adferd 
Som Figur 20 viser, har de fleste gjennomført tiltak i løpet av vinteren. Nesten 40 % av de 
spurte reduserte innetemperaturen, og like mange reduserte belysningen inne. 28 % sier 
de reduserte driftstiden på ventilasjonsanlegget, og om lag 11 % reduserte oppvarmet 
areal. Halvparten svarer at dette er tiltak som ble gjennomført helt eller delvis som følge 
av vinterens kraftsituasjon, mens de resterende svarer at tiltakene ville blitt gjennomført 
uansett.  
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Figur 20 Tiltak virksomhetene gjennomførte vinteren 2002/2003 

Offentlig virksomhet ser ut til å ha gjort mest, spesielt i forhold til redusert 
innetemperatur og redusert belysning.  
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4.2.4 Motivasjon for å redusere forbruket 
I forhold til husholdningene var det mer enn reduksjon av egne utgifter som ble 
fremhevet som viktig som motivasjon for å spare strøm. Også for tjenesteytende sektor er 
det viktigst å redusere strømregningen, men alvoret i kraftsituasjonen fremheves. Dette er 
illustrert i Figur 21.  

 

Tjenesteytende sektor og småindustri HusholdningerTjenesteytende sektor og småindustri Husholdninger

 

Figur 21 Motivasjon for å spare 

På spørsmål om hvordan de oppfattet vinterens kraftsituasjon, mente 77 % at den var 
alvorlig. Dette er en noe høyere andel en i husholdningssegmentet. Offentlig sektor ser ut 
til å ha oppfattet kraftsituasjonen mer alvorlig enn privat sektor.  

For å få en oppfatning av hvordan tjenesteytende sektor opplevde kraftsituasjonen, ble det 
i tillegg til den kvantitative undersøkelsen gjennomført 11 dybdeintervjuer av toppledere i 
små- og mellomstore bedrifter, samt 6 dybdeintervjuer25 av strøm- og enøk-ansvarlige i 
statlige og kommunale bedrifter. Intervjuobjektene ble rekruttert etter samme liste som 
dannet grunnlag for utvalget til den kvantitative undersøkelsen. 

En hovedkonklusjon fra undersøkelsen er at kraftsituasjonen i vinter for de fleste virket 
overdrevet og medieskapt. Mange mener situasjonen ikke var så unormal, men et utslag 
av naturlige svingninger.  

Det er en grunnleggende tillit til at myndighetene ville grepet inn dersom situasjonen 
hadde utviklet seg til å bli virkelig kritisk. I forhold til landets strømsituasjon mener de 
det er lite de kunne gjøre fra eller til. Det er derfor ingen som så med spesiell bekymring 
på selve kraftsituasjonen26. De har en grunnleggende tro på at det alltid vil være nok 
strøm tilgjengelig. Bekymringen er entydig fokusert på høye strømregninger og egne 
kostnader. 

                                                      
25 I denne type intervjuer forsøker en å få frem flest mulig og nyanserte synspunkter. Metoden har fokus på 
innsikt og forståelse, og den måler derfor ikke hvor utbredte de forskjellige holdningene er. 
26 Dette avviker fra funnene i den kvantitative undersøkelsen 
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Det er i offentlig sektor fokus på strømpriser slo kraftigst ut. En mulig forklaring på dette 
kan være at det legges større vekt på budsjettrammer i denne sektoren, enn i den private.  

Resultatene fra undersøkelsen viser at man opplevde tilløp til dobbeltkommunikasjon fra 
myndighetene i vinter. Det kom konkrete oppfordringer til å spare strøm, samtidig som 
fremtredende eksperter og politikere avdramatiserte situasjonen.  

Mye av pressens vinklinger ble oppfattet som svært tabloid. På tross av at det satt 
strømsparing på dagsordenen, reagerer de fleste negativt på medias rolle i situasjonen, 
blant annet benyttet flere begrepet ”krisemaksimering”. 

Det ble i liten grad iverksatt konkrete tiltak som følge av oppfordringen om å spare 
strøm27. Det ble først og fremst mer fokus og bevissthet rundt strømforbruket. 
Hovedårsaken er at respondentene mener det mest effektive allerede er gjort, og at de 
ikke har mer å gå på. Ingen av de som ble intervjuet planlegger fremtidige tiltak som 
følge av vinterens kraftsituasjon, de sier de allerede har fokus på enøk. For enkelte har 
likevel situasjonen fremskyndet prosesser men vurdering av litt tyngre enøk-tiltak og 
investering i alternative energigilder. 

                                                      
27 Dette støttes ikke av funn i den kvantitative undersøkelsen 
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Bergen

Vest Telemark

Kristiansand

Engerdal

Saltdal

5 Utvikling i utvalgte nettområder 
vinteren 2002/2003 

For å få mer innsikt i hvordan ulike forbrukergrupper reagerte på de høye kraftprisene i 
vinter, ble fem områder valgt ut for nærmere analyse. I denne delen går vi nærmere inn på 
forbrukstall for følgende områder:  

• Saltdal,  
• Bergen,  
• Kristiansand, 
• Engerdal 
• Vest-Telemark 

 

Tallene er presentert uten 
temperaturkorrigering. 
Dataene er gjort tilgjengelig 
fra de lokale nettselskapene.  

 

 

Kartet viser beliggenhet til de 
utvalgte områdene. Tabell 1 
viser karakteristika for 
områdene. 
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Tabell 1 Karakteristika for de utvalgte områdene 

 Bebyggelse Klima Skogområde/ 

Ved som 

substitutt 

Konsesjons-

kraft 

Årsvolum i 

utvalget 

(GWh) 

Saltdal forholdsvis 

spredt 

Nordland, 

innland 

ja nei 60 

Bergen  by og tettbygd Vestkyst lite nei 75 

Kristiansand tett og spredt Kystklima noe nei 6 

Engerdal tett og spredt innlandsklima, 

kaldt 

ja nei 30 

Vest Telemark svært spredt innlandsklima ja ja, to av de seks 

kommunene 

40 

 

Kraftpriser fra dominerende leverandør i områdene 
Figur 22 viser kraftpris fra de dominerende leverandørene i perioden uke 36 år 2002 til 35 
år 2003, for områdene som analyseres. Produkt: Standard variabel kraft med påslag.  

 

Kraftpriser de utvalgte områdene, variabel med påslag
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Figur 22 Kraftpris for dominerende kraftleverandør i områdene 

 

Vest-Telemarks priser til Tokke og Vinje kommune er spesielle, da disse kommunene har 
konsesjonskraft. Dette kommer vi tilbake til under omtale av Vest-Telemark.   
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5.1 Klimatiske forhold 
Figur 23 viser normaltemperaturer for de utvalgte områdene. Som figuren viser omfatter 
utvalget både områder med et relativt mildt klima, og områder med et betydelig kaldere 
klima.  

Normaltemperaturer i utrekksområdene
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Figur 23 Normaltemperaturer for uttrekksområdene 

 

I Figur 24 kan en se temperaturer januar 2001 til juni 2003 for de utvalgte områdene. 
Generelt sees en langvarig kuldeperiode fra rundt uke 40 2002 til begynnelsen av januar 
2003.  

Temperaturer i utrekksområdene, jan 2001-juni 2003
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Figur 24 Temperaturer målt i perioden jan 2001-juni 2003 
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De to påfølgende sidene viser temperaturkart28 for Norge for de fire siste måneder i 2002 
og de fire første i 2003. Merk at kartene illustrere avvik fra normaltemperatur.   

 

Figur 25 Avvik fra normaltemperatur, september - desember 2002 (Kilde: DNMI) 

                                                      
28 Kilde: Meteorologisk institutt 
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Figur 26 Avvik fra normaltemperatur, januar - april 2003 (Kilde: DNMI) 
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5.2 Saltdal, Nordland 
 

5.2.1 Fakta om området og om uttrekksdataene 
Saltdal kommune ligger i Nordland fylke, sør for Bodø, og har et innlandsklima. 
Forholdsvis spredt bebyggelse. En del skogsområder. Strekker seg til svenskegrensen. 
Data er levert av Dragefossen Kraftanlegg AS. 

Dominerende kraftleverandør i området er Salten Kraftsamband. Kraften selges av 
Dragefossen Energi, som er kommisjonær. De fleste kunder hadde variabel kraftpris 
vinter 2002/2003. Nå har rundt 70-80% av kundene fast pris. Mange av 
fastpriskontraktene ble tegnet i sommermånedene 2003. Fjernvarme leveres til en del 
kommunale bygg. Utvalget i dette kapittelet inkludere ikke fjernvarmekunder.  

Uttrekk fra et område med årlig forbruk på ca 60 GWh, fra kunder med forbruk 
< 100.00029 kWh. Ca 70 % av dette volumet leveres til husholdninger, mens resten 
leveres til ikke timesmålt service og næring (dvs. forbruk < 100.000 kWh/år). Uttrekket 
inneholder ikke elkjeler. Nesten alle kundene i uttrekket har ved som alternativ eller 
tilskudd til elektrisitet. Noen har olje som alternativ.  

 

 

5.2.2 Observasjoner 
Figur 27 viser årsforbruk i et 
område med årlig forbruk på 
om lag 60 GWh. I denne 
grafen er timesmålte verdier 
tatt vekk, dvs. den 
inneholder husholdninger og 
næring med forbruk < 
100.000 kWh. Uttrekket 
dekker 2118 husholdninger. 

Kunder med forbruk < 100.000 kWh/år
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Figur 27 Husholdninger og ikke-timesmålt næring 

 

 

                                                      
29 Saltdal har timesmåling på alle kunder med forbruk > 100.000 kWh/år. Generelt er det et krav at alle kunder 
med forbruk over 400.000 kWh/år skal timesmåles. 



 

43 

Figur 28 viser temperaturer 
Saltdal 2001, 2002, 2003, 
samt normalmiddel-
temperatur for samme 
område. 
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Figur 28 Temperaturer, Saltdal (Kilde: DNMI) 

 

 

 

Kommentarer til observasjoner:  

Alminnelig forbruk uke 40-49 i 2002 var relativt høyt.  

Forbruket viste en klar synkende tendens i 2003, frem til ca uke 17. En liten topp rundt 
uke 5.  

Temperaturene lå under normalt fra uke 41-44 2002, samt fra rundt uke 50.  

De lave temperaturene fortsatte inn i 2003, der de lå under normalt til ca uke 6, og 
deretter over normalt. Spesielt kaldt uke 5.  

