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Rapporten du nå leser er første i sitt slag. 

Vår målsetning er at rapporten skal gi deg som 

leser jevnlig innsikt i bransjen og dermed skape 

verdi i deres organisasjon. THEMA og Itera har 

gått sammen om å utvikle en unik markedsrapport 

for strømbransjen. Våre ambisjoner er høye:

1) Rapporten skal gi bred oversikt over hva som skjer

2) Rapporten skal gi ny innsikt som er relevant for 

deg som leser

3) Rapporten skal være leseverdig både for nye 

og etablerte aktører

Kjære leser

Leder
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Både Thema Consulting og Itera driver med rådgivning 

og markedsanalyser innenfor energisektoren. Når vi 

samarbeider kan vi gå både bredere og dypere i bransjens 

dynamikk og utfordringer. Vi kaller det tverrfaglig samarbeid. 

Og vi mener det er fremtidens arbeidsform.

Innsikt

Denne første utgaven tar for seg ulike sider av bransjen. 

Vi ser på priser på strømprodukter og nye produkter, vi 

sammenligner kjøpsløsninger (og kårer vinnere og tapere), 

vi går i dybden på nye aktører og vi melder tydelig hva vi 

mener er bra og dårlig. 

Rapporten gir både innsikt i markedsutviklingen, digitale 

løsninger, strukturendringer og sentrale regulatoriske 

endringer. Vi mener at å kombinere denne kunnskapen 

og innsikten gir stor verdi for kundene av rapporten. 

Kombinasjonen av analyser, eksperter og erfaring 

rapporten kan tilby er unik og satt sammen for å øke 

innsikten i bransjen, og dermed gjøre alle i stand til 

å gjøre en bedre jobb.

Tilbakemelding

Vi er svært nysgjerrige på hva du som leser synes om 

rapporten, og hva du ønsker vi skal fokusere på i fremtidige 

utgaver. Vi setter derfor stor pris på om du tar deg tid til 

å sende oss en mail; både ros og ris mottas med stor takk. 

Innspill tar vi med oss inn i vårt fremtidige arbeid.

God lesning!

Christoffer & Kristian 

Christoffer Noreng

Partner, THEMA

christoffer.noreng@thema.no

Kristian Enger

Konserndirektør, Itera

kristian.enger@itera.no

Leder

– Tverrfaglig samarbeid for 

å øke innsikten i bransjens 

dynamikk og utfordringer 
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Beste pris spotprodukt

Nøkkeltall 2020

Aktørutvalgets største avtaler

Tibber Smart Strømavtale

3,3 øre/kWh
Best pris på årlig forbruk 20 000 kWh

Gudbrandsdal Energi

2 650 000
Antall medlemmer gjennom avtaler med 

Trumf, YS og Norges Hytteforbund

Tibber Smart Strømavtale

5,7 øre/kWh
Best pris på årlig forbruk 10 000 kWh

Eidsiva Energi

2 570 000
Antall medlemmer gjennom avtaler med 

Trumf og Agrol

Kåringer

Tussa
Vinner kundeserviceprisen 

for energiklassen. 

Gudbrandsdal Energi
Går for tiende år på rad av med 

seieren i Norsk Kundebarometer 

innen kategorien «strøm».

Hafslund og Fortum
Kommer best ut i vår analyse 

av løsninger for kjøp av strøm.
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• Fjordkraft kjøper Gudbrandsdal Energi 

