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– Strømbransjen spiller en avgjørende rolle i 
det grønne skiftet. Og effektiv bruk av teknologi 
er en forutsetning for at vi lykkes.

Samfunnet forbruker stadig mer strøm og strømprisene er 
rekordhøye. Mens vi i 2020 hadde rekordlave priser og tilnærmet 
gratis strøm i noen perioder, har prisene i år vært høyere enn på 
veldig lenge. Det er en rekke faktorer som er med og driver 
prisene oppover; vi har hatt en lang periode med fall i 
vannmagasinene kombinert med høye gass-, kull- og CO2-priser i 
Europa. Prisene kan holde seg på et høyt nivå ut året.

Samtidig som prisene på strøm er rekordhøye er fokuset på 
«bærekraft» større enn noen gang. På «Arendalsuka, hvor 
politikk møter næringsliv» brukte 2/3 av de ca. 1.000 
arrangementene begrepet «bærekraft» i sin beskrivelse. Og det 
var umulig å ikke høre om bl.a. elektrifisering, elbilladere, 
digitalisering, batteriutvikling og hydrogenselskap som skal gjøre 
Norge ledende på nullutslippsløsninger. Strømbransjen spiller en 
avgjørende rolle i det grønne skiftet og må være sitt ansvar 
bevisst.

Vi heier på alle initiativ som handler om bærekraft og 
elektrifisering av Norge. Vi har i denne utgaven valgt å sette 
ekstra søkelys på teknologi. Ikke teknologi i seg selv, men 

hvordan teknologi kan bidra til å bevege strømbransjen videre i 
det grønne skiftet. Dette innebærer å effektivisere manuelle og 
analoge prosesser, ta i bruk data på nye og smartere måter, øke 
muligheter for utvikling og lagring av energi og ikke minst; utvikle 
nye tjenester som gir bedre kundeopplevelser og riktig 
strømforbruk. Vi mener teknologi er en forutsetning for å lykkes 
med det grønne skiftet.

De andre kapitlene i rapporten er faste og gir deg en omfattende 
status på det som skjer i bransjen. Vi håper at du finner innholdet 
både relevant og nyttig. Og at rapporten fortsetter å både bygge 
innsikt og sette agendaen for hva bransjen vår er opptatt av.

Christoffer Noreng
Partner, THEMA
christoffer.noreng@thema.no

Kristian Enger
Konserndirektør, Itera
kristian.enger@itera.no

Leder

– Det handler 
ikke om 
teknologien, 
men hvor den 
kan ta oss.
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Avmystifisering av teknologi

Teknologi

Verden endrer seg i et tempo vi aldri før har vært 
vitne til. Teknologiske endringer påvirker både 
strømbransjen og sluttkundene. Men de færreste av 
oss har en god forståelse for hva de ulike 
teknologiene faktisk består av – og alle mulighetene 
de representerer.

I dette kapittelet vil vi forklare de viktigste teknologiske endringene som 
påvirker bransjen og tydeliggjøre hvorfor det skjer. Dette er viktig å 
forstå i seg selv, men enda viktigere er det at du får økt forståelse for 
hvordan du og din virksomhet kan utnytte disse teknologiske 
mulighetene. Det betyr ikke noe med avanserte teknologier og 
kryptiske buzzwords hvis ikke strømbransjen kan bruke dette til å løse 
reelle problemer og dermed skape verdier.

Vi har valgt ut fire teknologier som delvis er, og vil være sentrale for 
alle strømaktører i månedene og årene som kommer:

1. Tingenes internett (IoT)
2. Sky-tjenester
3. Avansert dataanalyse
4. Maskinlæring
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Tingenes internett (loT)

Teknologi

Hva er tingenes internett? 
Veldig enkelt forklart er det et nettverk av fysiske ting og sensorer som er 
koblet til internett. Disse tingene kan være nærmest hva som helst; for 
eksempel kaffemaskiner, strømadaptere, PCer, mobiler, klokker, biler, 
trafikklys, vindmøller, basestasjoner og til og med brikker folk har sydd inn i 
kroppen. Tingene er identifiserbare, har sensorer og kalles gjerne IoT-
enheter. Disse sensorene sender fra seg data som prosesseres og lagres i 
skyen. For å utnytte disse dataene brukes avansert dataanalyse og/eller 
maskinlæring. Svarene fra analysene er informasjon eller beskjeder som i 
sanntid kan sendes tilbake til brukeren, eksempelvis en smart 
strømadapter, en bil, klokken din eller alt annet som er koblet til internett. 
Det er slik IoT skaper verdi.

Hvordan fungerer
tingenes internett?

Sensorene sender fra seg data 
via internett. Når dataen er bearbeidet, kan 

enhetene få informasjon tilbake. Enhetene kan 
sende informasjon til hverandre, men også 
utveksle informasjon med mennesker og alt 

som er koblet til internett. Dataene 
som sendes kan være

informasjon om:

Forbruk

Handlinger

Kjenne-
tegn

Adferd

Tilstand

Annet

It is important as you embark on your loT
journey that, as you set your goals, you 
very clearly identify the business value 
rather than the technological challenges.
Mark Hung
Vice President, Gartner Research
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Tingenes internett (loT) for bedre oversikt

Teknologi

Hvilke muligheter gir tingenes internett?
Informasjonen som sendes tilbake kan brukes til å:

• Overvåke
• Forstå
• Forutse
• Foreslå tiltak
• Sette i gang prosesser automatisk

Data er den nye oljen og fremtidens virksomheter er datadrevne. De 
evner å analysere data om interne og eksterne forhold på en måte som 
gjør dem i stand til å ta beslutninger basert på fakta – ikke antakelser. 
Datadrevne beslutninger bidrar til økt lønnsomhet, mer effektiv drift og 
bedre kundeopplevelser. Det er derfor avgjørende å ha et bevisst 
forhold til hvilke data som innhentes og hvordan dette gjøres, for 
eksempel ved hjelp av ulike IoT-enheter.

Hva betyr dette for strømbransjen?
Vi ser en kraftig vekst på satsning innenfor smarte strøm-
løsninger, i stor grad drevet av IoT. Dette muliggjør helt nye produkter 
og løsninger innenfor forståelse for, og smart bruk av energi hos 
sluttkundene. Det er også en sentral teknologi for å muliggjøre 
deltakelse i fleksibilitetsmarkeder. Koblinger mot AMS-data muliggjør 
nye og mer effektive måter å styre energibruken, eksempelvis via 
smarte elbil-ladere. Andre bransjer har også rettet sine øyne inn mot 
IoT-prosjekter hos strømaktører, og nye forretningsprosesser og øko-
system vil oppstå; forsikringsbransjen er som et eksempel svært opptatt 
av hvordan strøm-aktører kan bidra til å redusere antall husbranner 
gjennom bedre overvåkning av ledningsnett og strømenheter.

Vi forventer at IoT kombinert med andre teknologier som avansert data-
analyse og maskinlæring vil drive strømselskapene enda raskere 
fremover i årene som kommer. Samtidig vil sluttkunder raskt adoptere 
nye og smartere måter forbruke energi på, og fokus på energi-
effektiviserende tiltak gjennom bruk av IoT vil øke kraftig i årene som 
kommer.
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Skytjenester 
– et fleksibelt økosystem

Teknologi

Hva er skytjenester?
Skytjenester gir virksomheter tilgang på alt fra programvare,
operativsystem og utviklingsverktøy til nettverk, servere og lagring. 
Alt via internett. Forretningsmodellen er fleksibel, så virksomheten
betaler bare for det den bruker til enhver tid.

Vi deler gjerne skytjenester inn i tre tjenestemodeller: 

Hvordan fungerer
skytjenester?

Med skytjenester som Microsoft 
Azure, Google Cloud eller Amazon 

Web Service, får virksomheten 
tilgang på ferdigutviklede systemer
tilgjengelig i skyen. Virksomheten 

slipper altså å:

Kjøpe 
teknologi

Oppdatere 
teknologi

Vedlikeholde 
teknologi

Sørge for 
tjenestens 
sikkerhet

... og mye, 
mye mer ...

Infrastruktur som tjeneste (Infrastructure as a Service – IaaS) 
omfatter selve datainfrastrukturen og betyr at man leier «rå» 
datakraft på nettet. Eksempler på dette er virtuelle servere, 
nettverk og datalagring.

Plattform som tjeneste (Platform as a Service – PaaS) 
inkluderer den samme infrastrukturen, men også leie av for 
eksempel operativsystem, mellomvare, utviklingsverktøy, 
forretningsanalyse, dataadministrasjon og maskinlæring.

Programvare som tjeneste (Software as a Service – SaaS) 
innebærer leie av programvare som virksomheten slipper å 
utvikle eller drifte selv. Det finnes to måter å bruke 
programvaren på. Den første er å bruke den direkte via en 
nettleser, slik som Office365 og Salesforce. Den andre er å gå 
via API-er, som brukes direkte av egenutviklede tjenester, slik 
som søketjenesten Elastic og datavarehustjenesten Snowflake.
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Skytjenester for økt fleksibilitet og effektivitet
Teknologi

Skytjenester gir en rekke fordeler og muligheter:
Takket være ulike skytjenester, har vi allerede i mange år kunnet jobbe 
effektivt hjemmefra. Vi har også kunnet bygge og drifte viktige tjenester 
og applikasjoner, bearbeide store datamengder, samhandle globalt og 
gjennomføre stadig flere møter over nettet. Dette er bra for klimaet. 
Samtidig bidrar det til økt effektivitet, økte inntekter og reduserte 
kostnader for mange virksomheter. Skyplattformenes kapasitet, 
elastisitet og måten plattformene gjør det mulig å komme raskt ut med 
nye løsninger på, er i dag helt avgjørende for en rekke virksomheter. 
Koronakrisen har tydeligere enn noen gang vist verdien som ligger
i skyplattformer og moderne løsningsarkitektur.

Skytjenester gir blant annet:
• Fleksible økosystemer og uendelig kapasitet
• Fleksibilitet i bruk
• Kostnadseffektivitet
• Enkel tilgang til dataanalyser, modellering mm.
• Kort «time-to-market»
• Økt sikkerhet

Nær sagt alle strømaktører har nå en strategi for bruk av skytjenester. 
Vi ser likevel store forskjeller i modenhet og hvordan mulighetene 
utnyttes.

Hva betyr dette for strømbransjen?
Teknologisk utvikling vil gjøre det mulig å utvikle helt andre
tjenester og prosesser for strømaktørene. Fremtidens strømselskap vil 
være datadrevet. Dette skyldes i all hovedsak eksplosiv tilgang til data, 
samt raskere og billigere prosessering av data, alt gjort gjennom 
skytjenester. Denne utviklingen vil også muliggjøre nye innovative 
løsninger og forretningsprosesser i hele verdikjeden, inklusive ulike 
applikasjoner. Og utviklingen vil gå raskere de kommende år enn de 
foregående år.

Skyen gir skala-fordeler og kostnadseffektiv datadrift, og det medfører 
økt ytelse, stabilitet og muligheter for håndtering av stadig økende 
datamengder. Dette muliggjør også frikobling fra tradisjonelle 
nisjeleverandører som historisk har hatt viktige posisjoner og kan 
medføre endringer i maktbalansen i bransjen. Vi forventer derfor nye 
samarbeids- og forretningsmodeller de kommende årene, også drevet 
frem av mulighetsrommet ifm sky.
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Avansert dataanalyse 
– et fleksibelt økosystem

Teknologi
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Hva er avansert dataanalyse?
Avansert dataanalyse handler om prosessene for å analysere og lære fra 
rådata, slik at man får ny innsikt og nye svar. Dette er prosesser som bidrar til 
at vi kan lære noe fra dataene som er tilgjengelig, både dataene fra IoT-
enheter og alle andre kilder. Vi kan løse problemer og forstå sammen-
henger basert på observasjoner. Ved å ta i bruk programvare fra skyen, blir 
det mye enklere enn før å få bedre innsikt og analyser fra komplekse datasett. 