 

Tolkning:  

Stigning i forbruk uke 41-44 2002 kan forklares med synkende temperaturer. Forbruk 
sank ikke da temperatur steg uke 46. dvs. fortsatt høyt forbruk tross stigende temperatur. 
Tyder på en treget i husholdningenes respons på temperatur.  

Synkende forbruk i første del av 2003 kom til tross for synkende temperaturer. Kun en 
topp i forbruk uke 5, som var spesielt kald.  

Tyder på at forbrukerne har redusert forbruk i første del av 2003. Frem til ca uke 17.  
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5.3 Kristiansand, Agder 

5.3.1 Fakta om området og om uttrekksdataene 
Kristiansand by, Vest-Agder fylke, Sørlandet, kystklima. Tettbygd og spredtbygd 
kundemasse. Data er levert av Agder Energi Nett AS. 

Dominerende kraftleverandør i området er LOS AS, med ca 90% av kundemassen. Frem 
til årsskiftet lå stort sett alle kunder på standard variabel kontrakt. Nå har 15 % av 
kundemassen (15.000 av 100.000) endret til fastpris. ca 5000 endret i årets første 
vintermåneder, ca 5000 endret på våren, og ca 5000 har endret i sommermånedene. LOS 
registrerer at endringen i kontrakt ofte skjer rett i etterkant av medieoppslag.   

Kristiansand er ikke en utpreget vedkommune. Kundenes alternativer er stort sett ved og 
olje, men fordelingen kjennes ikke. Uttrekkene inneholder ikke elkjeler, kun prioritert 
kraft. Agder gikk for øvrig ut med en generell anmodning i vinter om at elkjeler skulle 
kobles ut.  

 

 

5.3.2 Observasjoner 
 

Tettbebygd strøk:  

Utvalg: 225 husholdninger i tettbebygd strøk, Kristiansand. Fordelt på 5 
transformatorkretser med typisk bynære eneboligstrøk (45 boliger pr krets).  

Avlesning er foretatt hver 2. mnd av kunden. Ekstremavvik forekommer. Dette kan 
skyldes manglende avlesning i en eller flere perioder. Nettselskapet stipulerer da forbruk 
når avlesning ikke kommer fra kunde. Når kunden gjenopptar avlesning kan dette slå ut i 
et som ekstremt overforbruk eller underforbruk i en periode.  

Figur 29 viser 
variasjon i det totale 
forbruket for de 225 
kundene.  

 

Sammenlagt forbruk 225 husholdninger, tettbygd strøk
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Figur 29 Husholdninger, tettbygd strøk 
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Spredtbebygd strøk 

Utvalg: 103 husholdningskunder i spredtbebygd strøk, Kristiansand.  5 
transformatorkretser med landlige/spredte eneboliger (21 boliger pr krets).  

Figur 30 viser alle 
de 103 
husholdningene 
sammenlagt. 

 

Sammenlagt forbruk 103 husholdninger, spredtbygd strøk
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Figur 30 Forbruk husholdninger, spredtbebygd strøk 

 

Figur 31 viser 
temperaturer for 
området for 2001, 
2002 og 2003.  
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Figur 31 Temperaturer, Kjevik (Kilde: DNMI) 

 

 

Kommentarer til observasjoner:  

Vanskelig å se trender grunnet langt mellomrom mellom dataavlesning. 

Forbruket ser ut til å reduseres relativt mer i første del av 2003 i forhold til temperatur og 
tidligere perioder.  

 

Tolkning:  

Reduksjon i første del av 2003 kan tyde på at forbruket la seg noe ned, tross kaldt start på 
2003. Usikkert om dette skyldes substitusjon mot ved.  
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5.4 Bergen, Hordaland 
 

5.4.1 Fakta om området og om uttrekksdataene 
Bergen by- og forstadsområder, Hordaland fylke, Vestkyst-klima. Tettbygd og noe 
spredtbygd kundemasse. Data er levert av BKK Nett AS. 

Dominerende kraftleverandør i området er Fjordkraft AS. Markedsandel i BKKs område 
er rundt 85 %. Nysalg av kontrakter til kunder har svingt fra kontrakter med prisgaranti, 
til fondsbaserte kontrakter (forvaltningskraft, der kunden legges inn i en portefølje som 
forvaltes av Fjordkraft) til fastpriskontrakter. Men andelen fastpriskontrakter er likevel 
ikke over 5 %. (Næring tilbys ikke fastpris) Fastpriskontrakter solgte bra til prisen 
passerte 50 øre.   

Bergen er ikke en utpreget vedkommune. Kundens alternativer er ved og olje. Mengde og 
fordeling for olje og ved er ikke kjent. Uttrekkene dekker ikke elkjeler. Elkjelene er 
omtalt separat. 

5.4.2 Observasjoner 
Husholdninger 

Utvalg: 1007 husholdninger i Midtbygda, Åsane. Timesmålte data fra en nettstasjon som 
bare har husholdningskunder. Data er aggregert opp på ukesnivå. Det vil si at disse data 
er svært presise i forhold til reell fordeling av forbruk, samt at de representerer et utvalg 
bestående av kun husholdninger.30  

 

                                                      
30 I noen tilfeller ser vi kraftige dip’er li lasten. Disse er trolig utslag av periodeavgrenset lastomlegging.  
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Figur 32 viser det 
sammenlagte forbruket 
for alle husholdningene, 
med fordelingskurve over 
året. Det plutselige fallet i 
forbruket rundt uke 44 
skyldes omlegging av last 
til en annen nettstasjon 
under vedlikehold, og 
tilsvarende skyldes 
økningen i lasten i 46 
omlegging fra en annen 
nettstasjon.  
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Figur 32 Forbruk, alle husholdninger 
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Næring 

Figur 33 viser 
forbrukskurve for et 
utvalg næringer i 
samme område som 
husholdningene 
(Åsane). Her er det 
trolig også en 
lastomlegging i uke 45 
2001. 
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Figur 33 Forbruksutvikling, utvalgte næringer 

Blandet område 

Figur 34 viser et 
område sammensatt av 
både husholdninger og 
næring (Landås). Ca 
80/20 fordeling. 
Området ligger i ytre 
del av Bergen 
bysentrum.  
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Figur 34 Forbruksutvikling, husholdning og næring 
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Borettslag 

Figur 35 viser 
forbrukskurvene til tre 
borettsslag i Bergen. 
Kurvene strekker seg 
over 2 år; start uke 34, 
2001 og slutt uke 25, 
2003. Forbruket er 
plottet mot temperatur. 
Tallene inneholder 
ikke elkjeler.  

 

Forbruk 3 borettslag vs temperatur
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Figur 35 Forbruksutvikling, tre borettslag 

Figur 36 viser det 
sammenlagte forbruket 
for den samme 
gruppen borettslag, år 
2001, 2002, og 2003. 
Den kraftige dip’en i 
uke 6 kan skyldes 
lastomlegging. 
Nedgang i uke 16 
2003 skyldes trolig 
påskeferie.  

Forbruket er plottet 
mot temperatur 

Forbruk tre borettslag vs temperatur
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Figur 36 Sammenlagt forbruk, borettslag 
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Utvalgte service- og næringsbedrifter 

Figur 37 viser et utvalg 
næringsbedrifter i 
Bergen. Merk at 
nytelsesmiddel-
produsenten går i motfase 
med de andre bedriftene 
på sommerstid og rett 
oppunder jul.  

Dataene inneholder ikke 
tall for kjeler.  

 

Forbrukskurve utvalgte bedrifter Bergen, 
høst 2001-sommer 2003
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Figur 37 Forbruksutvikling, utvalgte næringsbedrifter 

Figur 38 viser sum av de 
to servicebedriftene 
(offentlig og privat), sum 
næringsmiddelprodusent, 
samt nytelsesmiddel-
produsent.  

 

Forbrukskurve utvalgte bedrifter Bergen, 
høst 2001-sommer 2003
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Figur 38 Forbruksutvikling, to servicebedrifter 

Figur 39 viser forbruket 
for de samme bedriftene 
vintersesongen 
2002/2003 plottet mot 
spotpris.  
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Figur 39 Forbruks- og prisutvikling, servicebedrifter 
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Kjeler 

Figur 40 viser forbruk i 
kjelene tilhørende et av de 
omtalte borettslagene samt 
en næringsmiddel-
produsent, mens Figur 41 
viser forbruksvikling for 
kjeler hos nærings- og 
nytelsesmiddelprodusenten. 

Det ble beordret utkobling 
av uprioriterte kjeler i uke 
52.   

I begge figurene er spotpris 
plottet 
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Figur 40 Forbruksutvikling, kjeler, borettslag 
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Figur 41 Forbruksutvikling, kjeler, næring 

Figur 42 viser temperaturer 
Bergen 2001, 2002 og 2003. 
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Figur 42 Temperaturer, Bergen (Kilde: DNMI) 
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Kommentarer til observasjoner:  

Husholdningene hadde noe høyt forbruk uke 42-50, mens det sank uke 51 og 52. I uke 3 
og 4 2003 var også forbruket lavt 

Næring viser topp i forbruk uke 50 2002, og så en brå nedgang i uke 52 (juleferie). 
Forbruket er lavt uke 10 2003, uke 13-15, og uke 21-24 

Det blandede området (80% husholdning og 20% næring) ligger relativt høyt uke 42-45 
år 2002, men med en brå nedgang fra uke 50. Denne nedgangen holder seg frem til uke 
17 2003.  

Borettslagene viser høyt forbruk uke 42-44 2002, mens det faller kraftig uke 51 og 52 
(juleferie, men burde ikke føre til redusert forbruk i borettslag). Ingen store utslag opp 
eller ned vår 2003.  

De to tjenesteytende bedriftene hadde en topp uke 42-47 2002, uke 50, og nedgang uke 
51-52, samt relativt lavt forbruk frem til uke 4 2003.  

Næringsmiddelprodusenten viser en kraftig nedgang uke 52 (juleferie). Uke 1-28 2003 
legger de seg noe lavere enn året før.  

Nytelsesmiddelprodusenten later til å ha en jevn økning i produksjon i hele dataperioden.  

De to største kjelene i utvalget responderte på høy pris og la seg ut da prisene begynte å 
stige. De to mindre kjelene responderte i mindre grad på pris, og den ene ble aldri tatt ut.  