og Eidsiva Energis sluttbrukerselskap 

Innlandskraft, og får med det rundt 

27 prosent markedsandel

• Tafjord, Sogn og Fjordane Energi AS 

og Tussa går sammen om å etablere 

et felles selskap for strømsalg 

• Talkmore etablerer seg i strøm-

markedet og inngår leverandør-

samarbeid med bransjespesialisten 

Maik

• Fortum kaprer Obos-avtalen fra 

LOS og får med det tilgang på nær 

en halv million medlemmer

Marked

Fjordkraft kjøper Innlandskraft, 

Talkmore etablerer seg som 

strømleverandør og Fortum 

kaprer Obos-avtale 

• Tibber tilbyr billigste spotprodukt for 

både årlig forbruk på 10 000 og 20 

000 kWh

• I vår analyse av strømselskapenes 

løsninger for kjøp av strøm kommer 

Hafslund og Fortum best ut, mens 

Gudbrandsdal Energi og Ustekveikja 

Energi kommer dårligst ut

• Tibber er billigst på installasjon 

av elbilladere, mens Eidsiva Energi 

er billigst på solcellepaneler

• Det norske solkraftmarkedet er 

i kraftig vekst

• Fjordkraft lanserer opprinnelses-

garantien Norsk Vannkraft

Pris og produkt

Hafslund og Fortum kommer 

best ut i vår analyse av kjøps-

løsninger, mens Eidsiva og 

Tibber er billigst på elbilladere 

og solceller

• Energi Norge lanserer strømguiden, 

en ressursside rettet mot strøm-

kunder som ønsker å navigere seg 

i markedet

• Gudbrandsdal Energi stikker av 

med seieren i Norsk Kundebarometer 

innen strømkategorien for tiende år 

på rad

• I et brev til Olje- og Energi-

departementet ber en samlet næring 

dem om å realitetsbehandle forbudet 

mot å la kunder betale faste 

månedsbeløp

• NVE la tidligere i år frem forslag til 

nye effekttariffer for nettleie på høring

Kunde og regulering

Strømguiden lanseres, 

Gudbransdal Energi har de mest 

fornøyde kundene og NVE legger 

frem forslag om effekttariffer

Smarte innovasjoner

I vårt dypdykk ser vi nærmere på de 

tre fremtidsrettede aktørene Tibber, 

Sonnen og NODES som har tatt 

energimarkedet i Europa med storm

• Vi har kartlagt sentrale utviklingstrekk i 

markedet sett opp mot markedsmodenhet 

og hvorvidt strøm er kjernen i tjeneste-

tilbudet. I denne utgaven ser vi nærmere 

på aktører innenfor kategorien «fremtids-

rettede og innovative produkter»

• Helt konkret gjør vi et dypdykk i Tibber, 

Sonnen og NODES som på hver sin måte 

utfordrer aspekter ved energimarkedet 

i kontinentaleuropa

• Tibber er verdens første heldigitale 

strømselskap, Sonnen er verdensledende 

på energilagringssystemer for private 

husholdninger og små bedrifter, mens 

NODES tilbyr en uavhengig markedsplass 

for desentralisert handel av fleksibilitet

Første og andre kvartal 2020
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Marked

Oppsummert
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• Fjordkraft kjøper Innlandskraft og får med det rundt 

27 prosent markedsandel. Trenden forsetter med at 

kraftselskaper selger seg ut av strømselskaper

• Tafjord, Sogn og Fjordane Energi AS og Tussa går 

sammen om å etablere et felles selskap for 

strømsalg

• Talkmore etablerer seg som strømleverandør og 

inngår leverandørsamarbeid med bransjespesialisten 

Maik

• Fortum kaprer Obos-avtale fra LOS og får med det 

tilgang på nær en halv million medlemmer

• Kraftprisene vil ta seg opp noe utover høsten, men 

vil fortsatt ligge på et lavt nivå. Elsertifikatmarkedet 

er overinvestert og prisene vil forbli lave



165
Kraftselskaper
(-6 selskaper*)

137
Nettselskaper
(-7 selskaper*)

«Elhubometeret»

Elhub publiserer en månedsrapport som beskriver 

status på driften av Elhub og relevante markedstall

som danner grunnlaget for RME-NVE sin oversikt.

Færre byttet strømleverandør i andre kvartal i år 

sammenlignet med samme periode i fjor. Ove Flataker, 

direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE, 

mener nedgangen i antallet leverandørskifter kan ha en 

sammenheng med de rekordlave kraftprisene vi har hatt de 

siste månedene. Vi observerer en nedgang i juni 2020 på 

23 prosent sammenlignet med juni 2019.

Leverandørskifter juni 2019 - juni 2020

Kilde: Elhub månedsrapport

nov-19 mai-20sep-19jun-19 jul-19

54 424

okt-19aug-19 mar-20des-19 jan-20 feb-20

56 701
50 424

59 299

51 038 51 095

65 962 64 32262 800
58 220

45 576

jun-20apr-20

42 960 43 861

-23 %

Selskaper per juni 2020

Husholdning

Næring

*Sammenlignet med tall fra september 2019

Aktive målepunkter fordelt på kategorier per juni 2020
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2 515 339

389 179 340 458

21 296

Husholdning

2 307

Næring Hytter og fritidsboliger AnnetGatelys

Marked

3,22
millioner

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


Fjordkraft kjøper 

Innlandskraft

Fjordkraft har inngått avtale med Gudbrandsdal 

Energi Holding AS og Eidsiva Energi AS om kjøp 

av deres sluttbrukerselskap Innlandskraft.