Jo mer data du har tilgjengelig, desto bedre vil analysene bli – forutsatt at 
datakvaliteten er god. Avansert dataanalyse kan eksempelvis avsløre trender 
som ellers ville gått tapt i mengden av informasjon. Selve analyseprosessene 
kan gjøres manuelt, selv om de fleste i dag er automatisert.
Med datastrømming kan man i tillegg utføre analysene i sanntid og agere 
raskt, eller helt automatisk, på resultatene fra disse, som for eksempel til å 
utvikle smarte elbil-ladere.

Hvordan fungerer
avansert dataanalyse?

Avansert dataanalyse omfatter bruk
og utvikling av ulike verktøy basert på 
statistikk, matematikk og informatikk. 
Det er ingen programvare, men en

trinnvis prosess for å:

Gruppere

Samle

Organisere

Analysere

Avansert dataanalyse er ingen programvare, men en prosess som består av flere trinn:
1. Det første trinnet er å bestemme datakravene eller hvordan dataene skal grupperes. Data kan f.eks. 

skilles ut etter alder, inntekt eller kjønn. Data-verdiene kan være kvantitative eller kvalitative.
2. Det andre trinnet er å samle dataene. Disse dataene vil være bransjeavhengige og kan komme fra en

rekke kilder som f.eks. IoT- enheter, klikk eller kjøp på nettet, tall fra fysiske butikker, maskiner, databaser
eller manuelle registreringer.

3. Når dataene er samlet, må de organiseres. Til dette brukes programvare som kan håndtere statiske data, 
som f.eks. Excel eller mer avanserte former for programvare. Deretter handler det om å rydde opp. 
Dataene vaskes og kontrolleres for å unngå duplikater, feil eller ufullstendig informasjon.

4. Når dette er gjort, er alt klart for gjennomføringen av selve analysene. Dersom disse ikke er 
automatisert er det gjerne en Data scientist, eller analytiker, som er ansvarlig for denne gjennomføringen.
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Avansert dataanalyse for økt innsikt og bedre løsninger
Teknologi

Hva betyr dette for strømbransjen?
Strømbransjen har tilgang på svært mange datapunkter og har 
derfor et stort potensial for avansert dataanalyse. Nystartede og 
suksessfulle virksomheter som Tibber, Easee og andre bygger store 
deler av sin arbeidsprosess på dette. Og vi ser nå at stadig flere av de 
store energi-selskapene bygger opp kompetente og betydelige 
analyseavdelinger.

Avansert dataanalyse vil hjelpe alle strømselskap til å predikere 
energiforbruk mer nøyaktig, og dette vil igjen kunne brukes for å 
optimalisere innkjøp av strøm/redusere handelskostnader knyttet til 
dette. Den økte kontrollen kan også benyttes til å forstå og styre 
kundens energiforbruk, og dermed optimalisere hele verdikjeden. Gjort 
riktig vil dette medføre bedre produktopplevelse og økt tilfredshet hos 
sluttkundene. Med avansert dataanalyse kan strømselskap også, med 
stor grad av treffsikkerhet, estimere kundeavgang (churn), og dermed 
sette inn riktige tiltak i forkant.

Avansert dataanalyse gir bedre drift
Avansert dataanalyse brukes nå av stadig flere virksomheter for å løse 
problemer og skape nye muligheter. Med enklere tilgang på 
store datamengder, har avansert dataanalyse blitt et område i sterk 
vekst. Den virkelige driveren til denne utviklingen er likevel 
virksomhetenes ønske om å optimalisere driften gjennom å finne nye 
vekstmuligheter, øke kundetilfredsheten og forbedre ulike 
forretningsprosesser. Vi deler avansert dataanalyse inn i fire 
hovedkategorier:

1. Deskriptiv analyse – hva har skjedd?
Deskriptiv, eller beskrivende, analyse sier noe om hva som har skjedd over et gitt 
tidsrom. Dette kan for eksempel være informasjon om kundeutvikling, strømforbruk, 
værdata etc.

2. Diagnostisk analyse – hvorfor skjedde det?
Diagnostisk analyse fokuserer mer på hvorfor noe skjedde. Her inkluderes gjerne 
hypoteser og ulike data. En slik analyse vil for eksempel kunne forsøke å finne svar på 
hvorfor salget eller strømforbruket har økt og i hvilken grad dette kan forklares.

3. Prediktiv analyse – Hva kommer til å skje, når vil det skje og hvorfor vil det skje?
Prediktiv analyse bygger videre på de to foregående analysene og sier noe om hva som 
sannsynligvis kommer til å skje på kort sikt. For eksempel kan den gi svar på hva som 
skjedde med strømforbruket forrige gang vi hadde en kald vinter, og hvor mange 
værmodeller som spår en kald vinter i år.

4. Preskriptiv analyse – Hva bør vi gjøre med det som skjer?
Preskriptiv analyse tar dette et skritt videre ved å bruke maskinlæring til å løse 
problemer og foreslå alternative handlinger basert på denne informasjonen. For 
eksempel at strømselskapet bør kjøpe inn mer strøm (økt fleksibilitet) 
når sannsynligheten for en kald november overstiger 61 prosent.
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Maskinlæring
– finne mønstre i store datamengder

Teknologi
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Hva er maskinlæring?
Maskinlæring (ML) er en sentral underkategori av kunstig intelligens (AI). Vi 
sier maskinen «lærer» selv i stedet for å bli programmert. Maskinlæring 
handler i veldig stor grad om prediksjon, men benyttes også til å gjenkjenne 
ansikter, bilder, tekst og tale. Avansert dataanalyse og maskinlæring utgjør til 
sammen det som på «godt norsk» nå bare omtales som Data Science.

En algoritme kan ses på som en detaljert oppskrift eller fremgangsmåte for 
hvordan et program skal løse en eller flere oppgaver.

Store mengder data fra ulike kilder mottas altså av maskinlærings-
programmet. Mengden av og kvalitet på dataene påvirker hvor raskt og 
godt programmet lærer. Når programmet skal trenes opp, brukes det vi 
kaller treningsdata. Deretter brukes testdata, som er data programmet ikke 
har sett før, for å finne ut om maskinen har lært det den skal. 
Programmet skriver selv reglene automatisk og kan løse langt mer komplekse 
problemer enn vi mennesker kan.

Maskinlæring handler i veldig stor grad om prediksjon i en eller annen 
form. Når maskinen har funnet mønstrene i dataen, og fanget hele 
kompleksiteten i disse, kan den for eksempel bruke dataene til å predikere 
fremtidig utvikling, handlinger og resultater med langt større sannsynlighet enn 
vi mennesker klarer å regne oss frem til.

Hvordan fungerer
maskinlæring?

Vi bygger et program, eller en modell, 
ved hjelp av statistiske metoder og algoritmer 

for å lære datamaskiner å finne mønstre 
i store datamengder. Data kan for 

eksempel komme fra:

Offentlige 
kilder

Server-
aktivitet

loT-enheter

Kunde-
aktivitet

Sosiale 
nettverk
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Maskinlæring for forbedring og effektivisering
Teknologi

Hva betyr dette for strømbransjen?
Ved bruk av teknologi vil alle strømselskap ha tilgang til enorme 
datamengder. Maskinlæring vil være nøkkelen til ny innsikt i kundens 
energiforbruk og preferanser. Ut i fra dette vil det åpne seg et helt nytt 
univers av tjenester og brukstilfeller; selskapet kan estimere kundens 
strømforbruk ut i fra en rekke ulike parametere som vær, pris, tidligere 
forbruksmønstre, kobling til el-enheter via IoT etc. Basert på denne 
innsikten kan man automatisere prosesser, driftstjenester, kundedialog 
og kundeservice. Maskinlæring vil også være en viktig drivkraft i det 
grønne skiftet, hvor muligheter og valg effektiviseres basert på statistikk 
og algoritmer. Smarte elbil-ladere er bare starten på et tjenestespekter 
som bygger på maskinlæring. 

Maskinlæring vil i fremtiden medføre større kostnadseffektivitet for 
strømbransjen, mer relevans for sluttkundene og være et viktig bidrag i 
det grønne skiftet!

Hvilke muligheter gir maskinlæring?
Maskinlæring gir et enormt forretningspotensial. Vi kan gjenkjenne adferd, tekst, 
tale og bilder. Videre kan vi identifisere, analysere, forstå, predikere og 
automatisere ting og prosesser på et helt annet nivå enn før. Vi skiller i
hovedsak mellom to typer maskinlæring:

Dyp læring (Deep Learning) – Gjenkjenning ved hjelp av nevrale nettverk
Maskinen lærer seg å gjenkjenne mønstre, linjer, kanter, tekst eller lyder ved 
bruk av nevrale nettverk. Den lærer seg å skille data fra hverandre, klassifisere, 
gruppere og se sammenhenger i data. I tillegg til å gjenkjenne bilder og ansikter, 
kan dyp læring brukes til å tolke tale og språk. Slik talegjenkjenning blir stadig 
mer aktuelt, og brukes bl.a. i Siri (Apple), Alexa (Amazon) og Google Home.

Forsterket læring (Reinforcement Learning) – Optimalisering av 
handling eller adferd basert på belønning
Maskinen lærer seg å optimalisere en handling, eller en adferd, basert på en 
form for belønning. Dette egner seg perfekt til scenarier hvor det er mange veier 
til mål, og hvor det ikke er gitt hvilken vei som er den beste.
Et eksempel er sjakkmaskiner som nå utkonkurrerer de aller fleste mennesker.

12Markedsrapport strøm, høst 2021



Vi mener:
Data er den nye oljen. Og den må foredles godt.

Teknologi
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Digitalisering skaper vinnere og 
tapere, også i strømbransjen. 
Taperne blir de som ikke henger 
med. Vinnerne blir de som utnytter 
mulighetene som allerede finnes.

Aktørene må både tørre og evne
Vi spår at morgendagens vinnere i strømbransjen er de 
som både tørr og evner å utnytte teknologiens 
muligheter; det handler ikke om teknologi, men hvor den 
kan ta oss. Fremtiden tilhører de bærekraftige digitale 
strømselskapene, som utnytter data og teknologi til det 
beste for samfunnet, sin virksomhet og sine kunder.

Forhåpentligvis har du nå fått en overordnet forståelse 
for sentrale teknologier og mulighetene disse 
representerer for din virksomhet. Men dette er bare 
toppen av isfjellet; teknologien byr på uendelig med 
muligheter. Vi håper derfor dette kapittelet fungerer som 
inspirasjon til å søke mer og dypere kunnskap. Klarer 
din virksomhet å omgjøre teknologiene til gode smarte 
løsninger for kundene, vil dere ha gode forutsetninger 
for å lykkes i årene som kommer.

Hent inspirasjon fra andre bransjer
Strømbransjen er langt i fra ledende når det kommer til 
effektiv og inspirerende bruk av teknologi. Samtidig har 
vi sett et tydelig skifte de siste årene: med fremvekst av 
AMS-målere, med fokus på elektrifisering og elbil-
ladning, med stadig større fokus på strømforbruk og 
med en rekke ansettelser av digitaliseringsressurser i 
bransjen. Vi mener bransjen kan ta syv-milssteg på kort 

tid; dels ved å fokusere på all data som gjør oss unike, 
men også ved å lære av Schibsted, DNB, Gjensidige 
eller andre datadrevne virksomheter.

Teknologi som forutsetning for det grønne skiftet
Strømaktørene er viktige premissgivere for det grønne 
skiftet vi skal og må gjennom. Gjennom gode og 
effektive energitjenester og løsninger vil norske 
sluttkunder bli mer opptatt av å bidra; sommer som 
vinter. Det er ikke lenger nok å si at alt som kan 
digitaliseres vil bli digitalisert; aktørene må sørge for at 
både prosessene og resultatene er bærekraftige over 
tid. Det innebærer at strømselskapene må se utover sin 
egen posisjon og bunnlinje og bidra aktivt til at hele øko-
systemet fungerer optimalt. Dette kan innebære nye 
forretningsmodeller, mye måter å samhandle på, nye 
måter å dele data på eller nye måter å bygge inn 
sikkerhet på. Uansett perspektiv vil teknologi både være 
en muliggjører og forutsetning.