Temperaturene lå under normalt i Bergen i siste del av 2002, med unntak av slutten av 
desember. I 2003 begynte det kaldt, deretter la det seg  såvidt over normalt. Det er verdt å 
merke seg at første del av 2003 er svært nær 2002 temperaturmessig.  

Det var relativt lave temperaturer uke 40-42 2002, samt uke 48-50, og uke 1-2 2003. 
Deretter holdt temperaturene seg høye til uke 10.  

 

 

Tolkning:  

Husholdningene og til dels borettslagene har noe etterslep på energibruk i forhold til 
temperatur. (Kan også skyldes differanse i hvordan uker regnes.) 

Flere av forbruksgruppene later til å ha redusert forbruk i første del av 2003 i forhold til 
2002, tross lave temperaturer i starten. Det ser ut til at forbrukerne i denne periode har 
effektivisert eller substituert sitt elforbruk.  

De største kjeleiere responderte på økende priser.  

 

 

 



 

53 

5.5 Engerdal, Hedmark 

5.5.1 Fakta om området og om uttrekksdataene 
Engerdal kommune i Hedmark Fylke. Nær Trysil. Noe tettbebygd og noe spredtbebygd. 
Data er levert av Eidsiva energinett AS.  

Dominerende kraftleverandør er Eidsiva Energi Omsetning AS, med ca 70-80 % av 
husholdningskunder, og 70 % av næringskunder. Ved inngangen av vintersesong 
2002/2003 hadde rundt 18 % av husholdningskundene fastpris, mens tallene for mars bare 
var rundt 6 % (skyldes trolig en del kontrakter som utløp). Andelen med fastpris ligger i 
juli på rundt 14 %. Resterende har flytende eller spot.  

Næringssiden tendere å gå mot en større andel spot (17 %) og forvaltningskraft31 (17 %). 
Begge grupper har ca. Tidligere var det større innslag av fastpris i næringsporteføljen  

Uttrekket er på 30 GWh/år, ca 1500 sluttbrukeranlegg (målepunkter), og inneholder flere 
ulike brukergrupper; både husholdninger, service næring og litt industri. Ca 620 er 
husholdninger og 690 er hytter. Resten er service næring, og en industrikunde. (dvs. 
forbruk> 400.000 kWh/år).  

Innmatingen består kun av en 132/22 kV transformatorstasjon og et kraftverk tilknyttet 
distribusjonsnettet. Engerdal er en typisk vedkommune, der mange av forbrukere har 
tilgang på ved.  

                                                      
31 Spotpris med prissikring 
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5.5.2 Observasjoner 
Figur 43 viser forbruk hos de største kundene (timesmålte). Tidsskala strekker seg fra juli 
2001 tom juni 2003.  
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Figur 43 Forbruksutvikling, utvalg av større forbrukere (juli 2001-juni 2003) 

Figur 44 viser sum av de timesmålte innen servicenæring (7 av de timesmålte), sum 
industri, samt sum av husholdninger, jordbruk, fiske fritidshus, mm. 
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Figur 44 Sum timesmålte kunder 
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Figur 45 viser 
temperaturer for 
Rena 2001, 2002 
og 2003. 
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Figur 45 Temperaturer, Rena (Kilde: DNMI) 

 

Kommentarer til observasjoner:  

Husholdningene hadde en topp i forbruket rundt uke 40 2002, samt uke 49 2002 til uke 1 
2003. Deretter hadde den en kraftig nedgang i forbruket fra midten av uke 2 til midten av 
uke 5 2003.  

I service observeres det en topp uke 51 2001 samt uke 1 2003. Nedgang i uke 4.  

Uke 42, 44-46 og 49-51 2002 var forholdsvis kalde.  

Uke 1 og 2 2003 var kalde, mens uke 4, 5 og 9 var forholdsvis varme.  

 

Tolkning:  

Elbruk til husholdningene i dette området henger tett sammen med temperatur.  

Usikkert hvor stor andel av ekstra behov som dekkes av ved. Vi hadde forventet å se en 
klar substitusjon til ved i den kalde perioden. Dette fremgår ikke av de data som er 
tilgjengelig, men det er grunn til å tro at ved brukes gjennom hele vintersesongen. 

Samme observasjoner gjelder for servicenæring. Her dekkes trolig noe av olje. 
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5.6 Vest Telemark 

5.6.1 Fakta om området og om uttrekksdataene 
Vest Telemark fylke, Tokke, Vinje, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Nissedal kommune. 
Innlandsklima. Svært spredtbebygd område med bare 9 kunder per km høyspentlinje.  

Dominerende kraftleverandør er Vest-Telemark Kraftlag AS med ca 97 % av 
kundemassen.  

Frem til i vinter hadde rundt 99 % av kundene standard variabel pris. Kraftleverandøren 
merker en økning i antall fastpriskontrakter, særlig i sommer. Leverandøren mener 
økningen er mediedrevet.  

Dette området skiller seg ut ved at 2 av de 6 kommunene (Tokke og Vinje) tilbyr kundene 
konsesjonskraftpris. Dvs. at kundene har faste lave priser gjennom hele året. Dette gjelder 
både husholdningskunder og næringskunder. Uttrekket inneholder 5800 husholdninger 
totalt. 40 % av disse i Tokke og Vinje (ca 2400). Området er typisk vedområde, trolig 
noen oljekaminer. Uttrekket inneholder ikke elkjeler. 
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5.6.2 Observasjoner 
Forbruk for timesmålte kunder i de fire kommunene med markedspris er presentert i 
Figur 46, mens forbruk i kommunene med konsesjonskraftpris er presentert i Figur 47. 
Forbruket i 2001/2002 er angitt med lys grå søyler, mens forbruket i 2002/2003 er angitt 
med mørk grå. 
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Figur 46 Forbruksutvikling i kommuner uten konsesjonskraft 
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Figur 47 Forbruksutvikling i kommuner med konsesjonskraft 
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Figur 48, Figur 49 og 
Figur 50 viser hvordan 
forbruket endret seg 
prosentvis i hver 
kommune fra vinter 
2001/2002 til vinter 
2002/2003 
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Figur 48 Forbruksutvikling, forbrukere innen offentlig sektor 

 Endring i forbruk  vinter 2001/2002 til vinter 2002/2003,
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Figur 49 Forbruksutvikling, forbrukere innen industri 

 Endring i forbruk  vinter 2001/2002 til vinter 2002/2003,
andre privat
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Figur 50 Forbruksutvikling, forbrukere i privat sektor 
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Figur 51 viser 
temperaturer for 
området 2001, 2002 og 
2003.  
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Figur 51 Temperaturer, Møsstrand (Kilde: DNMI) 

 

Kommentarer til observasjoner:  

I Nissedal øker privat sektor forbruket i desember 2002 og jan 2003 i forhold til 
foregående vinter. 

I Fyresdal viser industrien antydning til reduksjon i samme periode.  

I Kviteseid viser andre private reduksjon i perioden, samt videre utover vår 2003.  

I Seljord øker industrien hele høst 2002 og vår 2003. Samtidig senker skoler forbruk 
betydelig over hele perioden. Dette skyldes industri som var ute på grunn av brann 
2001/2002, samt avstengt svømmebassen 2002/2003. 

I Tokke øker industrien forbruket i perioden  

I Vinje øker annen privat forbruket i perioden.  

Offentlige forbrukere har generelt relativ økning i forbruk vinter 2002/2003 mot 
foregående vinter. Dette gjelder særlig før jul, da det også var kaldere enn normalt.  

Industrikunder har også en svak økning fra 2001/2002 til 2002/2003.  

Andre private kunder har en økning i første del 2002/2003, mens det faller i perioden 
etter jul.  

 

 

Tolkning:  

Ved sammenligning av data for de to konsesjonskraftkommunene mot de fire 
markedskraftkommunene, ser vi at økningen i forbruket er 4 % i 
konsesjonskraftkommunene, mens den tilsvarende økningen bare er 2 % i 
markedskraftkommunene. 
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5.7 Vurdering av lokale forbruksdata 
De fem områdene som er omtalt i rapporten ble analysert på bakgrunn av data som er 
hentet ut fra det lokale nettselskap. Selskapenes registreringer er ikke er lagt opp med 
hensikt i å hente ut forbruk fordelt detaljert på brukergrupper. Det var derfor i 
utgangspunktet uvisst hva en kunne forvente av data.  

Selskapenes data er fordelt på kunder med timesmåling (krav med timesmåling for 
kunder med forbruk > 400.000 kWh/år) og ”resten”. Gruppen med ”resten” inneholder 
dermed alle kunder med forbruk < 400.000 kWh. Det vil si en blanding av husholdninger 
og næring, der det i utgangspunktet ikke er mulig å skille forbruksgruppene fra hverandre. 
Denne utfordringen ble løst ulikt i selskapene. Noen fant frem til nettstasjoner eller 
trafoer der de visste at det kun var tilknyttet husholdningskunder. Dermed kunne de søke 
på forbruk på denne avgangen. Andre kom frem til hvor stor prosentandel husholdninger 
det lå i ”resten” ved å se på totalforbruket i Kundeinformasjonssystemet, og beregnet en 
tilsvarende andel fra ”resten”. Det var også stor variasjon i detaljeringsgrad på data vi 
mottok: Alt fra timesverdier til avlesninger per 2. måned. Størrelsen på datagrunnlaget og 
innholdet var noe varierende, og det var nødvendig å vaske og bearbeide data for å få det 
på en noenlunde lik form.  

Analysene kan inneholde noen skjevheter eller forstyrrelser som skyldes enten 
grunnlagsmaterialet eller bearbeidelsen av data. Noen av utvalgene er dessuten relativt 
små, og det er dermed vanskelig å trekke konklusjoner. Videre kan det oppstå noen 
skjevheter ved ukeinndeling, og særlig ved plotting mot temperatur og pris. Dette fordi 
det kan være noe ulik definering på hvilke dager som inngår i et ukenummer. Likevel tror 
vi ikke skjevhetene er så store at de påvirker utfallet i analysene, fordi utfallene var i stor 
grad sammenfallende for flere av utvalgene.  
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6 Forbruksreduksjon  
6.1 Registrert forbruksreduksjon 
Forbruksreduksjonen32 i alminnelig forsyning i perioden fra og med oktober 2002 til og 
med april 2003 er beregnet til om lag 1,7 TWh. Tillagt en reduksjon på 1,5 TWh ved 
overgang fra elkjel til oljekjel (se Tabell 2), tilsvarer dette en samlet reduksjon på 3,2 
TWh. Dette er omtrent 7 % av samlet elektrisitetsforbruk i alminnelig forsyning i 
perioden fra og med oktober 2002 til og med april 2003.  