- Både Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked er attraktive selskap 

for Fjordkraft og det er mange likhetstrekk mellom våre virksomheter. 

Vi er derfor svært glade for at vi sammen med selger har kommet til 
enighet, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi 

i Fjordkraft.

Den avtale salgssummen for Innlandskraft er pålydende 1,41 MRD 

i selskapsverdi. Som en del av transaksjonen får Fjordkraft overført 

239 000 privat- og bedriftsmarkedskunder. Sett i sammenheng med at 

Fjordkraft selv hadde nærmere 625 000 kunder ved utgangen av Q2 

gjør kjøpet konsernet til landets største sluttbrukerselskap med rundt 

27 prosent markedsandel.

Salget av sluttbrukerselskapet vil gjøre Eidsiva i stand til å enda 

sterkere kunne investere i nett, fjernvarme og fiber. For Gudbrandsdal 

Energis vedkommende vil de, gjennom at Fjordkraft overtar, kunne 

videreutvikle seg som en nasjonal prisfighter.

Marked
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Tafjord, SFE og Tussa 

slår sammen strømsalget

Styrene i Tafjord Kraft AS, Sogn og Fjordane 

Energi AS og Tussa Kraft AS går sammen om 

å etablere et felles selskap for salg av strøm.

- Hovedgrunnen til at vi gjør dette er fordi vi ønsker å skape et større 

og sterkere selskap, og for å utvikle oss mot fremtiden. Vi ser at vi 

trenger mer skala for å bli mer konkurransedyktige, sier Erik Espeset, 

konsernsjef i Tafjord til Montel.

Avtalen innebærer at aksjene i de respektive heleide datter-

selskapene Tafjord Marked AS, SFE Kraft AS og Tussa-24 AS 

blir overført til et nytt selskap eid av partene i fellesskap. I det nye 

selskapet vil Tafjord få en eierandel på 45 prosent, mens SFE og 

Tussa får henholdsvis 32,5 og 22,5 prosent.

Fusjonsplanene er styrebehandlet, men må godkjennes av 

konkurransetilsynet før vestlandsselskapene kan slå seg 

sammen og starte det videre arbeidet.

Marked
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Talkmore etablerer seg 

som strømleverandør

Som første rene mobilselskap etablerer Talkmore 

seg som strømleverandør og de har som mål å 

utfordre etablerte aktører på pris og enkelhet.

- Vi tror dette kan bli en betydelig inntektskilde for Talkmore. Ved 

å tilby en enkel og rimelig strømavtale tror vi at vi kan skaffe flere 

kunder og redusere kundefrafallet, i tillegg til å styrke merkevaren, 

sier Ådne Obrestad Gabrielsen, leder for Talkmore Strøm til E24.

Nær to tiår etter inntoget i mobilbransjen tar nå Talkmore en 

«omvendt» Fjordkraft. De er imidlertid tydelige på at det som er 

gjenkjennelig for Talkmore mobil vil også være høyst tilstede når 

de nå entrer strømmarkedet. 

Der mange av de tradisjonelle aktørene tilbyr et bredt spekter av 

strømavtaler, vil Talkmore kun tilby én avtale i «Talkmore Strøm». 

Prisen består av to elementer; forbruk til innkjøpspris på strømbørsen 

og et fast månedsbeløp. 

Talkmore offentliggjør også at de inngår i et leverandørsamarbeid 

med bransjespesialisten Maik, som vil levere Elhub-tjenester til 

nysatsningen.

Marked
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Strukturendringer i bransjen hittil i 2020

Oppkjøp

Juli 2020: Fjordkraft kjøper selskapet 

Innlandskraft fra Gudbrandsdal Energi og 

Eidsiva Energi.

Den avtalte salgssummen er 

1,4 milliarder kroner. Salget er godkjent 

av norske konkurransemyndigheter.

Fjordkraft

Fusjon

Juli 2020: Styrene i Tafjord, SFE og 

Tussa enes om å etablere et felles 

selskap for salg av strøm.

I det nye selskapet vil Tafjord få 45 

prosent eierandel, mens SFE og Tussa 

får henholdsvis 32,5 og 22,5 prosent.