Det er ingen grunn til å gå over bekken etter vann: 
Tibber, med digitalisering som utgangspunkt, har nå 
Schibsted som ny deleier, prising på over 3 mrd. kr og 
mål om over 400.000 kunder innen utgangen av året. 
Her har vi alle noe å lære om effektiv og inspirerende 
bruk av teknologi.

Strømbransjen er
langt i fra ledende når 
det kommer til effektiv 
og inspirerende bruk 

av teknologi
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Tempoet i energiomstillingen har økt i løpet av COVID-19. Det er 
en fremvoksende enighet om at avkarbonisering ikke bare er det 
rette å gjøre for å sikre at globale temperaturøkninger forblir 
innenfor 1,5 – 2,0 graders-terskelen i Paris-avtalen, men det gir 
også en enestående mulighet til å modernisere aldrende 
energiinfrastruktur, investere i ny energiteknologi samt å gjøre det 
mulig for fremtidens arbeidere å operere effektivt og utvikle helt 
nye forretningsmodeller og vekstdrivere.

Nasjoner lanserer i økende grad netto null forpliktelser for å 
avkarbonisere sine økonomier og energisystemer, samtidig som 
hundrevis av selskaper har trappet opp sine bærekraftsambisjoner
med uttalte netto null utslippsmål. Selskaper med netto null 
forpliktelser representerer 21 prosent av verdens største selskaper 
og 68 prosent av den globale økonomien. Microsofts forpliktelser 
som et eksempel inkluderer at vi skal benytte oss av 100 prosent 
fornybar energi innen 2025, at vi skal være karbonnegative i 2030 
og innen 2050 skal Microsoft ha fjernet tilsvarende karbonmengde 
selskapet totalt har bidratt til å slippe ut siden selskapet ble startet 
i 1975.

Selskapers økende bærekraftsmål er en erkjennelse av at 
klimaendringer er et alvorlig problem som krever et globalt 
engasjement og fordi investorer i økende grad forventer det. Mens 
netto null-momentet er positivt og nødvendig, har de færreste 
selskaper en klar plan for hvordan de skal nå sine mål. De fleste 
har ideer til hvordan man kan komme et stykke på vei, men få har 
en detaljert handlingsplan for hvordan de fullt ut kan nå sine mål. 
Som et steg i å komme dit, annonserte Microsoft i juli i år Microsoft 
Cloud for Sustainability, som skal hjelpe selskaper med å måle, 
forstå og ta ansvar for sine karbonutslipp, sette bærekraftsmål og 
gjøre målbare tiltak.

Kraftproduksjon står for 36 prosent av alt energirelatert CO2
-utslipp, men er samtidig den sektoren som forventes å først nå 
målene om netto nullutslipp. Avkarbonisering av kraftbransjen kan 
underbygge en avkarbonisering av en rekke andre sektorer, i den 
grad det er mulig å elektrifisere disse. Deler av transportsektoren 
er et åpenbart utvidet potensial for den rene elektrisitetens bidrag 
til netto null. Kraftbransjen må derfor utvide kapasiteten eller øke 
effektiviteten etter hvert som den avkarboniserer.

Scenariet hvor vi fortsetter å pumpe karbon ut i atmosfæren, uten at dette 
øker temperaturen på jordens overflate eksisterer ikke, så selve grunnen til 
at vi trenger å gå til netto null (Net Zero) er overordnet ganske enkel 
– dette er vår tids anledning til å transformere energisystemet. 

Gjeste-
kommentar

Per Christian Honningsvåg
Director Worldwide Power 
& Utilities Industry
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Avkarbonisering av den globale kraftbransjen vil kreve massive 
investeringer i økt installasjon av karbonfri og fornybar 
produksjon, blant annet basert på sol og vind. I et netto null 
scenario forventes 14 millioner nye stillinger innen 2030 og en 
samlet økning i energisektorens sysselsetting på 9 millioner
ettersom arbeidsplasser innen ren energi overgår tap i fossilt 
brensel. Ytterligere 16 millioner arbeidstakere kreves innen 
elektrifisering og energieffektivisering som berører flere industrier. 
Med riktige strategiske rammevilkår omkring innovasjon, 
teknologi og kompetanse, har Norge alle forutsetninger for å 
være blant de landene som øker sin energirelaterte sysselsetting 
i de neste tiår.

Økt fornybarandel i kombinasjon med endrede forbruksmønstre 
og økt elektrifisering er noen av faktorene som skaper en økt 
systemkompleksitet i takt med avkarbonisering. I tillegg til dagens 
fleksible vannkraft, samt fremtidens lagring eksempelvis i form av 
hydrogen og batterier er det knyttet store forventninger til hvordan 
ny digital teknologi vil bidra til en sikker, pålitelig og 
motstandsdyktig kraftdistribusjon. 

Global digital investering i energisektoren frem til 2050 øker med 
ca. 14.000 milliarder kroner i et netto null scenario, sammenliknet 
med dagens sektors digitale investeringer. Teknologi har en viktig 
rolle i energisystemet i dag og vil få en helt avgjørende rolle i 
morgendagens energisystem og avkarbonisering. 

Eksemplene hvor ny teknologi utvikles for å akselerere 
avkarbonisering er mange. Microsoft samarbeider blant annet 
med kraftselskaper som leverer strøm til selskapets kontorbygg 
og datasentre om skybaserte tjenester for å matche fornybar 
kraftproduksjon med strømforbruket, 24 timer i døgnet 7 dager i 
uken. I Australia bygges nå en skybasert nasjonal simulator av 

energisystemet for å forenkle utbyggings- og godkjennelses-
prosesser for fornybar energi. I Danmark oppgraderes nasjonal 
målerverdihub til en tredje generasjons skybasert datahub, for å 
stimulere til utvikling av nye intelligente grønne energitjenester. 
Og i USA forberedes nå teknologien for at distribuerte energi-
ressurser skal kunne delta i energimarkedet under samme 
forutsetninger som tradisjonelle kraftstasjoner.

Norge er i en særstilling som vannkraftsnasjon med ren og 
fleksibel kraftproduksjon, verdensledende kompetanse i offshore 
installasjoner og operasjoner med overføringsverdi til en 
voksende havvindsektor i tillegg til samkjørte energisystemer med 
sine naboland. I en verden hvor operasjonell teknologi (OT) 
konvergerer med informasjonsteknologi (IT), hybrid samspill 
mellom «edge»- og skyteknologi, hvor hele organisasjonen kan 
bidra til verdiskapning gjennom såkalte no-/low-code plattformer 
og hvor nyskapende løsninger kan skalere og implementeres 
som skytjenester globalt i løpet av noen tastetrykk, vil også 
selskapers digitale ferdigheter kunne sette dem i en særstilling. 
Noen av de raskest voksende selskapene globalt, inklusiv 
eksempler fra Norge, står på skuldrene til Microsoft med tilgang 
på et helt nytt økosystem for innovasjon og markedsføring.

Digital teknologi, fra smarte sensorer til avanserte skytjenester 
som maskinlæring og kunstig intelligens, er estimert til å kunne 
bidra til en tredjedel av nødvendig karbonreduksjonen innen 
2030. En forutsetning for at teknologien skal løse riktig problem, 
er tilgang til og deling av data på tvers av både selskapssiloer og 
steg i verdikjedene. Når økt operasjonell effektivitet, fleksible 
arbeidsmiljø og nye markedsmuligheter også skapes gjennom 
den samme teknologien, høres det ut som et område vi alle bør 
investere mer i.

En forutsetning for at 
teknologien skal løse riktig 

problem, er tilgang til og 
deling av data på tvers av 

både selskapssiloer og 
steg i verdikjedene
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• Konsolideringstrenden fortsetter i 2021 der blant 
annet Kraftriket og Polar Kraft har etablert felles 
eierselskap gjennom Yve.

• Kraftriket kjøpt Flesberg Elektrisitetsverk og GNP 
Energy har kjøpt opp resten av aksjene i Tinde 
Energi.

• Tibber kjøper det svenske selskapet Kundkraft fra 
Schibsted. Schibsted går inn på eiersiden i Tibber.

• Aksjekursen til de noterte selskapene har falt 
betydelig siden forrige rapport selv om Oslo Børs går 
svakt opp. Markedsverdien er ned over 1 mrd. kroner 
og vi observerer en mer moderat prising per kunde.



151
Kraftselskaper
(-10 selskaper*)

133
Nettselskaper
(-6 selskaper*)

«Elhubometeret» – lav aktivitet hos næringskunder

Elhub publiserer en månedsrapport som beskriver 
status på driften av Elhub og relevante markedstall 
som danner grunnlaget for RME-NVE sin oversikt.

Leverandørskifter hos næringskunder er på et lavt nivå. Noe 
av forklaringen kan være pga. koronasituasjonen som har 
gjort at prosesser knyttet til leverandørbytter har blitt utsatt. 
Videre er det et betydelig hopp i januar. En mulig forklaring 
kan være at måneden var kald med høye strømpriser eller ta 
det i starten av budsjettåret er en naturlig tid å bytte avtale 
på. I tillegg observerer vi en liten oppgang i antall aktive 
målepunkter for næring i Elhub.

Leverandørskifter juni 2020 – juni 2021

Kilde: Elhub månedsrapport, RME

jun - 20

71 730

aug - 20jul - 20 sep - 20 okt - 20

50 397

des - 20nov - 20 jan - 21 feb - 21 mar - 21 apr - 21 mai - 21

60 545

jun - 21

43 861
50 047 48 952

55 292
62 484 67 242

40 700 40 784 41 779

Selskaper per august 2021*

Husholdning
Næring

*Sammenlignet med tall fra forrige markedsrapport (vår 2021)

Aktive målepunkter fordelt på kategorier per august 2021*
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2 514 284

367 472 340 738
23 554

2 522 028

375 599 345 382
23 515

Husholdning AnnetHytter og fritidsboligerNæring Gatelys

2 850 2 747

Marked

3,27
millioner

Mars 2021
Juli 2021

https://elhub.no/brukerfora/elhub-manedsrapport/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/sluttbrukermarkedet/statistikk/leverandorskifter-markedsandeler-og-leveringsplikt/


Børstemperaturen – betydelig verdifall for strømselskaper 
Kilde: Yahoo Finance og Euronext 31.08.2021

Markedsverdi aksjer (i MRD)
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Marked

6,20

0,24 0,18

Fjordkraft Holding GNP Energy Skandia 
Greenpower

Markedsverdi (aksje) per leveringspunkt*  

Markedsindeks strømselskaper  

6,62
milliarder

HOVEDFUNN

• Indeksen følger utviklingen i kursene fra og med dagen Skandia Greenpower ble notert for å vise 
utviklingen mellom de tre selskapene. Indeks = 100 representerer aksjekurs til hvert selskap fra 22. februar 
2021.  

• Siden forrige utgave av rapporten har verdien av aksjene falt med nesten 1,3 mrd. kr, mens Oslo børs har 
steget gradvis i perioden. Fjordkraft hadde en nedgang i antall privatkunder i 2. kvartal og resultatet var noe 
svakere.  

• Vi ser at utviklingen for alle tre selskapene er relativ lik med fallende trend i perioden, selv om Fjordkraft og 
GNP Energy har styrket seg noe i september. Dette kan tyde på en sterk korrelasjon mellom prising av 
strømelskaper. Fjordkraft er notert på Oslo Børs, mens Både GNP Energy og Skandia Greenpower er 
notert på Euronext Growth. 

Fjordkraft 6 150 kr

GNP Energy 5 100 kr

Skandia 
Greenpower 7 040 kr

*Markedsverdi av aksjene per kunde uten å vurdere selskapsverdien ved å 
hensynta kapitalstrukturen til selskapene. Basert på siste tilgjengelig estimat 
for antall leveringspunkter inkl. Nordic Green Energy for Fjordkraft. 
Henholdsvis 1.004 millioner kunder for Fjordkraft Holding og ca. 46.000 kunder 
for GNP Energy og 25.000 kunder for Skandia Greenpower.   