Potensialet for forbruksreduksjon er selvsagt avhengig av pris på elektrisitet og tilgang til 
alternativer, samt forbrukernes prioritering av dette godet i forhold til annet konsum. 
Sannsynligvis tilsvarer den observerte forbruksreduksjon i alminnelig forsyning det 
forbruket som enten enkelt lar seg erstatte ved bruk av andre energibærere, eller det er 
forbruk som kan reduseres uten å påføre forbrukerne en vesentlig komfortreduksjon. 

 

Tabell 2 Antatt fordeling av forbruksreduksjon (TWh) 

 Alminnelig forsyning  

 Husholdninger Tjenesteytende 
sektor 

Annen industri Kraftintensiv 
industri 

Redusert bruk av 
elkjeler 

0,0 0,9 0,6  0,5 

Annen reduksjon 0,8 0,6 0,3  1,9 

Sum reduksjon 0,8 1,4 0,9  2,4 

Reduksjon i %33 4 % 9 % 9 % 11 %

 

6.2 Forventet forbruksreduksjon 
I forbindelse med NVEs informasjonskampanje ble det gjort en vurdering av potensialet 
for reduksjon av elektrisitetsbruk i yrkesbyggmassen. Yrkesbygg (offentlig og privat) 
bruker ca. 28 TWh elektrisitet i året. Den offentlige delen av yrkesbyggmassen bruker ca. 
10 TWh elektrisitet, mens privat tjenesteyting bruker om lag 18 TWh elektrisitet. 

Ved å gjennomføre relativt enkle og rimelige tiltak (se tekstboks) ble det ansett som 
mulig å redusere elektrisitetsbruk i offentlig sektor med 10-15 % og 5 -10 % i privat 

                                                      
32 Temperaturkorrigert 
33 Basert på at perioden fra og med oktober til og med april omfatter 65% av forbruket i sektoren  
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sektor. Basert på forbruket i offentlige yrkesbygg ville dette kunne gi en reduksjon på 1-
1,5 TWh pr år, og tilsvarende en reduksjon i privat sektor på 0,9-1,8 TWh. 

I og med at målgruppen for kampanjen i 
første rekke var tjenesteytende sektor, ble 
det ikke gjort tilsvarende vurdering for 
husholdninger. Mange husholdninger har 
mulighet til å benytte vedfyring som 
tilleggsoppvarming, og en del har 
installert olje- eller parafinkaminer. Alle 
har dessuten mulighet til å redusere 
forbruk av elektrisitet til oppvarming ved 
reduksjon av innetemperaturen, samt ved 
å stenge av rom som ikke er i daglig bruk. En reduksjon på om lag 5 % av 
husholdningenes årlige elektrisitetsforbruk burde være mulig ved relativt enkle og 
rimelige tiltak. Dette utgjør om lag 1,5 TWh. 

6.3 Ulike former for forbruksreduksjon 
Forbruk av elektrisitet kan endres ved ulike tiltak hos forbrukerne, fordelt i følgende 
kategorier: 

Substitusjon, det vil si at deler av elektrisitetsforbruket erstattes med en annen 
energibærer som for eksempel olje eller ved. Dette begrepet omfatter her også forbruk 
som ble valgt bort til fordel for annet forbruk som var mer økonomisk attraktivt for 
forbrukeren som for eksempel når deler av industrien valgte å selge kraft tilbake til 
markedet fremfor å benytte den selv. 

Effektivisering, det vil si at forbruket reduseres uten vesentlig påvirkning av komfort. 
Dette kan være tiltak som å kutte ut unødig forbruk til maskiner og belysning, redusere 
inntemperatur i rom som ikke er i bruk osv. 

Reduksjon, det vil her si at forbruket reduseres på en slik måte at det påvirker komfort i 
vesentlig grad. Redusert innetemperatur i oppholdsrom er et eksempel på denne type 
tiltak. 

En vesentlig økning av salget av petroleumsprodukter og ved viser at det har skjedd en 
betydelig overgang fra bruk av elektrisitet til bruk av andre energibærere til oppvarming 
(substitusjon). Industri og tjenesteytende sektor tok i bruk oljekjeler fremfor elkjeler, og 
husholdningene økte sitt forbruk av ved. Enkelte industribedrifter valgte å selge tilbake 
kraft til markedet fremfor å opprettholde egen aktivitet.  

Undersøkelser NVE fikk gjennomført våren 2003 viser at både husholdninger og 
tjenesteytende sektor har gjennomført tiltak for å effektivisere sitt forbruk av elektrisitet. 
Dette har vært enkle tiltak som å redusere innetemperatur, stenge av rom som ikke er i 
bruk og redusere belysning inne og ute. Denne type tiltak har neppe ført til opplevelse av 
redusert komfort for forbrukerne. 

Enkle tiltak i yrkesbygg 
• Skifte over fra elkjel til oljekjel 
• Temperatursenking dag og natt på 

 oppvarming  
• Redusere driftstid på 

 ventilasjonsanlegget  
• Reduser belysning ute og inne 
• Stoppe snøsmelteanlegg 
• Reduser det oppvarmede arealet 
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Det ble via media presentert eksempler på at enkelte forbrukere gikk svært langt for å 
redusere sitt forbruk, på en slik måte at det så avgjort reduserte komforten. Dette er 
sannsynligvis enkelttilfeller. Verken den kvantitative eller den kvalitative undersøkelsen 
antyder at dette har hatt noen utbredelse. Vi kan derfor neppe snakke om at det er 
gjennomført forbruksreduksjoner som har blitt opplevd som ubekvemme av større deler 
av befolkningen.  
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7 Infrastruktur for fleksibel 
tilpasning 

7.1 Kombinasjon av olje- og elkjeler 
Elektrokjeler i kombinasjon med oljekjeler utgjør en viktig del av den infrastrukturen som 
skal ivareta en viss fleksibilitet i elektrisitetssystemet. Denne fleksibiliteten kan utnyttes 
både for å avlaste overføringssystemet i perioder med høy effektbelastning, og i 
forbindelse med perioder med knapphet på elektrisitet.  

Ved å ha både el- og oljekjeler tilkoblet varmesystemet, kan forbrukeren til enhver tid 
benytte den energibæreren som er rimeligst. Dersom en har elektrokjel med brenselfyrt 
reserve kan en kunde dessuten kreve lavere overføringskostnad i det lokale nettet 
(uprioritert overføring). Dette forplikter kunden til å bytte fra bruk av elkjel til oljekjel, 
eventuelt å avstå fra forbruk, dersom det oppstår kapasitetsproblemer i nettet.  

I perioder med knapphet på elektrisitet vil prisene stige, og når prisen på elektrisitet 
overstiger pris på fyringsolje vil det være rasjonelt å bytte til bruk av oljekjel i stedet for 
elkjel. Ved hvilken elpris dette skjer, avhenger av oljepris. I og med at større forbrukere 
gjerne får betydelige kvantumsrabatter på kjøp av fyringsolje, vil også 
konkurranseforholdet mellom olje og elektrisitet være svært forskjellig i ulike 
brukergrupper. 

Kunder som ikke har brenselfyrt reserve kan også be om å få redusert nettleie dersom de 
godtar at forbruket kobles ut i perioder med høy belastning i nettet. Netteier er imidlertid 
ikke forpliktet til å tilby dette, slik tilfellet er der kunden har elkjel med brenselfyrt 
reserve.  

Høye priser på elektrisitet gir ikke grunn til å kreve at uprioritert overføring skal kobles 
ut.   

Tidligere (før energiloven) solgte energiverkene såkalt uprioritert kraft34, som var 
rimeligere enn prioritert kraft35. Kunder som hadde brenselfyrt reserve fikk dessuten 
fritak for elavgift, noe som gjorde det attraktivt å installere en kombinasjon av el- og 
oljekjeler. Kraft til elkjeler kjøpes nå i markedet på lik linje med kraftkjøp til annet 
forbruk. Det er dessuten ikke lenger fritak for elavgift (forbruksavgift) til elkjeler med 
brenselfyrt reserve, men store deler av industrien og andre større brukergrupper har 
allerede fritak fra denne avgiften. 

På grunn av relativt jevne og lave priser på elektrisitet er det effektfleksibiliteten som har 
vært i fokus de siste årene. Vinterens høye priser har sannsynligvis gitt økt fokus på 

                                                      
34 Også omtalt som ”tilfeldig kraft” 
35 Også omtalt som ”fastkraft” 
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behovet for energifleksibilitet hos forbrukerne, blant annet i forhold til å sikre at den 
brenselsfyrte reserven er i driftsklar stand. 

På grunn av endringer i det faktiske innholdet av begrepet ”uprioritert kraft”, er ikke 
elkjelforbruk sammenfallende med uprioritert overføring slik det var tidligere. Dette 
medfører en del uoverensstemmelser blant annet i statistikk..  

Det foreligger ingen fullgod oversikt over olje- og elkjeler i Norge, men basert på 
erfaringer fra år 2000, da spotprisen var svært lav, anslås det maksimalt mulige forbruket 
av elektrisitet i elkjeler til om lag 11 TWh/år. I perioden 1993 til 2002 ble det registrert et 
forbruk i elkjeler på mellom 3 TWh (1993) og 10,5 TWh (2000). En betydelig andel av 
denne kjelkapasiteten benyttes til oppvarming av bygninger, og forbruket vil derfor til en 
viss grad variere med klimatiske forhold.  

I 1999 ble det levert om lag 7 TWh36 av såkalt ”uprioritert kraft”, det vil si leveranse av 
kraft med uprioritert overføring. Av dette gikk om lag 25 % til kraftintensiv industri, 
30 % til den øvrige industrisektoren, mens det øvrige stort sett ble benyttet i ulike 
tjenesteytende sektorer. Kun 2 % ble benyttet i husholdninger. Dette er i første rekke 
leveranse til boligblokker. Fordelingen er illustrert i Figur 52. 