Tafjord

Fusjon

April/mai 2020: Etter fusjonen mellom 

Nore og Ringerikskraft tar Kraftriket over 

Nore Energi AS sin kundeportefølje.

Med fusjonen av strømsalgsvirksomheten 

til Lærdal Energi og Stange Energi står 

Kraftriket nå med 75 000 strømkunder.

Kraftriket

Kjøp av kunder

Mai 2020: Ishavskraft inngår avtale med 

Rakkestad Energi om å overta deres 

kundeportefølje.

Ishavskraft ble valgt i konkurranse med 

flere andre leverandører, og overtar rundt 

3 000 privatkunder.

Marked

I mai 2020 solgte Skagerak Energi sine 

resterende aksjer i Fjordkraft Holding ASA til 

en verdi av 1,2 milliarder kroner (77 kr per 

aksje).

I juli 2020 solgte BKK aksjer 

i Fjordkraft Holding til en verdi 

av 0,6 milliarder kroner (74,5 kr 

per aksje).

I august 2020 solgte Vesterålskraft 

Fjordkraft-aksjer for 25 millioner kroner. 

Sommeren 2019 kjøpte Fjordkraft alle 

aksjene i Vesterålskraft Strøm (8 600 

kunder).

Fusjon mellom Hålogaland Kraft (HLK) og 

Nordkraft i løpet av 2020 der Hålogaland

Kraft Kunde går inn i Polar Kraft.

Andre 

strukturendringer

Ishavskraft 



Vi mener:

En ny aktør må utfordre posisjonen til Fjordkraft og Fortum 

Marked

13Markedsrapport strøm 2020

Vil vi se en 

bransjestruktur med to 

store aktører og mange 

lokale utfordre eller kan 

noen utfordre 

konkurransesituasjonen 

til Fortum og Fjordkraft?    

Energikonsern selger seg ut av strømselskaper

Hafslund, BKK, Skagerak Energi og Eidsiva har 

alle i senere tid solgt seg ut eller redusert sine eierposter 

innen strømsalg. Kraftproduksjon og infrastruktur forblir 

kjernevirksomhet i kraftselskapene, mens strømsalg 

etableres som en mer adskilt bransje fra de andre 

forretningsområdene. Strømsalgsvirksomheten har en 

annen verdikjede og et annet geografisk nedslagsfelt 

enn den øvrige virksomheten i kraftselskapene. 

Langsiktige finansielle investorer på eiersiden

Børsnoteringen av Fjordkraft har gitt potensielle 

aksjonærer en rendyrket aksje innen strømsalg, samt 

synliggjort verdiene innen strømsalg. Blant de største 

eierne i Fjordkraft og Fortum – de største aktørene i 

bransjen – finner vi nå flere pensjonsfond.

Folketrygdfondet er største eier i Fjordkraft og bruker 

mye tid på eierskapsutøvelse og ansvarlig investerings-

praksis. Inntjening og aksjeverdiutvikling blir viktigere. 

Direkte tilgang til aksjemarkedet vil understøtte 

selskapets vekststrategier. 

Hvem vil utfordre Fortum og Fjordkraft? 

Etter oppkjøpet av Innlandskraft ser vi konturene av et 

markedet hvor børsselskapene Fjordkraft og Fortum har 

tilgang på kapital som tillater dem å vokse videre i det 

nordiske markedet.

- Lokal og regional forankring 

er viktig og lokale merkevarer 

har en sterk posisjon i 

markedet. 

Lokal- og regional forankring er viktig og lokale 

merkevarer har en sterk posisjon i markedet. Skala-

fordeler hentes i den daglig driften og produktutvikling, 

men størrelse er avgjørende for lykkes fullt ut med 

skalafordeler.

Vil vi se en bransjestruktur med to store aktører med 

ulike merkenavn og mange lokale utfordrere, eller vil 

vi få noen nye aktører som kan utfordre konkurranse-

situasjonen til Fortum og Fjordkraft? Markedet trenger 

sårt aktører som kan utfordre posisjonen og tilby nye 

tjenester. Vi ser for oss tre mulige konstellasjoner som 

kan utfordre posisjonen, og de er som følger:

• Sammenslåing av regionale selskaper som kan 

utfordre 

• Nye typer aktører med kapasitet til å ta store 

markedsandeler

• Ny konsolidasjon mellom nye aktører og regionale 

selskaper som kan utfordre konkurransesituasjonen 

Fjordkraft og Fortum har vært de 

dominerende aktørene for struktur-

endringer målt i transaksjonsverdi. 