22/02/2021 30/08/2021
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Fjordkraft

GNP

SkandiaGreen Energy

OSEBX-indeks



Strukturendringer i bransjen siden forrige rapport 

Marked

I august 2021 kjøpte Fjordkraft                                                                         
kundene til Skymobil, som tilsvarer 
38,000 nye abonnementer. Dette ble 
møtt av en positiv reaksjon i markedet 
og aksjen steg 10 % ved 
offentliggjøring.                                                                       

Andre 
strukturendringer
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Oppkjøp
Juni 2021: GNP Energy kjøper opp hele 
Tinde Energi. Selskapet GN Power Invest
eier fra før 75 % av Tinde Energi. Volum i 
størrelsesorden 170 GWh. Tinde Energi 
vil opprettholdes som et eget varemerke 
mot privatsegmentet i Norge.

GNP 
Energy

Tibber kjøper det svenske selskapet 
Kundkraft fra Schibsted for 130 
millioner kroner, med oppgjør i aksjer 
og et kontantbeløp. Schibsted får 
aksjer som tilsvarer 1/20 av Tibber
(kilde: DN)

Oppkjøp
August 2021: Midtkraft kjøper Flesberg 
Elektrisitetsverk, med delvis oppgjør i 
aksjer. Transaksjonen er vedtatt, og 
kraftsalgkundene på ca. 2000 overføres til 
tidl. medeier Kraftriket. Kundene samles i 
Kraftriket Numedal. 

Kraftriket

Fusjon
August 2021: Polar Kraft og Kraftriket har 
etablert et felles eierselskap – Yve AS. 
Den nye organisasjonen vil være i drift 
allerede fra 1. september 2021 og eies 
fortsatt av lokale energiselskaper og 
kommuner. Blir et av Norges største 
strømselskap med nærmere 170 000 
kunder

Yve AS

Fusjon
Juni 2021: Wattn ble lansert og skal være 
i felles drift fra høsten av. Wattn vil få over 
100.000 kunder der Sognekraft eier 15,4 
%, Tafjord 38,1 %, SFE 27,5 % og Tussa 
19 %.

Wattn
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Kilde, Proff forvalt. *Regnskapstall kun fra 2019

Bruttomargin i 2020 og 2019 (i % av omsetning )Bruttomargin i 2020 og 2019 (tall i MNOK)
19

22

15

18

19

17

16

13

24

11

9

8

4

11

12

48

48

47

41

40

38

37

31

28

24

22

18

12

Fortum Strøm

GNP Energy Norge

Norgesenergi

Ishavskraft

Skandiaenergi

Gudbrandsdal Energi

Los

Fjordkraft

Smart Energi

Istad Kraft**

Polar Kraft

Ustekveikja Energi

Tibber Norge

Lyse Energisalg*

Kraftriket*

2019

2020

Inntjeningen til strømselskapene har økt noe, og bruttomarginer 
er høyere i 2020 enn i 2019 
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1 169

600

603

228

175

120

81

39

76

109

49

51

9

154

41

1 331

660

647

245

192

108

89

83

80

71

49

47

28

Gudbrandsdal Energi

Fortum Strøm

Los

Ishavskraft

Fjordkraft

Norgesenergi

Polar Kraft

GNP Energy Norge

Ustekveikja Energi

Istad Kraft

Smart Energi

Skandiaenergi

Tibber Norge

Lyse Energisalg

Kraftriket
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Kilde, Proff forvalt. *Regnskapstall kun fra  2019

EBITDA i 2020 og 2019 (i % av omsetning)EBITDA i 2020 og 2019 (tall i MNOK)

612

246

205

107

65

10

48

28

27

18

15

18

55

7

71

16

675

358

328

126

83

56

52

45

39

26

18

18

6

4

GNP Energy Norge

Los

Istad Kraft**

Fjordkraft

Gudbrandsdal Energi

Fortum Strøm

Norgesenergi

Nte Energitjenester

Skandiaenergi

Ishavskraft

Polar Kraft

Ustekveikja Energi

Smart Energi

Tibber Norge

Lyse Energisalg*

Kraftriket*

4

7

7

10

7

7

5

6

4

4

2

12

3

5

5

31

24

21

20

19

18

15

14

11

11

6

2

2

GNP Energy Norge

Norgesenergi

Smart Energi

Los

Fortum Strøm

Skandiaenergi

Fjordkraft

Gudbrandsdal Energi

Ishavskraft

Polar Kraft

Ustekveikja Energi

Istad Kraft**

Tibber Norge

Lyse Energisalg*

Kraftriket*

… og EBITDA-marginer har hatt den samme positive utviklingen
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2019

2020



Noe økt lønnsomhet i 2020 som muligens kan forklares av 
rekordlave strømpriser

Lønnsomheten i utvalget økte noe fra 2019 til 2020. EBITDA som prosent av 
bruttomargin som vist til venstre, har i snitt økt noe for selskapene. Vi observer 
at EBITDA som prosent av bruttomargin også er uendret eller fallende for 
noen sentrale aktører.

Nøkkeltallet gir et bedre mål på den reelle finansielle prestasjonen og 
lønnsomheten til selskapene. EBITDA over bruttomarginen gir et bedre bilde 
av selskapets lønnsomhet fordi kostnaden ved kjøp av kraft på børs 
(varekostnaden) blir trukket fra. Det vil si at EBITDA, som prosent av 
bruttomargin, reflekterer lønnsomheten av selve forretningsmodellen og er 
uavhengig av kraftprisen som er utenfor selskapets kontroll. Dette gir et mer 
helhetlig bilde siden begge tallene er direkte relatert til selskapets strategi og 
operasjonelle beslutninger.

EBITDA som prosent av bruttofortjeneste viser at flere har selskapene har for-
bedret sin lønnsomhet basert på underliggende inntjening målt mot drifts-
kostnader, men vi observerer at Fjordkraft er tilnærmet uendret fra 2019 til 
2020. Tibber Norge har en negativ utvikling som muligens kan forklares av 
økte kostnader som følge av vekst. Medianen i utvalget viser at selskapene 
har økt sin EBITDA som prosent av bruttomargin med 8 prosent i 2020, 
ekskludert Istad**. Rekordlave strømpriser gjør at kundene muligens er mindre 
sensitive for prisøkninger og dermed er mindre presset på marginer. I tillegg 
har det vært gjennomført flere strukturendringer og utnyttelse av synergier kan 
også forklare økt fortjeneste i utvalget.

** Istad har skilt ut fibernett-delen sin, og dette kan forklarer nedgang                                            
i marginer fra 2019 til 2020.

EBITDA over bruttomargin som mål på finansiell prestasjon

Marked

Kilde, Proff forvalt. *Regnskapstall kun fra 2019

EBITDA som prosent av bruttomargin (%)
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41

47

52

34

40

34

37

30

36

23

70

50

46

39

67

55

51

51

50

48

44

43

39

37

32

14

8

Gudbrandsdal Energi

Fjordkraft

GNP Energy Norge

Fortum Strøm

Los

Ishavskraft

Norgesenergi

Polar Kraft

Skandiaenergi

Smart Energi

Ustekveikja Energi

Tibber Norge

Istad Kraft**

Lyse Energisalg*

Kraftriket*
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Pris og produkt
Oppsummert
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• Det er store prisforskjeller på vanlige spotprodukter 
mellom strømleverandørene. Klarkraft, NorgesEnergi
og Talkmore har de billigste avtalene, mens 
Hafslunds Strøm er dyrest

• Blant strømselskapene som tilbyr hjemmelading har 
Fjordkraft lavest pris på installasjon av elbilladere, 
mens Ishavskraft er dyrest

• Ishavskraft og Smart Energi er billigst for 
solcellepaneler, mens OTOVO kommer dårligst ut

• Stadig flere strømleverandører tilbyr verdiøkende 
tilleggsprodukter som elbilladere, solcellepaneler og 
mobilabonnementer

• De første 24 strømselskapene har blitt sertifisert 
gjennom Trygg Strømhandel



Nøkkeltall pris Q3 2021

Laveste påslag spotprodukt

NorgesEnergi spotpris og Talkmore strøm  

2,9 øre/kWh
Best pris på årlig forbruk 20 000 kWh

Klarkraft spotavtale

5,1 øre/kWh
Best pris på årlig forbruk 10 000 kWh

Rimeligste avtale elbil-lader

Strømleverandør: Fjordkraft

13 990 kr
For ladeboks fra DEFA eRange, inkl. montering 

Andre aktører: Elbilgrossisten

7 749 kr
For ladeboks fra Mennekes, uten montering. Kostnad 
med montering: 15 739 kr

Pris og produkt

Rimeligste avtale solcellepanel

Ishavskraft og Smart Energi

64 902 kr
Best pris for 12 sorte 360-365W paneler inkl.        
montering på enebolig
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Slik sammenligner vi 
spotprodukter

Spotprisprodukter er den vanligste strømavtalen i slutt-
brukermarkedet, og de fleste strømleverandørene tilbyr 
en slik avtale.

Pris og produkt

Disse avtalene følger prissvingningene i markedet, og strømselskapene tar et 
påslag på toppen av markedsprisen som typisk dekker innkjøpskostnader, el-
sertifikater, kundeservice o.l. Ulike leverandører har ulike påslagsmodeller; noen 
oppgir et påslag per måned, andre har et fast ørepåslag per kWh, og noen har 
et påslag per kWh og et fast månedsbeløp. For å sammenlikne de ulike 
strømavtalene har vi derfor regnet om de ulike påslagene (månedlige og per 
kWh) til øre/kWh for to forbrukssatser på 10 000 og 20 000 kWh. Vi mener dette 
er den beste måten å sammenligne spotproduktene fra de ulike leverandørene.

Vi har valgt å sammenlikne det mest synlige eller opplevd anbefalte 
spotprisproduktet fra 18 ulike strømselskaper. Det vil si at vi har sett på avtaler 
som er godt synlig på leverandørenes nettsider og som ikke inkluderer 
eksplisitte tilleggsprodukter, som for eksempel hyttestrøm eller elbillading, eller 
som forutsetter ulike særbetingelser, som for eksempel online-avtaler eller 
ungdomsrabatter. Vi ser også bort fra avtaler der lovpålagte el-sertifikater eller 
andre priselementer ikke er oppgitt.

Videre har vi sett på endringer i påslaget for ulike spotprodukter sammenliknet 
de to foregående markedsrapportene. Noen påslag har steget, mens andre har 
blitt redusert. Kun de avtalene der påslaget er endret er tatt med i denne 
sammenlikningen.
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Årlig forbruk 10 000 kWh

Klarkraft tilbyr lavest påslag med sin strømavtale til 5,1 øre/kWh, mens Hafslund har 
høyest påslag gjennom «Strøm spotpris» til 14,1 øre/kWh

Årlig forbruk 20 000 kWh

NorgesEnergi og Talkmore tilbyr lavest påslag med sine strømavtaler til 2,9 øre/kWh, mens 
Hafslund har høyest påslag gjennom «Strøm spotpris» til 10,5 øre/kWh

Påslag spotprodukt
Prisene er omregnet øre/kWh. Fotnoter finner du bakerst i rapporten.
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Påslag spotprodukt – endringer siden sist

Endring i påslag spotprodukter – Årlig forbruk 20 000 kWh*

Prisene er omregnet øre/kWh. Fotnoter finner du bakerst i rapporten.

* Sammenlignet med tall fra Markedsrapport Strøm høst 2020 og vår 2021. Kun de avtalene der prisen er endret sammenliknet med de foregående rapportene er tatt med i sammenlikningen.
**For Gudbrandsdal Energi skyldes den store påslagsreduksjonen at en annen avtale er fremhevet på nettsiden og fremstår som den anbefalte for kunden sammenliknet med tidligere utgaver av strømrapporten. 
NorgesEnergi har endret sin spotprisavtale og byttet til en annen prismodell, noe som fører til en stor påslagsreduksjon for eksempelforbruket. 

Pris og produkt
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Av 33 påmeldte selskaper, ble de 24 første sertifisert 1.september 2021.
De øvrige har bedt om utsatt frist for sertifiseringen. Totalt representerer
de sertifiserte selskapene to tredjedeler av strømkundene.