 

Fordeling av forbruk av uprioritert elektrisitet 1999
Kilde: SSBs Elektrisitetsstatistikk 1999
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Figur 52 Fordeling av uprioritert kraft til ulike kundegrupper37 

                                                      
36 Kilde: SSBs elektrisitetsstatistikk 1999 
37 Kilde: SSBs elektrisitetsstatistikk 1999 
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7.2 Varmekilder i vannbårne varmeanlegg 
I følge NVEs undersøkelse våren 2003 har om lag en 30 % av de vannbårne anleggene i 
boliger kun en elkassett installert. Ved å investere i utstyr som gir mulighet til å veksle 
mellom bruk av og el og olje eller andre energibærere, kan disse husholdningene bidra til 
økt fleksibilitet i energisystemet.  

Det er i følge NVEs undersøkelse i tjenesteytende sektor fremdeles enkelte anlegg som 
kun har elkjel tilkoblet til det vannbårne systemet. Ved å investere i annet 
oppvarmingsutstyr, som olje- eller gasskjel, vil disse enklere kunne redusere sitt elforbruk 
i perioder med høye elpriser.  

I stedet for å investere i en olje- eller gasskjel kan det være aktuelt å investere i en biokjel 
eller en varmepumpe. Dette er teknologier som har høye investeringskostnader og relativt 
lave driftskostnader sammenlignet med olje- eller gasskjel. Når investeringen i biokjel 
eller varmepumpe først er foretatt, er det som regel lønnsomt å benytte denne 
varmekilden så mye som mulig. Dette medfører at det ikke er sannsynlig at disse vil 
fungere som en ”støtdemper” i el-systemet, noe som forutsettes at de først og fremst tas i 
bruk i perioder med høye priser. Denne type substitusjon vil derfor først og fremst bidra 
ved å redusere forbruket av elektrisitet, men ikke bidra til økt fleksibilitet i el-systemet.  

Etablering av fjernvarmeanlegg basert på ulike oppvarmingsalternativer kan være et 
aktuelt alternativ i tettbygde strøk der forholdene ligger til rette for denne type etablering. 
En viktig forutsetning er at det er tilgang på en rimelig energiressurs, for eksempel tilgang 
til spillvarme fra avfallsanlegg eller industri, og det foreligger en tilstrekkelig etterspørsel 
i et geografisk avgrenset område. Et fjernvarmeanlegg baseres gjerne på å utnytte en 
rimelig ressurs som grunnlast, og benytter el- og/eller oljekjeler de kaldeste periodene. 
Gitt at dette er kunder som alternativt ville benyttet elektrisitet til oppvarming, vil en 
tilkobling til et fjernvarmeanlegg medføre at elektrisitetsforbruket reduseres permanent, 
uten at fleksibiliteten i elektrisitetssystemet øker.  

7.3 Punktvarmekilder og varmestyringssystemer 
Husholdninger som ikke har vannbåren varme kan øke sin substitusjonsmulighet ved å 
gjøre investeringer i alternative oppvarmingsmuligheter som vedovn, pelletskamin eller 
varmepumpe.  

I følge SSB38 antas det at om lag 20 % av husholdningene har ved som 
hovedoppvarmingskilde. Imidlertid oppgir39 65 % av husholdningene at de har vedovn40, 
slik at langt flere har mulighet til å bruke ved som tilleggsoppvarming. Det er usikkert 
hvor mange som har tatt i bruk vedovnen, men 55 % oppgir i NVEs spørreundersøkelse å 
ha brukt mer ved i vinter enn tidligere år. Fra 1990-1999 økte forbruket av ved med 

                                                      
38 ”Utslipp til luft fra vedfyring i Norge, Utslippsfaktorer, ildstedsbestand og fyringsvaner”, Gisle Haakonsen og 
Eli Kvingedal, SSB-rapport 2001/36 
39 NVEs spørreundersøkelse i 2003 rettet mot husholdningene 
40 I tillegg oppgir 18 % at de har åpen peis, men dette er av lite verdi i oppvarmingssammenheng 
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11 %41. Forbruket varierer imidlertid en del fra år til år, først og fremst på grunn av 
temperaturvariasjoner. I følge SSBs energistatistikk utgjør brutto tilført energiinnhold i 
ved brukt i husholdningene om lag 6,5 TWh. Bortsett fra elektrisitet er dette den viktigste 
energibæreren i denne sektoren. 

Basert på økningen i vedforbruket sist vinter, det store antall ildsteder som allerede er i 
bruk, samt økende nyanskaffelse av vedovner, representerer vedfyring et viktig 
oppvarmingsalternativ. En vedovn med mulighet til å varme opp sentrale deler av boligen 
vil gjøre forbrukeren i stand til å reagere på høye elpriser ved å øke vedfyringen på 
bekostning av bruk av elektrisitet. Når man antar at vedovner tas i bruk i de kaldeste 
periodene, har vedfyring også et betydelig potensial som effektreduserende tiltak. Bruk av 
pelletskamin vil ha tilsvarende virkning som en vedovn. 

Enovas tilskuddsordning for varmepumper, pelletskaminer og energistyringssystemer ble 
lansert 1. februar 2003 som et strakstiltak. Formålet med ordningen var å stimulere 
husholdningene til å investere i tiltak som skulle redusere forbruket av elektrisitet. 
Gjennom ordningen kunne husholdninger søke om tilskudd til investeringer i de aktuelle 
oppvarmings- og energieffektiviseringsteknologiene. Tilskuddet var på 20 % av 
investeringen, oppad begrenset til kr 5000,- for varmepumper og pelletskaminer og kr 
2000 for styringssystemer. Ved søknadsfristens utløp 15. mars hadde Enova mottatt rundt 
50 000 søknader. Av disse søkte 86 % om støtte til varmepumper, 10 % søkte støtte til 
pelletskamin og 4 % søkte om støtte til å installere energistyringssystemer.  

Det er grunn til å tro at langt de fleste av de mer enn 43 000 som har søkt om støtte til 
varmepumper, planlegger å installere en luft-luft varmepumpe. Fordelen med disse er at 
det ikke er behov for et vannbårent anlegg (radiatorsystem eller gulvvarme) for å 
distribuere varme. Dette er derfor et aktuelt alternativ for husholdninger som hittil har 
basert seg på bruk av panelovner.  

Selv om det er usikkert hvor mange av de som har søkt som virkelig går til innkjøp av 
nytt oppvarmingsutstyr, viser det at det er en stor interesse for dette i befolkningen. 
Oppmerksomheten omkring støtteordningen har ikke minst bidratt til at langt flere enn 
tidligere kjenner til hvilke ulike alternativer som finnes.  

En fleksibel tilpasning trenger ikke kun være substitusjon fra elektrisitet til en annen 
energibærer, det kan også være tilpasning av forbruket over tid.  

Et sentralt styringssystem42 for oppvarming regulerer temperaturen i hele huset fra et 
panel. System sørger for at temperaturen tilpasses beboernes døgnrytme og 
oppvarmingsbehov. Fordelen med sentral styring er at alle ovner/varmeelementer i 
boligen styres fra én og samme sentral, slik at en slipper å stille inn hver enkelt ovn. 
Sentralen kommuniserer med ovnene og annet utstyr enten gjennom strømnettet eller 
gjennom radiosignaler. Styringsenheten kan også benyttes til å slå av og på belysning og 
annet elektrisk utstyr.  
                                                      
41 ”Utslipp til luft fra vedfyring i Norge, Utslippsfaktorer, ildstedsbestand og fyringsvaner”, Gisle Haakonsen og 
Eli Kvingedal, SSB-rapport 2001/36 
42 Kilde: Enova.no 
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Med et styringssystem kan en redusere strømforbruket med inntil 20 %. Varmestyring 
egner seg godt for ettermontering i eksisterende boliger. 
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8 Mediedekning 
For å få et bedre inntrykk av hvordan kraftsituasjonen ble gjenspeilet i mediebildet, fikk 
NVE utarbeidet en oversikt43 over omfanget av dekningen i sentrale norske medier i 
perioden november 2002 til og med april 2003. For å danne et bilde av omfanget av 
mediedekningen ble det definert seks temaer som var antatt å være sentrale. Det ble søkt i 
fem norske skriftlige medier, samt NTB Tekst og Teknisk Ukeblad. For å få et inntrykk 
av mediedekningen i etermedier ble det gjort et søk i TV og Radio. Det ble dessuten gjort 
et søk i internettkilder.  

Som Figur 53 viser, var mediedekningen av den anstrengte kraftsituasjonen stigende i 
desember, og på sitt maksimum i januar. Det ser imidlertid ut at interessen avtok raskt, 
allerede i februar kan det virke som mediene definerer krisen som over. Dette hadde 
selvsagt sammenheng med at spotprisen falt betydelig i midten av januar. Denne 
nedgangen ble sannsynligvis oppfattet som at situasjonen var tilbake til normalt, til tross 
for at spotprisen var på samme nivå som i november, og betydelig over prisen forrige 
vinter.  

UTVIKLINGEN I KRAFTPRISEN, OG MEDIEDEKNINGEN AV DENNE I 
PERIODEN 1. NOVEMBER 2002 TIL OG MED 30. APRIL 2003
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Figur 53 Intensitet i mediedekningen 

                                                      
43 ”Mediedekningen av kraftsituasjonen vinteren 2002/2003”, InterMedium as 
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I de kvalitative undersøkelsene som ble gjennomført for husholdninger og tjenesteytende 
sektor, ble medienes rolle til dels kraftig kritisert. Mye av pressens vinklinger ble 
oppfattet som svært tabloide. På tross av at det satt strømsparing på dagsordenen, benyttet 
flere respondenter i tjenesteytende sektor begrepet ”krisemaksimering”. En del 
presseoppslag og informasjon ble av husholdningene oppfattet som ren 
skremselspropaganda. I Figur 54 og Figur 55 er det vist noen eksempler på overskrifter i 
skriftlige media og etermedia. 
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Figur 54 Kraftsituasjonen i skriftelige media 
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9 Vurdering 
9.1 Fleksibilitet 
Fleksibilitet på forbrukssiden er et viktig element for å kunne tilpasse seg naturlige 
svingninger i tilgangen på elektrisitet. For å oppnå dette, er det viktig at prissignalene når 
ut til forbrukerne, slik at de kan tilpasse seg rasjonelt i forhold til de alternativer de har. 

En kombinasjon av el- og oljekjeler utgjør en sentral del av den fleksibiliteten som er 
etablert i dagens energisystem. Det er ikke foretatt en grundig kartlegging av dette 
markedet, men det er grunn til å tro at energiforbruket i el- og oljekjeler i kombinasjon 
utgjør i størrelsesorden 10 TWh44. Fordeling av forbruk av elektrisitet og 
petroleumsprodukter vil variere fra år til år avhengig av det relative prisforholdet mellom 
energibærerne.  