Børsselskapene har finansiell kapasitet 

til å overta selskaper i bytte mot 

kontanter eller aksjer og utnytte skala 

i driften. Vi mener en ny aktører må 

tørre å legge press på deres posisjon.



Fortum kaprer 

OBOS-avtale

Fortum blir OBOS nye strømpartner og vil med det 

kunne tilby 476 000 medlemmer en av markedets 

beste strømavtaler.

- Vi har samarbeidet med OBOS på flere områder blant annet gjennom 

fjernvarme og elbillading over flere år, det er derfor svært gledelig at vi 

nå kan tilby medlemmene deres ett enda mer helhetlig tilbud gjennom 

en svært gunstig strømavtale, sier Kenneth Stokke, daglig leder 

i Fortum Markets i en pressemelding.

Obos hadde tidligere LOS som strømpartner, men valgte å bytte 

leverandør ettersom Fortum var den tilbyderen som kunne gi 

medlemmene det beste strømtilbudet. Avtalen med Los var 9 kroner

i månedsavgift og et påslag på 4,79 øre/kWh, mens Fortum-avtalen 

vil gi 7 kroner i månedsavgift pluss et påslag på 3 øre/kWh. 

- Den nye avtalen er ikke bare en av markedets beste avtaler, den gjør 

også at våre medlemmer kan leve litt mer bærekraftig. Samarbeidet 

med fortum passer OBOS svært godt, dette er to selskaper som begge 

har et tydelig fokus på miljø og bærekraft, sier Clarisse Aase Ovrum, 

Direktør for Medlemsvirksomhet i OBOS.

OBOS vil imidlertid beholde Entelios, LOS søsterselskap, som 

leverandør av bedriftsavtaler.

Marked
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Oversikt over største forbunds- og medlemsavtaler

Trumf 

YS 

Norges Hytteforbund

2 650 000
medlemmer

2 570 000
medlemmer

1 920 000
medlemmer1 070 000

medlemmer
476 000
medlemmer

Trumf

Agrol

Coop

Norsk Sykepleierforbund

LO-favør

BOB BBL

Vestbo

Econa

OBOS

Marked
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Forutsetningene for 

oversikten finner du 

i fotnoter bakerst i rapporten



Største forbunds-/medlemsavtaler Øvrige avtaler

Politiets fellesforbund

Gjøvik og Omegn BBL

Kongsvinger og Omegn BBL

Sørlandet BBL

Arendal BBL

Oversikt over største forbunds- og medlemsavtaler

Eidsiva Energi

Gudbrandsdal 

Energi

LOS

25 000 medlemmer226 000 medlemmer2 400 000 medlemmer

172 000 medlemmer2 400 000 medlemmer

1 800 000 medlemmer 118 846 medlemmer

Marked
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Største forbunds-/medlemsavtaler Øvrige avtaler

PBBL

Samfunnsviterne

Naturviterne 

Norges Farmaceutiske Forening

Bergen Huseierforening

Hørselshemmedes landsforbund

Norsk bobilforening

Skattebetalerforeningen

Junit

Norsk Handicapforbund

Halden BBL

Den norske tannlegeforening

PF Finans

Oversikt over største forbunds- og medlemsavtaler

Fortum

Fjordkraft

NorgesEnergi

950 000 medlemmer

476 000 medlemmer

220 848 medlemmer

67 877 medlemmer 27 000 medlemmer 23 582 medlemmer

Marked
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20 092 medlemmer35 000 medlemmer



Største forbunds-/medlemsavtaler Øvrige avtaler

Ingen flere

Larvik BBL

Møre og Romsdal BBL

Ofoten Midt-Troms BBL

Ringbo

Skien BBL

Sunndal BBL

Vansjø BBL

Ingen flere

Oversikt over største forbunds- og medlemsavtaler

Ishavskraft

NTE Marked

172 000 medlemmer

Marked
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17 000 medlemmer103 849 medlemmer 15 000 medlemmer 15 000 medlemmer

250 000 medlemmer

Polar Kraft



Største forbunds-/medlemsavtaler Øvrige avtaler

Norsk Gartnerforbund

Klepp Næringsforening

Ingen avtaler

Oversikt over største forbunds- og medlemsavtaler

Lyse

Hafslund Strøm

Marked
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Ustekveikja 

Energi

55 000 medlemmer

35 642 medlemmer



Økt etterspørsel etter 

opprinnelsesmerket strøm 

NVE publiserte nylig fjorårets varedeklarasjon for 

strøm som viser en økning på 25 % i salget av 

opprinnelsesmerket strøm sammenlignet med 2018.