Trygg strømhandel – de første selskapene er sertifisert

Trygg Strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører initiert av 
Energi Norge og Distriktsenergi i 2020. DNV GL har ansvar for selve 
sertifiseringsprosessen. Sertifiseringen er femårig og selskapene har en årlig 
rapporteringsplikt til DNV. De sertifiserte selskapene har nå mottatt et sertifikat 
og et sertifiseringsmerke de kan bruke i sin markedsføring.

Under følger de viktigste momentene i ordningen:

• Strømselskapet må ha et system som sikrer at lover og forskrifter, for 
eksempel innenfor personvern, markedsføring, salg, kundebehandling og 
rapportering som gjelder for strømleverandører, følges til enhver tid.

• Alle priselementer skal komme tydelig frem i all markedsføring av 
strømavtaler, i tillegg til andre sentrale betingelser som bindingstid og 
kampanjepriser. Ordningen legger ikke ned forbud mot spesifikke 
avtaletyper, men presiserer at alle priselementer som varierer må forklares 
for kunden. Videre skal avtalenavnene for de ulike avtalene selskapene 
tilbyr være enkle å skille fra hverandre. Ordningen krever også at selskapet 
utarbeider retningslinjer for hvordan markedsføring av strømavtaler skjer i 
ulike salgskanaler, slik at de er i tråd med gjeldende regelverk.

• Korrekt informasjon om alle strømavtaler skal til enhver tid være tilgjengelig. 
Kundene skal kunne velge kanal for varsling om endring av pris og 
avtalevilkår, helst SMS eller epost. Alle endringer skal varsles senest 14 
dager før de trer i kraft.

• Alle medarbeidere med kundekontakt må ha god kjennskap til 
strømbransjen og gjeldende regelverk, og selskapet må ha systemer for å 
kartlegge nødvendig kompetanse og sikre opplæring av medarbeiderne.

• Strømleverandøren må ha konkrete mål for kundetilfredshet og omdømme, 
og retningslinjer for å følge opp og rapportere på målene.

• Det skal være enkelt å bytte strømleverandør. Etter at siste faktura er betalt, 
skal strømleverandøren sørge for kunden ikke kontaktes for gjensalg de 
første 6 månedene. Frem til siste faktura er betalt, kan strømleverandøren 
derimot kontakte kunden, gitt at kunden har gitt samtykke til markedsføring, 
for å undersøke hvorfor avtalen ble sagt opp.

Hensikten med ordningen er å gi kundene 
trygghet og økt forbrukervern gjennom å 
sette en rekke krav til strømleverandørene.



Økende skille i spotproduktene der de rimeligste avtalene blir 
enda billigere og stadig flere tilbyr rimelige spotavtaler

Pris og produkt 
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For tredje gang gjennomfører vi 
en prissammenlikning på spotpris-
avtaler. Stadig flere og rimeligere 
avtaler er positivt, men det kan 
fremdeles være utfordrende for 
forbrukerne å orientere seg i 
markedet og sammenlikne avtaler 
på tvers av selskaper. 

Tøff konkurranse blant lavprisaktørene
Prissammenlikningen viser at konkurransen om å tilby 
de billigste spotprisavtalene tilspisses ytterligere. Seks 
av aktørene vi har analysert tilbyr avtaler med påslag 
under 6 øre/kWh for forbrukssatsen 10 000 kWh. Til 
sammenlikning var det bare tre av aktørene som gjorde 
det samme da forrige markedsrapport ble publisert.
Påslagssammenlikningen viser også at det er et stort 
sprik mellom lavpris-produktene og de øvrige 
produktene. Dette skillet har blitt mer markant siden 
forrige rapport – de dyreste avtalene har stått på stedet 
hvil mens de rimeligste avtalene har blitt enda billigere. 
De dyreste avtalene har nå tre ganger så stort påslag 
sammenliknet med de aller rimeligste avtalene.

Vi tror at stadig flere aktører fremover vil bli nødt til å 
redusere spotpåslaget sitt for å holde tritt med lavpris-
aktørene i konkurransen om kundene. Videre tror vi at 
inntjeningen for strømselskapene i fremtiden i stadig 
større grad vil komme fra andre tilleggstjenester enn 
strøm, som smarthusprodukter, elbilladere og mobil-
abonnement.

Påslagsendringer i alle retninger
Videre ser vi også at påslagene for spotprisavtalene 
varierer fra rapport til rapport – i noen tilfeller har 
påslagene blitt kraftig redusert, i andre tilfeller har de 
gått stødig oppover. Noen av endringene har 

«naturlige» årsaker, som for eksempel for Gudbrandsdal 
Energi og NorgesEnergi sine avtaler (se fotnoter på side 
27 for forklaring). Ser man bort fra disse tilfellene, ser vi 
likevel at over halvparten av aktørene har endret påslag 
i løpet av det siste året. For forbrukerne er det vanskelig 
å skjønne hva disse endringene skyldes.

Ulik prisinformasjon og hyppige prisendringer gjør 
markedet uoversiktlig
Våre analyser tyder på at det er vanskelig for sluttbruker 
å orientere seg i strømmarkedet. Hyppige endringer i 
påslag og ulike prismodeller gjør at markedet oppfattes 
som uoversiktlig og komplekst. Det er positivt av Trygg 
Strømhandel-sertifiseringen sikrer fullstendig pris-
informasjon i markedsføring av strømavtaler og varsling 
av kunden i relevante kanaler ved prisendringer. Dette 
styrker forbrukervernet, men er mindre relevant hvis ikke 
alle aktørene benytter seg av ordningen.

Samtidig mener vi markedet fremdeles har en vei å gå 
for å gjøre det enklere for forbruker å sammenlikne spot-
prisavtaler på tvers av selskaper. Strømselskapene har 
ulik praksis for hvordan de priser avtalene sine, og det 
kan være utfordrende for en forbruker å sjekke hvilken 
avtale som passer best til sitt forbruk. Bransjens 
omdømme vil trolig være tjent med mer standardisert 
prisinformasjon.

De dyreste avtalene 
har stått på stedet 

hvil, mens de 
rimeligste avtalene 

har blitt enda 
billigere. 

Vi mener:
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Aktører

Nedbetalingsplan
(over 36 mnd)

N/A 389 kr/mnd 395 kr/mnd 460 kr/mnd 416 kr/mnd 419 kr/mnd 444 kr/mnd 444 kr/mnd N/A 349 kr/mnd

Samarbeidspartnere DEFA 
eRange Zaptec NewMotion DEFA 

eRange Zaptec Wallbox Wallbox Easee Easee Easee

Elbilladere
Pris og produkt
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Installasjon for privatmarkedet – strømleverandører
Ladestasjon og installasjon

kr 13 990 kr 13 990 kr 14 200
kr 14 942 kr 14 990 kr 15 084

kr 15 984 kr 15 984 kr 16 285
kr 16 752

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Utstyr og montering

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

17 %
2 852 kr

Alle priser forutsetter strømavtale, med unntak av Fjordkraft.
*Pris for ladekabel er ikke inkludert for Smart Energi, NTE, LOS og Ishavskraft. For de andre aktørene er enten ladekabelen integrert med ladeboksen 
eller fås kjøpt som et tilleggsprodukt (i de tilfellene er total pris for både boks og kabel oppgitt i oversikten)

*
*

*
*



Aktører

Pris installasjon (valgfritt 
tilleggsprodukt) 7 990 kr 7 500 kr På forespørsel til lokal installatør 7 995 kr

Ladeboks Mennekes Wallbox Pulsar Plus Zaptec Go Easee Home

Elbilladere
Pris og produkt
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Installasjon for privatmarkedet – andre aktører
Ladestasjon og installasjon

kr 7 749 kr 7 890
kr 9 480

kr 10 689

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Ladeboks og ladekabel 
(uten installasjon)

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

28 %
2 940 kr



kr 64 902 kr 64 902 kr 66 858 kr 67 246 kr 67 402

kr 88 190

Aktører

Utstyr og montering 80 377 80 377 79 833 80 221 80 377 101 118*

Enovastøtte 15 475 15 475 12 975 12 975 12 975 12 900*

Plusskundeordning Ja Ja Ja Ja Ja Nei**

Pris og produkt
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Installasjon for privatmarkedet
12 sorte 360-365 W paneler, enebolig Oslo

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Totalpris

*Ikke mulig å velge 12 paneler i OTOVOs solkartløsning. Oppgitte priser er gjennomsnitt av priser for henholdsvis 10 og 14 paneler.
**OTOVO samarbeider med LOS og Tibber, som begge har plusskundeordning.

Solcellepanel

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

36 %
23 288 kr

*

Endring siden sist: I forrige markedsrapport tilbydde alle 
aktørene sorte paneler med 320–325 W styrke, mens nå 
tilbyr de fleste ikke noe lavere enn 360–365 W



Smarte hjem
og elbillading

Smart styring av hjem*

Solcellepanel

Elbillader privat

Mobile flater og 
strømrelaterte 
produkter

Mobilabonnement

Strøm-app

Forsikring

Opprinnelsesgaranti

Fordels- og 
rabattordninger

Plusskundeordning

Fordelsprogram

Oversikt over tilleggsprodukter
Pris og produkt 
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Leveres gjennom samarbeid med eksterne 
aktører, og man handler produktet gjennom 
underleverandørs hjemmesider

Kilde: Aktørenes nettsider per 27.08.2021

* Salg av produkter eller tjenester knyttet til smart styring av hjem, knyttet til for eksempel belysning, inneklima og overordnede styringssystemer. Strømleverandører som kun leverer 
løsninger for smart lading av elbil er ikke inkludert i «Smart styring av hjem»

Markedsrapport strøm, høst 2021



Kunde
Oppsummert

• I kundedelen av rapporten har vi i denne utgaven satt 
søkelys på smarthusteknologi som en del av hovedtema 
teknologi. Det er et økende fokus på smart strømbruk, og 
interessen for produkter rettet mot smart energistyring er 
økende

• Tibber og Fjordkraft tilbyr flest produkter innenfor 
smarthusstyring i dag

• Flere strømselskaper tilbyr løsninger for smart lading av 
elbil

• IKEA tilbyr laveste pris på smarthub, mens Tibber har 
den dyreste og mest kompatible huben

• Økt konkurranse for strømleverandørene: Tilleggs-
produkter som gir kundene oversikt og kontroll over eget 
strømforbruk, som app eller kobling mot elbillader, kan i 
større grad bli oppfattet som attributter 
strømleverandørene må tilby for å bli oppfattet som en 
akseptabel aktør i bransjen

34Markedsrapport strøm, høst 2021



Smarte hjem 
– enkelt forklart

Smart styring av eget hjem blir stadig mer populært 
og flere strømleverandører allierer seg med 
smarthusleverandørene for å tilby mer helhetlige 
tjenester til forbrukerne – men hva innebærer 
egentlig smart styring?

Smarthusteknologi kan beskrives som nettverkskoblede enheter og relaterte 
tjenester som muliggjør automatisering av ulike styringssystemer for private 
husholdninger. Enhetene kan brukes til overvåking, styring og kontroll av ulike 
funksjoner med formål om å senke strømkostnader og -forbruk, øke komforten 
eller forbedre sikkerheten i hjemmet.

Den smarte styringen blir muliggjort av sanntidsanalyse av data og toveis 
kommunikasjonsflyt mellom en app, en sky-tjeneste og de aktuelle 
smarthusenhetene. Denne kommunikasjonen er muliggjort av IoT-teknologi. I 
tillegg har smarthusleverandørene de siste årene i stadig større grad begynt å 
integrere kunstig intelligens i enhetene som muliggjør tilkobling mellom selve 
smarthusenhetene.

I rapporten har vi valgt å fokusere på smarthusløsninger som kan bidra til å 
redusere energiforbruket og -kostnadene hos sluttkundene, for eksempel knyttet 
til smart styring av elbillading, oppvarming og belysning.