De høye prisene på elektrisitet vinteren 2002/2003 ga som forventet en dramatisk 
nedgang i forbruk av elektrisitet i elkjeler. Om lag 85 – 90 % av forbruket var koblet ut i 
perioden med høyest kraftpris. Det gjenværende forbruket skyldes sannsynligvis at 
enkelte forbrukere har fastpris også for elektrisitet til elkjeler, eventuelt at den 
brenselfyrte reserven ikke har vært driftsklar. Kunder som har uprioritert overføring uten 
brenselfyrt reserve har ikke hatt noen alternativer til bruk av elektrisitet. Dette gjelder 
blant annet en del veksthus. Basert på registrert forbruk i vinter, ville det vært mulig å 
oppnå en reduksjon i el-forbruket på ytterligere 0,3-0,5 TWh dersom alt forbruk med 
uprioritert overføring hadde blitt koblet ut.  

Uprioritert overføring gir en lavere nettleie enn prioritert overføring. For å få dette må 
kunden godta at forbruket kobles ut i perioder med kapasitetsproblemer i 
overføringsnettet. En anstrengt kraftsituasjon, eller høye priser, gir ikke adgang til å kreve 
utkobling av uprioritert forbruk.  

For å kunne følge utviklingen innen kjelmarkedet er det behov for å etablere en definisjon 
av hva som skal omfattes av begrepet ”uprioritert overføring” ikke minst i 
energistatistikk, og hvor stor del av dette forbruket som er fleksibelt i den forstand at det 
kan erstattes med bruk av en annen energibærer enn elektrisitet.  

Vinterens kraftsituasjon kom relativt brått på forbrukerne. Det er grunn til å tro at en del 
av disse nå vil sikre seg mot å komme opp i en lignende situasjon ved å investere i 
alternativt oppvarmingsutstyr. Interessen for Enovas tilskuddsordning for varmepumper, 
pelletskaminer og varmestyringssystemer er en klar indikasjon på dette. Omsetning av 
denne type utstyr var i betydelig vekst allerede før vinterens kraftsituasjon, men 
tendensen har nå blitt vesentlig forsterket. Enovas strakstiltak har dessuten bidratt til å 
øke kjennskap til ulike alternativer, og økt interessen for disse produktene. Det er grunn 

                                                      
44 Forbruk som er registrert som utprioritert overføring. Se også NVE-rapport 4/2002 ”Kraftbalansen i Norge mot 
2015 
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til en viss bekymring for at den kraftige økningen i interessen kan medføre en del useriøse 
aktører i markedet. Sertifiserings- og kontrollordninger vil bidra til å redusere denne 
risikoen.  

Tilgjengelighet av ulike typer oppvarmingsutstyr har blitt bedret i løpet av vinteren. 
Større landsdekkende byggvarekjeder tilbyr blant annet varmepumper, på lik linje med 
mer tradisjonelt oppvarmingsutstyr. God tilgjengelighet er, i tillegg til konkurransedyktig 
pris, en forutsetning for at ulike teknologier tas i bruk.  

Det ble registrert en merkbar reduksjon i el-forbruket i kraftintensiv industri i vinter. 
Forbruket i denne sektoren var imidlertid vesentlig redusert allerede ved inngangen til 
høsten, elektrisitetsforbruket i 2002 var om lag 7 % lavere enn året før. De fleste 
produksjonsreduksjonene i vinter antas å være knyttet til vanskelige markedsforhold for 
egne produkter og små dekningsbidrag, og at internasjonal konserntilhørighet og/eller 
høye markedsandeler gir muligheter og incentiver til å redusere produksjonen i Norge45. 
Elektrisitet utgjør en høy andel av totale, variable enhetskostnader i denne industrien, og 
hadde spesielt i vintermånedene en høy marginalkostnad eller høy alternativ verdi 
avhengig av kraftporteføljens sammensetning. Kraftintensiv industri utgjør en vesentlig 
del (rundt 30 %) av forbruket av elektrisitet i Norge. Etterspørselsutviklingen i denne 
delen av industrien vil være viktig for kraftbalansen både på kort og på lengre sikt.  

9.2 Forbruksutvikling 
Reduksjonen i elektrisitetsforbruk i alminnelig forsyning er om lag 7 %46 av sektorens 
samlede elektrisitetsforbruk i perioden fra og med oktober 2002 til og med april 2003. 
Det ble på forhånd anslått et potensial på opp mot 10 %. Det er grunn til å tro at det er 
mulig å oppnå en ytterligere forbruksreduksjon med relativt enkle tiltak. I hvilken grad 
dette faktisk gjennomføres vil imidlertid avhenge blant annet av prisutvikling på 
elektrisitet og varighet og størrelse på en eventuell prisøkning. Både i husholdninger og i 
tjenesteytende sektor er holdningen at en har gjort det som er mulig med enkle midler 
(effektivisering og substitusjon). En ytterligere reduksjon vil derfor etter deres oppfatning 
gå på bekostning av komfort, eller bety en vesentlig investering i nytt oppvarmingsutstyr 
eller mer omfattende energieffektiviseringstiltak.  

En betydelig del av forbruksreduksjonen av elektrisitet i tjenesteytende sektor og 
husholdninger ble erstattet med økt bruk av fyringsolje og ved47. Den delen av 
forbruksreduksjonen som ikke ble erstattet med bruk av andre energibærere, skyldtes 
enkle tiltak som å redusere innetemperatur noe, stenge rom som ikke er i bruk, redusert 
driftstid på ventilasjonsanlegg og lignende. På bakgrunn av de undersøkelsene48 som er 
foretatt, er det ikke grunn til å tro at vinterens forbruksreduksjon i vesentlig grad har gått 
ut over komforten for den vanlige forbrukeren. I og med at de langt fleste (83 %) har 
                                                      
45 ”Norsk industris tilpasninger til høye kraftpriser vinteren 2002/2003”, Interpro as, på oppdrag fra NVE 

46 Om lag 4 % i husholdning, 9 % i tjenesteytende og 9 % i industri (ikke kraftintensiv) 
47 Omtrent utelukkende brukt i husholdninger 
48 ”Adferdskartlegging vinter 2002/2003 – hva ble gjort”, både kvantitative og kvalitative undersøkelser i 
husholdninger og tjenesteytende sektor, Gallup  
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mulighet for å bruke ved, og 18 % har mulighet til å bruke olje, har flertallet unngått 
ubehag ved at behovet for elektrisitet til oppvarmings til dels har blitt erstattet med bruk 
av en annen energibærer.  

For tjenesteytende sektor er resultatene fra undersøkelsene NVE fikk gjennomført uklare i 
forhold til om kraftsituasjonen utløste spesielle tiltak, og om kampanjens budskap nådde 
frem49. Det ble imidlertid avdekket at det var offentlig sektor som var mest motivert for å 
spare, samtidig som denne sektoren har større tilgang til alternative 
oppvarmingsmuligheter enn privat tjenesteyting og småindustri. Dette tyder på at det 
offentlige har vært mer oppmerksomme på myndighetenes oppfordring, noe som blant 
annet kan skyldes at NVE allerede før kampanjen startet ble tatt direkte kontakt med 
sentrale aktører som Kommunenes Sentralforbund, Statsbygg og Entra.  

Det er i liten grad foretatt større tiltak i tjenesteytende sektor som følge av 
kraftsituasjonen i vinter. Dette skyldes delvis at større investeringer og tiltak krever mer 
planlegging og bedre tid til gjennomføring, men det er også et kostnadsspørsmål. Det er 
imidlertid utført enkle tiltak, sannsynligvis en adferdsendring som er innarbeidet over 
flere år. Kostnadsreduksjon har vært en sentral faktor, men få ønsker å redusere 
komforten i vesentlig grad.  

På nasjonalt nivå foreligger det lite informasjon om sektorfordelt forbruk som kan 
benyttes til å følge en utvikling over kortere perioder som uker eller måneder. For å bøte 
på dette, ble det som et forsøk gjort ”stikkprøver” ved å hente ut data fra utvalgte 
nettområder. Erfaring etter dette tilsier at det kan være svært nyttig for NVE å følge 
forbruksutviklingen i noen utvalgte nettområder. Dette krever imidlertid ressurser både i 
NVE og hos netteiere. Før dette eventuelt gjennomføres, er det behov for en vurdering av 
databehov, inkludert hensiktsmessig format og frekvens for oppdatering.  

                                                      
49 ”Energibruk og strømsparing – holdninger og adferd vinteren 2002/2003 i privathushold, offentlig sektor og i 
næringslivet”, Marit Hubak, Sintef Teknologiledelse, utarbeidet på oppdrag fra NVE 
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9.3 Informasjonsbehov 
Som en følge av vinterens kraftsituasjon har energibruk generelt og elektrisitetsbruk 
spesielt blitt synliggjort, og det har blitt større interesse for temaet. Dette gjør det enklere 
å nå forbrukerne med energirelatert informasjon. 

På bakgrunn av de kvalitative og de kvantitative undersøkelsene som ble gjennomført, ble 
det avdekket et betydelig behov for mer informasjon50 om blant annet det nordiske 
kraftmarkedet, kraftsituasjonen, ulike alternative oppvarmingsformer og om 
støtteordninger og andre offentlige virkemidler. NVEs nettsted (www.krafttak.no) som 
ble opprettet i forbindelse med vinterens kraftsituasjon, hadde 35.000 treff i vinter, til 
tross for at dette var et nytt nettsted. Enova formidlet mye informasjon knyttet til 
straktiltaket, og hadde stor pågang på sitt nettsted. Dette illustrerer at myndighetene nå 
har en unik mulighet til å formidle energirelatert informasjon til en bred målgruppe.  

Materialet som ble tilrettelagt på www.krafttak.no i forbindelse med 
informasjonskampanjen, vil bli videreutviklet og benyttet på NVEs eget nettsted.  

                                                      
50 ”Energibruk og strømsparing – holdninger og atferd vinteren 2002/2003 i privathushold, offentlig sektor og i 
næringslivet”,  



 

75 

10 Aktuelle tiltak 
I det etterfølgende er ulike tiltak som kan bidra til fleksibilitet og/eller 
energieffektivisering beskrevet, og til en viss grad vurdert. Det er ikke gjennomført en 
grundig vurdering av det enkelte tiltak, og listen er ikke uttømmende.  