Det ble i 2019 kjøpt 25 TWh (terawattimer) med opprinnelsesmerket 

strøm mot 20 TWh året før. Dette utgjør 18 prosent av den totale 

kraftproduksjonen i landet på 135 TWh. 

I Norge er hele 98 prosent av kraftproduksjonen fornybar. Formålet med 

opprinelsesgarantier ligger i muligheten som forbrukere har til å sikre 

seg at pengestrømmen, og ikke elektrisiteten, går til fornybar kraft-

produksjon. Selve opprinnelsesgarantiordningen er en del av et 

europeisk system hvor kraftprodusenter mottar bevis for fornybar 

kraftproduksjon, som selges videre i strømmarkedet. 

- Strømkundene kan kjøpe opprinnelsesmerket strøm for å støtte 

fornybar energi eller støtte et bestemt kraftverk. Det er deres mulighet til 

å påvirke kraftproduksjon og hvilke kilder kraftproduksjonen bør komme 

fra. Bedriftene på sin side, og stadig flere av dem, trenger opprinnelses-

merket strøm som gyldig dokumentasjon i deres bærekraftsrapporter, 

sier Lars Ragnar Solberg i Energi Norge. 

Marked



Vi mener: 

Lave engrospriser kan flytte fokuset over på marginer 

Marked
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Svært lave kraftpriser hittil i år

Kraftprisen startet å falle allerede i slutten av 2019, 

men fallet akselererte gjennom vinteren. Det kom store 

mengder snø i fjellet som gjennom sommeren ville 

smelte og renne inn i vannmagasinene. I løpet av 

vinteren og våren måtte derfor vannkraftprodusentene 

produsere nok til å gjøre plass til store mengder tilsig i 

smelteperioden. 

Dette førte til at vannkraftprodusentene underbød 

hverandre for å få produsert. Godt med vindkraft-

produksjon i begynnelsen av året bidro også til et 

prispress nedover. Koronapandemien har hatt en 

relativt liten påvirkning på kraftforbruket i Norge 

og Norden, men vi har sett kraftige reduksjoner 

i kraftforbruket på kontinentet.

Prisene vil fortsette å ligge på lave nivåer

Kraftprisen nådde et bunnpunkt midten av juli med 

en systempris på om lag 1,5 EUR/MWh. Markedet 

forventer at kraftprisen skal ta seg opp fra de rekord-

lave nivåene utover høsten og vinteren, med en topp 

på 26 EUR/MWh i januar 2021. 

Utover andre kvartal i 2021 forventes prisen å avta noe 

igjen som følge av lavere forbruk og 2021-kontrakten 

prises til om lag 20 EUR/MWh. Dette er en halvering 

fra nivået vi så i 2019 med en snittpris på 39 

EUR/MWh. Oppgangen i prisen utover året skyldes 

forventning om en normalisering av den hydrologiske 

situasjonen. 

Elsertifikatmarkedet er overinvestert 

Elsertifikatmarkedet er et markedsbasert støttesystem 

med en målsetting om å realisere 46,4 TWh ny 

fornybar energi i Norge og Sverige. Det har kommet 

svært mange investeringer i systemet og en rekke nye 

prosjekter vil også ferdigstilles i løpet av 2020 og 2021. 

Dette innebærer at det ikke vil være kjøpere til alle 

elsertifikatene og prisen på elsertifikater har falt fra 

200 SEK/MWh i starten av 2019 til 12 SEK/MWh i dag. 

Prisen forventes å holde seg på et lavt nivå resten av 

markedets levetid, selv med en tidlig investeringsstopp 

i Sverige – slik svenske myndigheter nå har foreslått. 

Fokuset kan flyttes over på marginpåslaget

Lavere engrospriser betyr lavere strømregningen for 

kundene, som bryr seg muligvis i mindre grad om 

fakturaene. Erfaringen er at både høye priser og 

ekstremt lave priser kan gi omdømmerisiko og 

oppmerksomme kunder. 

En lang periode med relativt lave engrospriser kan da 

flytte fokuset over på påslagene på strømproduktene. 