Kunde
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Ny - Ferdig utkast
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Kom i gang med 
smarthjem

Starter-pakke*

Skreddersøm totalløsning

Smarthub

Smartplugg

Smart lading elbil

Oppvarming og 
inneklima

Klimasensorer

Varmepumpe

Panelovn

Luftrenser

Belysning Smartpærer

Innfelt bryter

Dimmer

Oversikt over smarthjemprodukter
Kunde
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Leveres gjennom samarbeid med eksterne 
aktører, og man handler produktet gjennom 
underleverandørs hjemmesider

Kilde: Aktørenes nettsider per 16.08.2021

* En starter-pakke kan inneholde en smarthub samt en eller flere enkle apparater for å komme i gang med smart styring av 
hjem. Merk at startpakker kan inneholde andre apparater enn de øvrige produktene som er nevnt i denne oversikten



Flere aktører tilbyr smart 
lading av elbil 

• LOS har i samarbeid med danske True Energy utviklet tjenesten Smart 
lading. I appen, som kan integreres med fem ulike hjemmeladere, kan 
kunden blant annet sette opp ladeplaner og aktivere funksjoner som 
legger ladingen til tidspunkt der strømprisen er lav.

• Fortum og PolarKraft har inngått samarbeid med henholdsvis Wallbox
og NewMotion om salg av ladebokser, installasjon og apper der 
ladingen kan smartstyres.

• Fjordkraft-appen kan kobles direkte til ladesystemet til ni ulike 
bilmerker. Gudbrandsdal Energi har en liknende løsning i sin app, som 
per i dag støtter 11 ulike bilmerker. Begge appløsninger gir kunden 
mulighet til å overvåke og styre ladingen.

• Tibber har lenge vært ledende innen smartlading, og tilbyr styring 
direkte i Tibber-appen. Tibber-kunder kan få smartlading enten ved å 
koble bilens ladesystem direkte til appen (som en Power-up, støttes av 
åtte ulike bilmerker) eller ved å kjøpe en Easee-lader i Tibber Store 
som deretter kan kobles til og styres i Tibber-appen.

Kunde

Seks av aktørene vi har undersøkt tilbyr løsninger for 
smart lading av elbil til sine kunder. Her er en kort 
forklaring hva som skiller løsningene fra hverandre:

37Markedsrapport strøm, høst 2021



Aktører

Hub/samarbeidspartner IKEA TRÅDFRI 
Getaway

Heimgard
Pro Hub

Heimgard
Pro Hub

Futurehome
Smarthub

Athom
Homey Pro

Athom
Homey Pro

Kommunikasjonsprotokoller
/kompatibilitet

Smarthub

kr 249

kr 1 999 kr 1 999 kr 2 199

kr 3 520
kr 3 895*

Kunde
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Totalpris

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

93 %
3 646 kr

WiFi

ZigBee

Z-Wave

Bluetooth

Infrarød

WiFi

ZigBee

Z-Wave

Bluetooth

Infrarød

WiFi

ZigBee

Z-Wave

Bluetooth

Infrarød

WiFi

ZigBee

Z-Wave

Bluetooth

Infrarød

WiFi

ZigBee

Z-Wave

Bluetooth

Infrarød

WiFi

ZigBee

Z-Wave

Bluetooth

Infrarød

*Prisen forutsetter strømabonnement
Kun smarthubs som formidles av minst én strømleverandør er medtatt i prissammenlikningen. 
IKEA gikk nylig inn i den svenske strømsalgbransjen, og er derfor tatt med i sammenlikningen. 

Smarthusenheter styres typisk enten over WiFi eller ulike radiosignaler, som ZigBee eller 
Z-Wave. En smarthub er en enhet som kan samkjøre styringen av enheter på tvers av 
ulike kommunikasjonsprotokoller og gjøre det mulig for enhetene å snakke sømløst 
sammen. En smarthub er på mange måter «hodet», eller en avansert router, i et 
smarthjem.



Vi mener:
Smarthusteknologi gir strømselskapene nye konkurranseflater 

Kunde 

Økt fokus på smart bruk av energi blant norske forbrukere gir muligheter for 
strømleverandørene. Vi tror kampen om kundene fremover ikke kun vil handle 
om hvorvidt aktørene tilbyr verdiøkende smarte produkter som forenkler 
hverdagen, men også om hvordan strømselskapene posisjonerer seg i forhold 
til teknologileverandørene for å holde på sentrale grensesnitt mot kundene.

Et marked i rask vekst
Vi har de siste årene sett en endring i hvordan norske 
forbrukere forholder seg til klima, miljø og bærekraft. 
Norske forbrukere har blant annet blitt mer bevisste 
rundt sitt energiforbruk, noe som har ført til at stadig 
flere tar i bruk smarthusprodukter som gir dem kontroll 
og oversikt over strømforbruket sitt.

Statista anslår en omsetning for produkter innenfor 
smart energistyring* til 71 millioner euro i Norge i 2021, 
med en årlig vekstrate på mer enn 11 prosent mot 
2025. I følge rapporten vil dette si at nærmere 37 
prosent av norske husholdninger vil ta i bruk denne 
typen smarthusteknologi i løpet av de neste fire årene.

Denne enorme veksten skyldes delvis at smarthus-
teknologi har blitt mer brukervennlig. På mange måter 
har det gått fra å være integrerte totalløsninger for 
nybygde funkisboliger, til smarte enheter som kan 

kobles sammen på tvers av produsenter og gir 
brukeren muligheten til å bygge løsninger gradvis 
tilpasset egne ønsker og behov. Utviklingen av 
smarthubs og brukervennlige brukergrensesnitt (ofte 
apper) har vært sentralt i gjøre løsningene så fleksible 
og brukervennlige som de er i dag. I tillegg har 
kostnadene for enhetene gått kraftig ned og gjort 
teknologien tilgjengelig for flere forbrukere.

Tilleggsproduktene som app
eller kobling mot elbillader kan i større 

grad bli oppfattet som attributter
strømleverandørene må tilby for å bli 

oppfattet som en akseptabel aktør
i bransjen
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* Smart energistyring defineres som produkter og tjenester som bidrar til overvåking og reduksjon av strømforbruk, samt tilknyttede sensorsystemer

Nye konkurranseflater og prispress på strømsalg
Vi mener at strømselskapene møter ny konkurranse på 
to måter:

1) Stadig flere leverandører av smarthusteknologier 
tilbyr å selge strøm til kundene, ofte med et marginalt 
påslag. Inntjeningen til leverandørene skal da 
komme fra andre produkter og tjenester, og skaper 
dermed et prispress på det å levere strøm til 
kundene. Eksempler på slike leverandører er IKEA i 
Sverige og Tibber.

2) Økende konkurranse på tilleggsproduktene 
strømselskapene tilbyr og tilleggsprodukter kan bli 
nødvendig attributt for å tilby strøm. 
Tilleggsproduktene som app eller kobling mot 
elbillader kan i større grad bli oppfattet som 
attributter strømleverandører må tilby for å bli 
oppfattet som en akseptabel aktør i bransjen

I tillegg til at aktørene har fått større konkurranse på pris 
fra flere tilbydere, tror vi det er viktig for strømselskapene 
å spørre seg selv hvorvidt strømkundene opplever at de 
har et kundeforhold til strømselskapet eller 
teknologileverandøren. Vi tror strømselskapene risikerer 
å miste en viktig relasjon til sluttkundene hvis man ikke 
har fokus på å holde på de viktige kundegrensesnittene 
fremover.
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Regulering
Oppsummert

• Valg 13.september 2021: Flere partier, på begge sider av 
det politiske spekteret, ønsker en utjevning eller justering 
av dagens nettleiemodell. Strømdeling og tiltak for å 
unngå høye strømpriser er også tema flere partier er 
opptatt av. 

• RME og Forbrukertilsynet peker på flere prioriterte tiltak 
for å gjøre det enklere for forbrukerne å sammenlikne 
strømavtaler. Blant annet så foreslår de at alle 
strømavtaler skal oppgi tre standardiserte priselementer, 
i pris/kWh for to eksempelforbruk, i all markedsføring: 
strømpris + påslag (alle kostnader og gebyrer) = totalpris

• Olje- og energidepartementet har vedtatt innføring av 
effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet

• RME foreslår å etablere en ny ordning for deling av 
egenprodusert fornybar strøm

40Markedsrapport strøm, høst 2021



• Avskaffe det fiktive strømmarkedet. Forbrukerne 
må kjøpe strøm direkte fra kraftverket strømmen 
uansett kommer fra

• Ha et to-prissystem for strøm til husholdningene –
rimelig strøm til basisforbruk og dyr strøm til 
luksusforbruk

• Avvikle ordninga med at kostnadene til nye og 
store overføringslinjer belastes alle strømkunder

Hva sier de ulike partiene om strømsalgmarkedet? 

Energipolitikk står sentralt 
i årets valgkamp – men 
hva sier partiene om 
strømsalgmarkedet? Vi 
har gjennomgått parti-
programmene og opp-
summert hva de ulike 
partiene mener om 
temaet. 

• Endre energiloven slik at krafta blir styrt politisk 
og ikke blir overlatt til markedskreftene

• Utrede fordelingseffekten og effekten på 
energiforbruket av et to-prissystem for strøm, 
alternativt øke el-avgiften kombinert med 
tilbakebetaling av en fast sum per husstand

• Sette et tak på hvor høyt fastledd av nettleie skal 
være. Utrede en likere og mer rettferdig nettleie 
over hele landet

• Innføre en utjevningsordning som bidrar 
til jevnere nettleie i hele landet

• Hindre at en eventuell elektrifisering av sokkelen 
driver opp prisene i det norske strømmarkedet 

• Få på plass en ordning for utjevning av nettleie 
som sikrer likt prisnivå i hele landet

• Stimulere til egenproduksjon av strøm for 
privatpersoner, borettslag og næringsliv

• Legge til rette for energisparing (…) gjennom økte 
bevilgninger, økt el-avgift og krav om 
nullenergibygg og plusshus

• Sørge for at modellen for nettariffer ikke fører til at 
industrien får urimelig høy nettleie som følge av at 
Norge bygger ut et framtidsrettet strømnett

• Bygge fremtidens strømnett med tilstrekkelig 
kapasitet til å sikre forsyningssikkerheten for 
strøm, utjevne prisforskjeller og nettleie mellom 
landsdelene og sikre grunnlag for 
næringsutvikling over hele landet

• Gjøre det enklere å bli plusskunde og selge 
overskudd av egenprodusert energi til andre 
brukere 

• Legge til rette for grønn nabodeling av energi og 
vurdere hvordan det kan bli lettere å koble 
egenprodusert kraft på strømnettet

• Sørge for et robust og effektivt strømnett som 
sikrer rimelig og trygg tilgang på strøm for 
forbrukere og industri

• I mot rushtidsavgifter på strøm 
• Det offentlige må dekke merkostnader for 

strømnettutbedringer som kommer som følge av 
offentlige pålegg

Med unntak av Rødt og SV vier 
partiene svært lite plass til selve 
strømsalgbransjen i valgprogram-
mene. Derimot nevner flere 
partier, på begge sider av det 
politiske spekteret, at de ønsker 
en utjevning eller justering av 
dagens nettleiemodell. Strøm-
deling og tiltak for å unngå høye 
strømpriser er også tema flere 
partier er opptatt av. 

Regulering

Valg 13. 
september!
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Forslagene fra Forbrukertilsynet går i hovedsak ut på en 
revidering av prisopplysningsforskriften

RME og Forbrukertilsynet foreslår en rekke 
innstramminger for strømselskapene  
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Regulering

Regjeringen har tidligere bedt RME og Forbrukertilsynet om 
sette ned en arbeidsgruppe for å se på tiltak for å sikre et 
velfungerende og effektivt strømmarked. De to etatene har 
siden mars samarbeidet om å vurdere ulike tiltak for å gjøre 
markedet mer oversiktlig for forbrukerne. Nå i juni 2021 kom 
de første foreløpige konklusjonene om tiltak fra 
arbeidsgruppen.

Forbrukertilsynet og RME har sendt hvert sitt brev til henholdsvis Barne- og 
familiedepartementet og Olje- og energidepartementet med forslag til tiltak.