 

Tiltak 1. Kunnskapsformidling 
Tiltak 2. Tilrettelegging for energitjenester 
Tiltak 3. Større utbredelse og bruk av styringssystemer 
Tiltak 4. Informasjon og tilrettelegging for mer profesjonell energiledelse 
Tiltak 5. Redusert bruk av ”stand-by” på maskiner og annet teknisk utstyr 
Tiltak 6. Innføring av energimerking av bygninger 
Tiltak 7. Innkjøp i offentlig sektor 
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Tiltak 1 Kunnskapsformidling 

Beskrivelse: De gjennomførte kvantitative og kvalitative undersøkelsene rettet mot 
husholdninger og tjenesteytende sektor, samt alle henvendelsene fra forbrukere NVE fikk 
i løpet av vinteren, viser at det er behov for mer informasjon om det nordiske 
kraftmarkedet.  

Det er avdekket51 behov for å klargjøre hvilke forhold som ligger under de ulike 
myndighetenes/organenes ansvars- og myndighetsoppgave.  

Viktige områder: 

Det nordiske kraftmarkedet (hvem, hva, hvorfor, hvordan osv..) 
Beskrivelse av myndighetsforhold (”hvem svarer på hva”) 
Statistikk for produksjon og forbruk 
Fleksibilitet 
Linker til Enova, Konkurransetilsynet, Forbrukerombudet, Kredittilsynet m.fl. 
 

Ansvar: NVE videreutvikler sin informasjon om kraftmarkedet på sitt nettsted. Mye av 
det redaksjonelle stoffet som ble utarbeidet i forbindelse med etableringen av 
kampanjenettstedet www.krafttak.no vil kunne benyttes.  

Det er naturlig at Enova er ansvarlig for informasjon til publikum om alternative 
oppvarmingsformer, samt tiltak for energieffektivisering. Oppmerksomheten rundt 
tilskuddsordningen gjorde mange besøkte nettstedet www.enova.no, der det er lagt ut 
mye relevant informasjon om alternativer til elektrisk oppvarming, samt 
energieffektiviseringstiltak. 

Hensikt: NVE skal bidra til et effektivt kraftmarked. En god forståelse av hva dette 
markedet er, hvordan det fungerer, konsekvenser for priser, forsyningssikkerhet er viktig 
for å få en aksept for at markedet gir forbrukerne størst nytte over tid, på tross av 
prisvariasjoner.  

 

                                                      
51 Dette er nærmere beskrevet i Tiltak 1 (Klargjøring av de ulike myndigheters/organers ansvars- og 
myndighetsområder), i NVEs oppdragsrapport 11/2003 ”Hensynet til forbrukerne i en anstrengt kraftsituasjon”., 
Johnsen-Solløs m.fl. 
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Tiltak 2 Tilrettelegging for energitjenester 

Beskrivelse: Energitjenester er et konsept som tilbys av Energitjenestetilbydere, eller 
Energy Service Companies. Konseptet innebærer i korte trekk at Energitjenestetilbyderen 
gjør en gjennomgang av den potensielle kundens energibruk (eksempelvis bygningsmasse 
eller produksjonsprosess). Tilbyderen identifiserer effektiviserings- og 
fleksibilitetspotensialer og presenterer effektiviseringstiltak for kundene. 
Effektiviseringene medfører ofte investeringer i teknologi og systemer hos kunden, og 
tilbyderen skaffer som regel finansiering, enten intern eller via bank (såkalt 
tredjepartsfinansiering). Erfaring fra norske og europeiske prosjekter viser at potensialer 
for effektivisering ofte ligger på 20-30% av kundens energibruk. Det inngås kontrakt 
mellom tilbyder og kunde der det defineres hvor stor innsparing skal være, hvordan den 
gjøres, hvordan innsparing skal måles, mm. Et av de viktigste elementene i kontrakten er 
hvordan deling av sparte kostnader skal gjøres. En modell kan for eksempel være at 
tilbyder får betaling lik kundens sparte all innsparing de første 3-5 år, deretter overtar 
kunden besparelsene.  

Tiltaket vil være et prosjekt inneholdende informasjon om konseptet og 
effektiviseringsmuligheter, utarbeidelse av standard verktøy som kontrakter, måle- og 
revideringsprosedyrer, mm. Tiltaket er i første rekke tenkt rettet mot kommuner og 
offentlig sektor, ettersom denne sektoren har trangt investeringsbudsjett. De vil gjennom 
et slikt konsept oppnå større muligheter for langsiktig investeringer i kostnadsbesparende 
tiltak.  

Ansvar: Enova 

Hensikt: Større besparelser i offentlig sektor. Større energifleksibilitet.  

Usikkerhet: Usikkert hvor lang tid det vil ta å bygge opp tilstrekkelig kunnskap i 
kommunene til at handling utføres. Krever mye informasjon og utarbeidelse av 
hjelpemidler. 

Behov for regelendringer: Nei. Men det kan vurderes å stille krav til kommuner ved 
innkjøp av energiprosjekter eller energirelaterte tjenester 

Pågående/planlagte utredninger: EU SAVE Performance Contracting prosjekt. 
Utredning av konsept og markedsmuligheter. NVE deltar.  

Tidligste iverksettelsestidspunkt: Vår 2004. 
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Tiltak 3 Større utbredelse og bruk av styringssystemer i næring 
  og tjenesteytende sektor 

Beskrivelse: Tiltak for å øke bruk av styringssystemer. Informasjon om muligheter ved 
investering av styringssystem eller evt. krav om implementering av system i alle bygg 
med energibruk større enn et definert volum. 

Ansvar: Enova 

Hensikt: Styringssystemer gir mulighet for bedre styring og oppfølging av energibruk. 
Systemene tilrettelegger for redusert driftstid, mer effektiv og fleksibel bruk av utstyr og 
bygninger, varsel ved feil i anlegg, mm. Logging av energibruk medfører dessuten en 
større bevissthet rundt energibruk.  

Usikkerhet: Krever investeringer i teknologi. Kostnad usikker.  

Behov for regelendringer: Nei. Kan eventuelt følges av krav om implementering av 
system i alle bygg med energibruk større enn et definert volum. 

Pågående/planlagte utredninger: Ikke i NVE regi 

 

 

Tiltak 4 Informasjon og tilrettelegging for mer profesjonell  
  energiledelse i bygningssektoren 

Beskrivelse: Tiltaket kan innebære flere aktiviteter: Fra informasjon om energiledelse, til 
krav om sertifisert kompetanse innen energiledelse for driftspersonell i alle bygg med 
energibruk større enn et definert volum. Informasjon og opplæring rettet mot 
driftspersonell.  

Ansvar: Enova 

Hensikt: Øke bevissthet og kompetanse om effektiv og fleksibel energiledelse. En 
forutsetning for identifisering og gjennomføring av tiltak er at den / de som er ansvarlig 
for drift har kunnskap om energibruk og effektiv drift av bygningsmassen.  

Usikkerhet: Kan være en utfordring å nå frem til de aktuelle beslutningstakere.  

Behov for regelendringer: Nei. Kan eventuelt følges av krav om opplæring av 
driftspersonell i bygg med energibruk større enn et definert volum. 

Pågående/planlagte utredninger: Ikke i NVE regi 
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Tiltak 5 Redusert bruk av ”stand-by” på maskiner og annet  
  teknisk utstyr 

Beskrivelse: Bevisstgjøring og kunnskapsoppbygging hos forbrukere. Bedrifter og 
offentlig virksomhet oppfordres og motiveres til å innføre policy på å slå av maskiner og 
utstyr, samt å kjøpe inn utstyr som har lavest mulig stand-by forbruk. Dette tiltaket bør 
sees i sammenheng med de øvrige informasjonsprosjektene.  

Ansvar: Enova 

Hensikt: Redusere unødig bruk av elektrisitet. Europeiske undersøkelser tyder på at det i 
Norge brukes minimum 1TWh/ år til stand-by funksjoner. Dette forbruket kan reduseres 
ved å slå apparatet helt av. Gjelder både husholdninger (TV, video, radio mm) og 
tjenesteytende sektor (PC, printere, dataskjermer, fax modem, mm).  

Usikkerhet: Lang vei fra bevisstgjøring til handling. Usikkert hvor mye informasjon og 
bevisstgjøring som må til.  

Behov for regelendringer: Nei. Kan eventuelt følges av krav om implementering av 
system i alle bygg med energibruk større enn et definert volum. 

Pågående/planlagte utredninger: Ikke i NVE regi 

 

 

Tiltak 6 Innføring av energimerking av bygninger 

Beskrivelse: Innføring av obligatorisk system for energimerking/sertifisering av 
bygninger. Bygningens energibruk, effektivitet, mm kartlegges og dokumenteres. Brukes 
i forbindelse med salg av bygning. Kan innføres som en forpliktelse for deler av eller hele 
bygningsmassen. Er et av tiltakene i EU’s nye direktiv om energibruk i bygninger. 
Direktivet er foreløpig ikke vedtatt implementert i Norge.  

Ansvar: NVE 

Hensikt: Økt informasjon og bevissthet rundt det enkelte byggs energibruk og 
energikostnad, og dermed økte krav fra markedet om at bygninger skal være 
energieffektive.  

Usikkerhet: Kostnad og implementeringslengde.  

Behov for regelendringer: Følger implementeringen av bygningsdirektivet.  

Pågående/planlagte utredninger: 
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Tiltak 7 Innkjøp i offentlig sektor  

Beskrivelse: Tilrettelegge for anskaffelse av mest energieffektive teknologi ved innkjøp 
av nytt utstyr eller utbytting av eldre utstyr. Kan innføres på ulike måter:  

Innkjøpskonkurranser ved innkjøp til offentlig sektor. Kravspesifikasjon om best mulig 
teknologi, evt kravspesifikasjon som definerer et energibruk som er enda lavere enn best 
tilgjengelig teknologi.  
Krav om at offentlig sektor velger mest energieffektive teknologi ved innkjøp. 
 

Ansvar: Enova 

Hensikt: Økt kunnskap og bevissthet knyttet om ulike produkters energibruk.  

Usikkerhet: Kostnad og implementeringslengde.  