Elsertifikater forventes å holde seg på lavt nivå ut 

markedets levetid som innebærer at bransjen på sikt 

må tilpasse marginer for elsertifikater på et lavere nivå. 

2020 har hittil vært et spesielt år i kraft-

markedet med rekordlave priser. Dette har 

primært skyldtes mye nedbør, men korona-

krisen, høye temperaturer og periodevis 

mye vindkraftproduksjon har også påvirket 

prisene.

Elsertifikater

forventes å holde seg 

på et lavt nivå resten 

av markedets levetid.

Marius Holm Rennesund, 

Partner THEMA  



Pris og produkt

Oppsummert
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• Det er store prisforskjeller på vanlige spotprodukter 

mellom strømleverandørene og nye aktører tilbyr kun 

fastpris

• Det er stor forskjell mellom de beste og verste 

kjøpsløsningene i markedet, og flere aktører har lang 

vei å gå for å kunne levere brukervennlige løsninger

• Blant aktørene som tilbyr hjemmelading har Tibber 

lavest pris på installasjon av elbilladere, mens 

Fjordkraft er dyrest

• Eidsiva Energi er billigst for solcellepaneler i sjiktet 

275-285W og 320W, mens Otovo kommer dårligst ut 

• Stadig flere strømleverandører tilbyr verdiøkende 

tilleggsprodukter som elbilladere, solcellepaneler og 

mobilabonnementer



Strømpris spotprodukt per desember

Årlig forbruk 10 000 kWh

Tibber tilbyr lavest pris gjennom produktet «Smart Strømavtale» til 5,7 øre/kWh, mens 

Hafslund har høyest pris gjennom «Strøm med Spotpris» til 14,1 øre/kWh

Årlig forbruk 20 000 kWh

Tibber tilbyr lavest pris gjennom produktet «Smart Strømavtale» til 3,3 øre/kWh, mens 

Hafslund har høyest pris gjennom «Strøm med Spotpris» til 10,5 øre/kWh

Prisene er omregnet øre/kWh. 

Fotnoter finner du bakerst i rapporten.

3,3

4,7

5,1

5,1

6,9

7,1

7,3

7,6

7,7

8,1

8,7

8,7

8,9

9,5

10,3

10,5

Vibb

Tibber strømavtale

Gudbrandsdal Energi Markedskraft spotpris

Talkmore strøm uten mobil

NorgesEnergi Strøm til lavpris

Lyse Spotpris

Fjordkraft Spotpris

Ustekveikja Energi SpotOn Innkjøpspris

NTE Spotpris

Polarkraft Spot Lavpris

Eidsiva Energi InnlandsSpot

LOS Strøm Innkjøpspris

Ishavskraft Innkjøpspris

Fortum Marked

Istad kraft Spot

Hafslund Strøm med Spotpris

5,7

6,7

6,9

8,7

9,3

9,5

9,6

10,0

10,3

10,4

11,0

11,6

11,8

11,9

12,7

14,1

Vibb

Talkmore strøm uten mobil

Gudbrandsdal Energi Markedskraft spotpris

Tibber strømavtale

NorgesEnergi Strøm til lavpris

Ustekveikja Energi SpotOn Innkjøpspris

Fjordkraft Spotpris

Lyse Spotpris

NTE Spotpris

LOS Strøm Innkjøpspris

Polarkraft Spot Lavpris

Eidsiva Energi InnlandsSpot

Ishavskraft Innkjøpspris

Fortum Marked

Istad kraft Spot

Hafslund Strøm med Spotpris
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Gjennom-

snitt 

7,5

Gjennom-

snitt 

10,0



12 3

Tibber.no*

En nytenkende kjøpsløsning 

tilgjengelig utelukkende på 

mobil. Moderne og tidsriktig 

design med god navigasjonsflyt 

og høy informasjonsverdi.

Hafslundstrom.no

En moderne og tidsriktig 

løsning med god flyt og lite 

informasjonsstøy. Innhenter 

opplysninger automatisk og 

redegjør for håndtering av 

påkrevd informasjon.

Fortum.no

En moderne, kort og oversiktlig 

løsning med god navigasjonsflyt. 

Innhenter opplysninger 

automatisk og redegjør for 

håndtering av påkrevd 

informasjon.

Hvor enkelt 

er det å kjøpe 

strøm på nett?