Interessenter
Strømsalgselskap, 
nettselskap og 
strømkunder

Sakens karakter
RME og FoT har vurdert 
ulike tiltak for å sikre et 
effektivt strømmarked 
basert på tiltakene 
foreslått i rapporten bestilt 
av RME fra Oslo 
Economics

Tidshorisont
Arbeidsgruppen forventes å 
levere flere forslag etter en 
lengre vurderingsperiode. 
De prioriterte forslagene 
kan bli sendt ut på høring 
høsten 2021 og tidligst tre i 
kraft sommeren 2022

Forslagene fra RME omhandler i hovedsak en revidering 
av avregningsforskriften

Noen av de foreslåtte tiltakene:
• I markedsføringen av alle strømavtaler skal det oppgis tre standardiserte 

prisopplysninger; 1) strømpris (spotpris), 2) kostnader (alle påslag og 
gebyrer) og 3) totalpris (sum av strømpris og kostnader).

• De tre priselementene skal oppgis per kWh. For spotprisavtaler 
foreslås det at kostnadsleddet skal oppgis ved at man legger til grunn 
to representative standardforbruk i beregningen

• Priselementene skal gis i all markedsføring og holdes oppdaterte og 
tilgjengelige på leverandørenes hjemmesider

• Legge til krav om varsel ved pris- og vilkårsendringer i forskriften

Forslag i endringer i krav om hvilken informasjon som skal presenteres
på faktura:
• Totalprisen på faktura skal deles opp i spotpris, prispåslag og eventuelle 

valgfrie tilleggstjenester
• Strømavtalens navn, og eventuell sluttdato for avtalen, skal alltid oppgis
• Krav til opplysning på faktura om at forbruker kan sammenlikne kraftpriser på 

Forbrukerrådets hjemmesider foreslås flyttet fra faktura fra nettselskapet til 
faktura fra strømselskapet



Forslaget gir nettselskapene mye frihet i utforming av 
nettleien

OED har (endelig) vedtatt innføring av effektbaserte 
tariffer i distribusjonsnettet
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Regulering

OED har endelig vedtatt endringer i nettleiestrukturen.

Arbeidet med å innføre effekttariff har vært en lang prosess med flere 
høringsrunder, den siste våren 2020. Etter press fra flere hold endret RME 
sitt forslag fra å benytte effekttariffer til å øke kundenes fastledd, og gi 
hvert enkelt nettselskap stor frihet i utformingen av dette. Forslaget venter 
på godkjenning hos OED. Den 11. juni 2021 vedtok OED endringer i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet som innebærer innføring av 
effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet.

Interessenter
Kraftleverandører, 
nettselskaper, 
nettkunder og 
utstyrsleverandører 
til husholdninger.

Sakens karakter
RME sendte endelig 
forslag til OED i 
september 2020 og 
endelig forskrift er 
vedtatt av OED. 

Tidshorisont 
Forskriftsendringen trer i 
kraft 1. januar 2022. 

Hvert nettselskap står svært fritt til å velge hvordan fastleddet i nettleien 
skal utformes.

Endringen innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh får et 
differensiert fastleddet i nettleien etter effekt, slik at kunder med et stort 
effektbehov vil få et høyere fastledd enn kunder med lavt effektbehov. Hvordan 
fastleddet skal differensieres er opp til nettselskapene, og kan for eksempel 
baseres på kundens høyeste målte forbrukstopp i forrige periode eller kundens 
sikringsstørrelse. Kunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan fortsatt ha et 
eget effektledd i nettleien som i dag.

Endringen skal gi insentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske 
løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst 
for forbrukeren.



Stor økning i etablerering av solcelleanlegg i fellesbygg gjør at 
det kreves endringer for å likestille med bygg med én måler

RME foreslår ny og utvidet ordning for 
deling av lokal strømproduksjon

44Markedsrapport strøm, høst 2021

Regulering

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) 
foreslår å etablere en ny ordning for deling av 
egenprodusert fornybar strøm. 

Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og 
omfatter beboere i flermanns-boliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. 
Den øvre grensen for ordningen foreslås satt til 500 kW installert effekt 
innenfor en eiendom.

Interessenter
Strømsalgselskaper, 
nettselskaper, strøm-
og nettkunder

Sakens karakter
Basert på oppdrag fra 
OED og FIN har RME
og Skattedirektoratet 
utarbeidet et forslag.

Tidshorisont 
Forslaget er oversendt 
Olje- og 
energidepartementet
2. august.  

RME og Skattedirektoratet har utformet forslag til endringer i samarbeid for å 
sikre at regelverk for el-avgift, nettleie og avregning er samstemte, slik at 
delingsløsning for fornybar kraft kan gjennomføres på en effektiv måte.

Forslaget er at produsenter av fornybar kraft kan dele produksjonen sin med 
øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere 
i fornybar kraft innenfor en felles eiendom, vil dermed kunne utnytte 
produksjonen til å redusere sitt eget forbruk fra nettet over en time. Dette vil 
typisk gjelde kunder i flermannsboliger eller i boligblokker, og eventuelt 
nettkunder i næringsbygg. RME og Skattedirektoratet foreslår at grensen for 
ordningen settes til 500 kW installert effekt innenfor en eiendom.

Innføring av en ordning for deling av produksjon innebærer i praksis en 
omfordeling av kostnader mellom nettkunder. Ordningen vil gi flere nettkunder 
redusert nettleie og reduserte avgifter, men vil ikke redusere de samlede 
nettkostnadene i samfunnet.



Frenemies
Oppsummert

• Vi har i dette kapittelet dykket ned i utvalgte teknologi-
leverandører; noen nasjonale og noen internasjonale. Vi 
har valgt ut ulike eksempler på teknisk infrastruktur som 
ligger til grunn for verdikjeden i strømbransjen. 

• Aktørutvalget er ikke uttømmende og dekker ikke alle deler 
av verdikjeden. De ulike aktørene er valgt ut fordi de spiller 
en sentral rolle i dagens leveranser, eller fordi de har 
ambisjoner om å ta en slik rolle i fremtiden.

• Vi forventer at det i de kommende år vil komme en rekke 
nye aktører innenfor dette feltet. Dette både fordi det er 
behov i markedet og fordi teknologien tilrettelegger for nye 
aktører. Om strømbransjen selv skal sitte i førersetet for 
denne utviklingen avhenger av samarbeidsmodeller og vilje 
til å satse. Vi mener bransjen gjør rett i å sitte langt fremme 
på stolen og være med på de initiativ som tas; det er ikke 
nødvendigvis de store som spiser de små, men det er de 
raske som spiser de trege.
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Fakturerings-
håndtering

Måledata-
håndtering

Produkts-
styring

Kunde-
behandling

Kontrakt-
styring

På lik linje med andre bransjer er strømselskapene avhengig av teknisk infrastruktur for å understøtte de ulike 
delene av verdikjeden. De ulike systemene må kunne levere på mange prosesser for at strømselskapene kan 
selge og administrere sine produkter på best mulig måte. I modellen under har vi illustrert de viktigste 
elementene ifht sluttkunder.

Kunde-
anskaffelse

• Ordrehåndtering

• Prising

• Salgspartner-
integrasjoner

• Web-portal

LIVSSYKLUSSTYRING

• Tjeneste-
håndtering

• Kontrakts-
håndtering

• Porteføljestyring

• 360 graders 
håndtering av 
kunde

• Kundedialog

• Kampanjestyring

• Opprettelse og 
vedlikehold av 
produkter

• Produktdata-
håndtering

• Produktlivssyklus

• Validering og 
estimering

• Aggregering og 
disseminering

• Forecasting

• Varsler og 
avvikshåndtering

• Innfordring

• Betaling

• Fakturering
VIKTIGE 

PROSESSER

RETTET MOT 
KRAFTAKTØRER

Den teknisk infrastrukturen er viktig for strømselskapene
Frenemies
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Flere leverandører leverer denne tekniske infrastrukturen til bransjen

Det er få aktører her til lands som leverer verktøy for å understøtte, strømlinjeforme og effektivisere sentrale forretningsprosesser i 
verdikjeden. Dersom vi ser utover egne landegrenser er det flere aktører som har fokus på ende-til-ende prosesser. Det er også en 
rekke spesialister som leverer tjenester til utvalgte deler av verdikjeden. Noen interessante aktører er listet opp nedenfor:

Metzum tilbyr en 
modul- og skybasert
programvare som 
dekker flere deler av 
verdikjeden og som 
strømselskaper kan 
tilpasse som de ønsker.

Hansen Technologies 
er en ledende global 
leverandør av 
programvaresystemer 
for kundeservice, 
fakturering og 
datahåndtering. 

Powercloud er en 
ledende leverandør av 
systemer for mid- og 
backoffice prosesser i 
energibransjen. De har 
som Metzum en 
skybasert og modulær 
plattform.

Oracle er et 
amerikansk 
teknologiselskap som 
leverer en omfattende 
«stack» av 
skyapplikasjoner og 
plattformtjenester. 

Gentrack er en aktør 
med utgangspunkt i New 
Zealand som tilbyr 
innovative «cleantech»-
løsninger til 
energibransjen. Leverandører av MAFI-

tjenester

Frenemies

Kunde-
anskaffelse

Kontrakt-
styring

Kunde-
behandling

Produkt-
styring

Fakturerings-
håndtering

Måledata-
håndtering

-Tellier
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Oversikt over leverandørenes produkt- og tjenestetilbud
Frenemies
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Kundeanskaffelse
Ordrehåndtering

Prisadministrasjon

Kontraktstyring
Kontraktshåndtering

Tjenestehåndtering

Kundebehandling
Kundedialog

360 view av kunde

Produktstyring
Opprettelse av produkter

Kampanjestyring

Måledatahåndtering
Validering og estimering

Forecasting

Fakturerings-
håndtering

Fakturering

Betaling
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Dypdykk i utvalgte leverandører

Som den forrige siden viser er det flere aktører som leverer teknisk infrastruktur til 
energibransjen, men det er primært Hansen Technologies og Metzum som har 
fotfeste blant norske strømselskaper. På de kommende sidene ser vi nærmere på tre 
fremtids-rettede og innovative aktører som fokuserer på ende-til-ende systemstøtte
ved hjelp av skybaserte og modulære løsninger.

Metzum tilbyr en fremtidsrettet programvare som 
dekker flere deler av verdikjeden og gir strøm-
selskaper mulighet til å effektivisere viktige 
forretningsprosesser. Deres programvare baserer 
seg på en fremtidsrettet skybasert og modulær 
arkitektur som gjør strømselskapene i stand til å 
tilpasse og bygge opp produkter selv.
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Frenemies

Hansen Technologies er en ledende global 
leverandør av programvaresystemer og har et 
solid fotfeste i den norske strømbransjen. De kan 
blant annet vise til både Fortum, Entelios og Elvia
i produktporteføljen. Som leverandør tilbyr de 
ende-til-ende systemstøtte til energibransjen og 
har alt fra kundeservice, fakturering og 
datahåndterings-løsninger.

Powercloud er en ledende leverandør av 
systemer for mid- og backoffice prosesser i 
energibransjen. De tilbyr et bredt spekter av 
fleksibel kjerne-funksjonalitet som fakturering, 
kunde- og CRM-håndtering. På lik linje med 
Metzum baserer Powercloud seg på en åpen og 
fremtidsrettet arkitektur.



Historisk solid fotfeste i Norden

Hansen Technologies er en ledende global leverandør av 
programvaresystemer og er godt etablert i den nordiske og 
norske strømbransjen. Med slagordet «Create – Deliver –
Engage» kan de kan blant annet vise til både Fortum, 
Entelios, Elvia, Glitre Energi Nett og Agder Energi i kunde-
porteføljen.

Costumer Information System (CIS) er i korte trekk software 
som kan håndtere alle kunderelaterte plattformer, relatert til 
for eksempel onboarding, kundeservice eller ulike 
kundestyrte aktiviteter. I følge Hansen Technologier er deres 
CIS-portefølje utviklet for utilities som ønsker å utvikle seg til
morgensdagen heldigitaliserte energiselskap. Mer enn 170

selskaper bruker Hansen CIS på verdensbasis i dag.