Behov for regelendringer:  

Pågående/planlagte utredninger: 

 

 

Tiltak 8 Husholdninger; Innkjøp av de mest energieffektive  
  hvite- og brunevarer 

Beskrivelse: Informasjon om energibruk for ulike teknologiske produkter, og eventuelt 
etablering av nødvendig regelverk. Innebærer informasjon om produktene, merking av 
produktene og oppfølging av regelverk og merking. Inngår som en del av tiltak definert i 
direktiv om merking av produkter. Direktivet er vedtatt av EU, men ikke ennå ratifisert av 
Norge. NVE skal ha en sentral rolle i implementering og oppfølging. Det må vurderes 
tiltak som bruk av restriksjoner på import av produkter, samt minimumskrav for 
produkter som omsettes.  

Ansvar: NVE / Enova 

Hensikt: Økt kunnskap og bevissthet knyttet om ulike produkters energibruk. Overgang 
til mer energieffektive produkter.  

Usikkerhet: Kostnad og lengde på implementeringsperiode.   

Behov for regelendringer: Følger implementeringen av direktiv for energimerking av 
produkter. Muligens noe mer behov for regelverk ut over direktivet.  

Pågående/planlagte utredninger: NVE setter i gang prosjekt vedrørende energimerking 
høst 2003.  

Tidligste iverksettelsestidspunkt: Usikkert. Trolig vinter/ vår 2004.  
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Tiltak 9 Bygging av mer energieffektive bygg.   

Beskrivelse: Informasjonsprosjekt for å øke energieffektivitet for nybygg som oppføres. 
Informasjon til aktørene i bygningsbransjen. Øke bruk av arealeffektive løsninger. 
Innstramming av krav i byggeforskriftene. 

Ansvar: Enova/NVE 

Hensikt: Økt energieffektivitet for nybygg og rehabiliterte bygg.  

Usikkerhet: Effekt av informasjon vanskelig å anslå.  

Behov for regelendringer: Eventuelle endringer i byggeforskriftene.  

Pågående/planlagte utredninger: NVE er allerede i dialog med bygningsteknisk etat.  

 

 

Tiltak 10 Tilskuddsordninger for varmepumper, pelletsovner 
   og vedovner 

Beskrivelse: Enovas tilskuddsordning som ble lansert som et strakstiltak i vinter, viste at 
det er stor interesse blant forbrukerne for å vurdere alternative oppvarmingsmuligheter. 
Enova har poengtert at dette er et engangstiltak.  

Det vil være viktig å evaluere ordningen for å vurdere om det er hensiktsmessig å etablere 
en mer permanent form for tilskuddsordning rettet mot husholdningene. Det ble ikke gitt 
tilskudd til installasjon av vedovner i strakstiltaket. Dette bør vurderes dersom en velger å 
videreføre en form for tilskuddsordning for husholdningene. 

Ansvar: Enova 

Hensikt: Enova tilbyr allerede ulike tilskuddsordninger for tjenesteytende sektor og 
industri som ønsker å basere hele eller deler av sitt oppvarmingsbehov på blant annet 
biobrensel, varmepumpe eller spillvarme. Interessen for strakstiltaket viser at det er 
interesse for å gjøre investeringer også i husholdningssektoren. 

Usikkerhet: Kostnadseffektivitet i forhold til tiltak hos større forbrukere. 
Gjennomføringsgrad gitt at det er bevilget støtte. 

Behov for regelendringer: ingen 
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Tiltak 11 Øke fleksibilitet i kjelmarkedet / uprioritert   
  overføring 

Beskrivelse: Det bør studeres nærmere i hvilken grad kunder med utkoblbar overføring 
kan stimuleres til å være enda raskere til å koble over (for eksempel 
toveiskommunikasjon, prisinformasjon, automatisk omkobling osv). Det bør også 
vurderes om flere bør oppfordres til å legge til rette for uprioritert overføring for å bedre 
fleksibilitet i etterspørselen. 

Ansvar: NVE 

Behov for regelendringer: ingen 

Pågående/planlagte utredninger: NVE skal, i samarbeid med Statnett og NordPool, 
gjennomgå statistikkgrunnlag, definisjoner, innsamlingsrutiner m.m.  

Tidligste iverksettelsestidspunkt: Høsten 2003 
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Tiltak 12 Økt bruk av vannbåren varme i nye bygg 

Beskrivelse: Stimulere til at nye bygg (over en viss størrelse) har et vannbårent 
oppvarmingssystem. Det bør fortrinnsvis satses på informasjon og investeringstilskudd, 
fremfor ”hardere” virkemidler. Det bør studeres nærmere i hvilken grad kunder med 
utkoblbar overføring kan stimuleres til å være enda raskere til å koble over (for eksempel 
toveiskommunikasjon, prisinformasjon, automatisk omkobling osv). Det bør også 
vurderes om flere bør oppfordres til å legge til rette for uprioritert overføring for å bedre 
fleksibilitet i etterspørselen. 

Ansvar: Enova 

Hensikt: Ved å ha et vannbårent varmeanlegg er det mulig å kombinere bruk av 
elektrisitet med bruk av andre energibærere. En kombinasjon av elkjel og oljekjel er mest 
benyttet hittil, men det kan også være andre typer kombinasjoner 
(el/gass/pellets/varmepumpe). I perioder med høye priser på elektrisitet vil disse 
forbrukerne raskt bytte over til rimeligere energibærere. Dette vil også fungere som et 
”effekttiltak”.  

Økt bruk at vannbåren varme i nye bygg vil bidra til at veksten i elektrisitetsforbruket52 
ikke blir så stor som den hadde vært uten tiltaket.  

Usikkerhet: Samfunnsmessig lønnsomhet, lønnsomhet for forbruker 

Behov for regelendringer: ingen 

Pågående/planlagte utredninger:  

Tidligste iverksettelsestidspunkt: 

 

                                                      
52 forutsatt at det ikke baseres utelukkende på bruk av elektrisitet 
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Tiltak 13 Tilrettelegge for økt fleksibilitet i tjenesteytende sektor 
  og industri 

Beskrivelse: Deler av den kraftintensive industrien valgte å ikke benytte elektrisitet til 
produksjon, og solgte betydelige volumer tilbake til kraftmarkedet. Denne type reaksjon 
er ikke observert i andre segmenter, som annen industri eller tjenesteytende sektor. I den 
grad det er behov for det, bør det legges til rette for at forbrukere med mulighet for å 
substituere sitt elforbruk med andre energibærere, eller som kan redusere forbruket på 
annet vis, gjør dette straks det er lønnsomt.  

Det bør gjennomføres en kartlegging av industri og relevante deler av tjenesteytende 
sektor (for eksempel deler av offentlig sektor) for å avdekke om det er mulig å 
stimulere/legge til rette for en mer aktiv tilpasning til varierende el-priser. 

Ansvar: NVE 

Hensikt: Fleksibilitet hos forbrukerne vil bidra til å dempe prisutslagene i perioder med 
en anstrengt kraftsituasjon.  

Usikkerhet: Omfang/volum, administrasjonsbehov hos kraftleverandører 

 

 

Tiltak 14  Innføring av toveiskommunikasjon 

Beskrivelse: Toveiskommunikasjon mellom forbruker og nettselskap vil gi bedre 
informasjon om forbruk, priser m.m. Teknologien vil dessuten gi mulighet for styring og 
utkobling av last (effekttiltak).  

Hensikt: Gir kunden direkte informasjon om pris, og sannsynligvis større bevissthet 
rundt eget forbruk. Toveiskommunikasjon tilrettelegger for timesmåling, og en mulighet 
til å ha andre kontraktstyper en de som er vanlige for husholdninger (som vanligvis 
profilavregnes). Kan øke andelen forbruk med uprioritert overføring, og derved være 
positivt både i forhold til problemer med overføringskapasitet (effekt) og i perioder med 
høye kraftpriser. 

Usikkerhet: Dette er nærmere beskrevet i Tiltak 753 i NVEs oppdragsrapport 11/2003 
”Hensynet til forbrukerne i en anstrengt kraftsituasjon”, Johnsen-Solløs m.fl. 

Konsekvenser: Se samme kilde som under ”usikkerhet”. 

Pågående/planlagte utredninger: Prosjektet ”Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av 
IKT” er igangsatt, ferdig sommeren 2004 

 

                                                      
53 Pålegge nettselskapene å bygge ut toveiskommunikasjon/timemåling til alle sine kunder 



 

85 

 

Tiltak 15  Lokale energiutredninger 

Beskrivelse: Forskrift om energiutredninger ble gjort gjeldende fra 1.1 2003. I henhold til 
denne forskriften skal områdekonsesjonær utarbeide en lokal energiutredning for hver 
kommune områdekonsesjonen omfatter. En lokal energiutredning skal foreligge for 
samtlige av landets kommuner innen 31.12.04. 

I samarbeid med energibransjen vil det bli utviklet ulike former for verktøy som skal 
bidra til å effektivisere arbeidet med lokale energiutredninger, blant annet i form av 
nettsider med linker til aktuell informasjon. I samarbeid med SSB skal kommunefordelt 
statistikk tilrettelegges for bruk i lokale energiutredninger.  

Hensikt: Utarbeidelse av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen om 
lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra 
til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Områdekonsesjonær har 
monopol på distribusjon av elektrisitet i sitt område, og gjennom de lokale 
energiutredningene ønsker en å gjøre informasjon om blant annet belastningsforhold i 
nettet tilgjengelig for alle aktører i varmemarkedet. Dette vil blant annet bidra til å 
synliggjøre aktuelle områder for etablering av ulike energiforsyningssystemer, som 
fjernvarme og naturgass. 

Både områdekonsesjonærer og kommuner har viktige roller å ivareta i forhold til valg av 
lokale energiløsninger. Et godt samarbeid mellom disse aktørene vil være vesentlig for å 
oppnå rasjonelle lokale energiløsninger. Energiutredninger skal være et hjelpemiddel i 
kommunens eget planarbeid, der energi i mange sammenhenger vil være et viktig tema. 
Prosessen med å utarbeide lokale energiutredninger, som blant annet innebærer et årlig 
møte mellom kommune og lokalt nettselskap, skal bidra til større åpenhet og bedre dialog 
om lokale energispørsmål. 

Pågående/planlagte utredninger: NVE har utarbeidet utkast til veileder for lokale 
energiutredninger. Endelig versjon skal foreligge i løpet av høsten 2003. Det er igangsatt 
et samarbeid med SSB for å kvalitetssikre kommunefordelt energistatistikk. 
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