Hansen CIS finnes i flere versjoner tilpasset regionale 
markedsforhold, med ende-til-ende løsninger for 
kundehåndtering, prosessautomatisering, transaksjons-
håndtering, betaling og fakturering. I 2017 kjøpte de opp 
norskeide Enoro og har siden videreutviklet deres CIS-
plattform rettet mot blant annet det nordiske energimarkedet. 
Programvaren har en åpen, fleksibel struktur som gjør det 
mulig for selskapene å fjerne eller legge til moduler slik at 
løsningen er tilpasset deres virksomhet. Programvaren 
støtter betalingsløsninger for en rekke kundesegmenter, fra 
privatkunder til store industrikunder.

Kort om
Etablert 1971
Ansatte 138 (i Norge)
Hjemmeside hansencx.com
Hovedkontor Melbourne
Omsetning N/A
Eiere Andrew Hansen (CEO) med flere

With over four decades of industry and 
vertical-specific experience, Hansen 
Technologies is proud to provide our 
customers with competitive advantages that 
enable them to drive innovation and thrive in 
a new and ever-changing energy market.
John May, tidligere President EMEA Hansen Technologies
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Som leverandør tilbyr Hansen Technologies ende-til-ende systemstøtte til energibransjen og har 
alt fra kundeservice, fakturering og datahåndterings-løsninger. I det nordiske markedet har særlig 
deres Costumer Information Systems- og Meter Data Management-løsninger fått solid fotfeste.

Frenemies; Hansen Technologies

Make customers your most 
valuable asset.
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En ny vestlandsbasert teknologisatsning i stor vekst

Den bergensbaserte teknologisatsningen utvikler løsninger 
for effektivisering av forretningsprosesser for aktører i 
kraftmarkedet. Metzum tilbyr i dag sin modulære og 
skybaserte programvare til både kraft- og nettsegmentet.

Det er Fjordkraft og investeringsselskapet Rieber & Søn som 
står bak Metzum. Førstnevnte hadde over flere år utviklet en 
moderne plattform for avregning og fakturering av større 
kundevolum, mens sistnevnte ønsket å skape en teknologi-
leverandør til markedet. Etter å ha møttes noe tilfeldig dannet 
aktørene et partnerskap som resulterte i teknologisatsningen 
Metzum og det modulære systemet Moment.

Metzum har allerede rukket å bli over 20 ansatte fordelt på 
kontorer innenlands og i Stockholm, samtidig som de 
omsatte for mer enn 40 MNOK i oppstartsåret. Til tross for en 
kort fartstid i bransjen avregner og fakturerer Metzum og 
Moment strømmen, bredbåndet og fjernvarmen til om lag 1,5 
millioner mennesker.

Med slagordet «prosesser som kan automatiseres, skal 
automatiseres» sikter Metzum og Moment seg inn mot å 
strømlinjeforme sentrale prosesser. Ved hjelp av en modulær 
arkitekt kan kunder plukke ønsket funksjonalitet og 
skreddersy sin egen brukeropplevelse i løsningen.

Kort om
Etablert 2020
Ansatte 21
Hjemmeside metzum.no
Hovedkontor Bergen
Omsetning 44 MNOK (2020)
Eiere Fjordkraft, Rieber & Søn og ansatte

Vi må forstå behovene før vi kan 
skape verdi for våre kunder
Johnny Haugsbakk, CEO og gründer
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Metzum har utviklet en modulær programvare kalt «Moment» som med stor grad av 
automatikk avregner og fakturer vesentlige transaksjonsvolum for aktører i kraftbransjen.

Frenemies; Metzum
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En tysk skyplattformaktør med nordiske vekstambisjoner

Powercloud tilbyr prosesserings- og faktureringsløsninger til 
både elektrisitet, gass, varme, vann og kloakk. De har i dag 
mer enn 8 millioner sluttkunder og rundt 17 millioner som er i 
ferd med å migrere til løsningen deres.

Deres forretningsmodell baserer seg i hovedsak på å levere 
kjernefunksjonalitet for å understøtte sentrale forretnings-
prosesser i energibransjen. Dette omfatter alt fra anskaffelse 
av kunder til CRM, fakturering, markedskommunikasjon og 
betaling. På tilsvarende måte som Metzum har de bygget 
opp en fremtidsrettet plattform, og ved å gjøre den 
tilgjengelig for allmennheten søker de etter samskapning 
mellom både B2B og C2C.

Powercloud tilbyr også sine kunder å benytte seg av deres 
store partnernettverk hvor de kan trekke på partnere innen 
systemintegrasjon og -løsninger, salg og konsulenttjenester.

De har i tillegg sin egen markedsplass med flere titalls 
tredjepartsaktører hvor kunder kan koble deres moduler på 
Powerclouds skyplattform. Per i dag fokuserer Powercloud
på leverandørsiden i bransjen, men de bygger nå 
funksjonalitet også for nettselskapene som de forventer å ha 
på plass i løpet av 2022. Med en posisjon som markeds-
ledende i Tyskland søker nå selskapet etter å vokse 
internasjonalt og de har allerede landet avtaler i Norden.

Kort om
Etablert 2012
Ansatte 157
Hjemmeside power.cloud
Hovedkontor Offenburg
Omsetning N/A
Eiere PE-selskaper, General Atlantic

Powercloud offers a digital platform for 
all backoffice related topics for utility 
retail companies – such as billing, 
market communication and CPQ. We’re
now starting in the Nordics
Lukas Winter, Sales Manager, Nordics
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Powercloud har utviklet en digital skyplattform for backoffice-relaterte prosesser. På få år 
har selskapet blitt blant de raskest voksende fakturerings- og CRM-aktørene i 
kraftbransjen, og de har allerede rukket å bli markedsledende i Tyskland.

Frenemies; Powercloud
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Kilder og fotnoter
Teknologi

Kilder: Offentlig tilgjengelig info per september 
2021 inkl teknologi-rapport utgitt av Itera 2021.

Marked
Oversikt

Kilder: Aktørenes hjemmesider og offentlig 
tilgjengelig info fra bl.a. Elhub.no og 
Euronext.no info per august 2021. Antall 
leveringspunkter er hentet fra offentlig 
tilgjengelig informasjon.

Marked
Finansielle nøkkeltall

Kilder: Aktørenes regnskap, og offentlig 
informasjon er hentet fra Yahoo Finance, Proff 
og Euronext. Bruttomargin er total omsetning 
minus strømkostnader, og EBITDA er før-skatt 
resultat ekskludert avskrivinger. I omsetning er 
alle driftsinntekter brukt.

Pris og produkt
Spotprodukter

Kilder: Aktørenes hjemmesider 24.08.2021.

Vurdering av de mest synlige eller opplevd 
anbefalte spotproduktene som vises på 
hjemmesidene. Omregnet til øre/kWh basert på 
et årlig forbruk på henholdsvis 10.000 kWh og 
20.000 kWh inkludert påslag og fastpris. Vi ser 
også bort fra avtaler der lovpålagte el-
sertifikater eller andre priselementer ikke er 
oppgitt, samt avtaler med særbetingelser. I 
tillegg ser vi bort fra online-avtaler, med unntak 
av tilfellene der det er den eneste avtalen 
leverandøren tilbyr. 53Markedsrapport strøm, høst 2021

Kunde
Oversikt smarthusprodukter

Kilder: Aktørenes hjemmesider 27.08.2021
I oversikten redegjøres det kun for hvorvidt 
aktørene tilbyr produktet/tjenesten eller ikke. For 
tilfeller der det er tydelig at tjenesten tilbys gjennom 
et eksternt samarbeid, for eksempel at kunden 
dirigeres over til underleverandørens hjemmesider, 
er dette markert i oversikten. Aktørene som tilbyr 
smart lading av elbil er aktører som markedsfører 
dette tydelig på sine hjemmesider, vi tar høyde for 
kan være flere aktører som tilbyr det i samarbeid 
ved underleverandører av ladebokser.

Kunde
Smarthuber

Kilder: Aktørenes hjemmesider 16.08.2021
For prissammenlikningen på smarthuber gjelder 
følgende betingelser: Det tas utgangspunkt i 
utvalgets beste betingelser. Vi utreder ikke hvorvidt 
prisforskjellene mellom aktørene kan tilskrives 
forskjeller i kvalitet på produktene levert av 
samarbeidspartnere. Kun huber som formidles av 
minst et strømselskap er medtatt i 
sammenlikningen.

Frenemies
Dypdykk i utvalgte aktører

Informasjon om samtlige aktører er hentet fra 
aktørenes nettsider, offentlig tilgjengelig info og 
pressemeldinger.

Analyse og innsikt
Linn Skaret-Thoresen, Thema
Sigrid Steinsli Austad, Thema
Christoffer Noreng, Thema
Gorm Lunde, Thema
Gro Matthiasen, Itera
Preben Gundersen, Itera
Stefan Astroza, Itera 
Kristian Enger, Itera

Foto
Getty
Unsplash
Olav Løkke, Itera

Design
Itera

Det er vi som 
står bak rapporten

For Tibber og Vibb har vi lagt til grunn et påslag 
på 1 øre/kWh basert på informasjon 
på hjemmesiden om maks påslag.

Pris og produkt
Elbilladere og solcellepanel

Kilder: Aktørenes kjøpsløsninger 03.09.2021
For prissammenligningen på elbilladere gjelder 
følgende forutsetninger: Det tas utgangspunkt 
i utvalgets beste betingelser. Vi utreder ikke 
hvorvidt prisforskjellene mellom aktørene kan 
tilskrives forskjeller i kvalitet på ladeløsninger 
levert av samarbeidspartnere.

Kilder: Aktørenes kjøpsløsninger 26.08.2021
For prissammenligningen på solcellepaneler 
gjelder følgende forutsetninger: forutsetter 12 
sorte paneler med 360-365W for en enebolig i 
Oslo med dobbelkrum takstein. Vi har ikke 
vurdert forskjell i kvalitet på de ulike 
solcellepanelene.

Pris og produkt
Tilleggstjenester

Kilder: Aktørenes hjemmesider 27.08.2021

I oversikten redegjøres det kun for 
hvorvidt aktørene tilbyr tjenesten eller ikke. For 
tilfellene hvor det er tydelig at tjenesten tilbys 
gjennom et eksternt samarbeid, eksempelvis 
solcelleavtalen LOS har med OTOVO, er dette 
markert i oversikten. Vi har imidlertid valgt å 
ikke gi aktørene som tilbyr elbilladere samme 
markering, selv om det er eksterne produkter, 
ettersom elbilladerne kan kjøpes gjennom 
strømleverandørenes løsninger.

Aktørene som tilbyr løsninger for smart lading
av elbil er ikke medregnet i kategorien «Smart 
styring av hjem».



Kontakt oss

I Itera er vi spesialister på å skape bærekraftig digital 
virksomhet. Vi brenner for design og teknologi, og jobber 
tverrfaglig for å få frem kraften i kombinasjonen. Vi er 
realiseringspartner for virksomheter som ønsker å bringe 
samfunnet videre gjennom å utnytte mulighetene som ligger 
i gode brukeropplevelser og fremtidsrettet teknologi.

Kontakt
Kristian Enger, Konserndirektør
kristian.enger@itera.com

THEMA utfører rådgivning og markedsanalyser for 
energi- og transportsektoren. Vi bistår våre kunder med 
gjennomføring og relevante analyser som gjør 
selskapene bedre i stand til å gjøre sine strategiske valg. 
Typisk inkluderer dette valg av overordnet 
konsernstrategisk retning, utvikling av forretningsområde-
og tverrgående strategier, bistand til gjennomføring av 
strategi, eller støtte til strategisk overvåking og 
transaksjoner. 

Kontakt
Christoffer Noreng, Partner
christoffer.noreng@thema.no

Ny utgave 
kommer 
i februar
Vår målsetning er at 
Markedsrapport Strøm skal gi 
deg som leser innsikt som kan 
omgjøres til konkret verdi-
skaping for din organisasjon. 
Og for bransjen som helhet. 

Vi ønsker svært gjerne å høre fra nettopp 
deg om hva som er bra, og hva som kan 
gjøres bedre i fremtidige rapporter. 

Send oss en mail og bidra til å utvikle 
innsikt i det norske strømmarkedet!

thema.no

itera.no
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https://thema.no/
https://www.itera.no/