For å avdekke brukervennligheten på 
desktop, mobil og app* har vi vurdert 
utvalgte aktørers kjøpsløsning basert 
på følgende tre kriterier:

Informasjon – bruk av forhåndsutfylte felt, 

progresjonslinje og hjelpetekster om påkrevd 

informasjon. Presentasjon og tilgjengelighet av 

pris og fordeler ved produkt. Redegjørelse for bruk 

og lagring av påkrevde informasjon i løsning.

Funksjonalitet – antall valg i løsning, innhenting 

av personalia og adresse automatisk, tilbakevalgs-

knapp ved flerstegs kjøpsløsning og lett 

tilgjengelig chattetjeneste.

Design – løsningens design og visuelle uttrykk, 

navigasjonsflyt, informasjonsstøy, bruk av 

kontrastfarger, visualiseringer og eksempeltekster 

i inputfelt, og hvorvidt løsningen er tilpasset mobile 
flater.

*Tibber har kun app-basert kjøpsløsning 
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Delt førsteplass for 

Hafslund Strøm og Fortum ...

Testens vinner

Brukervennlig løsning med 

et tidsriktig design. Innhenter 

opplysninger automatisk, 

i tillegg til å redegjøre for bruk 

og lagring av opplysninger. 

Er utvalgets korteste løsning. 

Testens tredjeplass

En nytenkende, kort og 

informativ app-basert kjøps-

løsning. Innhenter opplysninger 

automatisk, redegjør for bruk av 

opplysninger, men trekk for 

mangel på progresjonslinje. 

En løsning med et enkelt og 

tidsriktig design. Innhenter 

opplysninger automatisk og 

har en tydelig progresjonslinje. 

Trekk for å ikke redegjøre for 

bruk og lagring av påkrevd 

informasjon. 

Testens vinner

Informativ løsning med tids-

riktig design. Blant utvalgets 

korteste løsninger. Innhenter 

opplysninger automatisk, 

i tillegg til å redegjøre for bruk 

og lagring.

En moderne kjøpsløsning 

med et informativt og uformelt 

preg. Innhenter opplysninger 

automatisk og det er enkelt å 

navigere seg i løsning. Trekk 

for manglende tilbakevalgs-

knapp og at antall valg ligger 

en del over snittet.

En oversiktlig løsning med et 

moderne design. Innhenter 

opplysninger automatisk og 

redegjør for bruk. Trekk for 

mangel på tilbakevalgsknapp, 

antall valg ligger over snittet og 

rotete navigasjonsflyt.
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... mens Gudbrandsdal Energi og Ustekveikja 

Energi kommer dårligst ut

Løsningen innhenter enkelte 

opplysninger automatisk og 

antallet valg ligger under 

snittet. Trekk for en rotete 

navigasjonsflyt og manglende 

redegjørelse for bruk og 

lagring av informasjon.

Enkel løsning med god 

navigasjonsflyt og lite 

informasjonsstøy. Trekk for 

mangelfull innhenting av 

personalia, antall valg over 

snittet og mangelfull tydelighet 

rundt bruk av opplysninger.

Enkel løsning med grei 

navigasjonsflyt og lite 

informasjonsstøy. Trekk for å 

kreve BankID-identifisering, 

mangel på forhåndsutfylte felt 

og tilbakevalgsknapp kun i 

enkelte deler av løsningen.

Løsningen redegjør for hvorfor 

de trenger personsensitive 

opplysninger og innhenter 

personalia automatisk. Trekk 

for tungtvint verifisering, antall 

valg over snittet og manglende 

tilbakevalgsknapp.

Enkel løsning med god 

navigasjonsflyt. Trekk for å 

ikke innhente opplysninger 

automatisk, antall valg over 

snittet, fravær av eksempel-

tekst i inputfelt, samt mangel 

på progresjonslinje og tilbake-

valgsknapp.

Lite brukervennlig løsning 

med få lyspunkter. Trekk for 

en rotete navigasjonsflyt med 

en del informasjonsstøy, 

mangelfull tydelighet rundt 

bruk og lagring av person-

sensitive opplysninger, antall 

valg langt over snittet og 

mangel på progresjonslinje.
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Noe skjematisk løsning med 

god navigasjonsflyt og lite 

informasjonsstøy. Trekk for 

å ikke innhente opplysninger 

automatisk, og mangelfull 

tydelighet rundt bruk og 

lagring av opplysninger.

Løsningen innhenter 

personalia automatisk og 

antall valg ligger under snittet. 

Trekk for manglende 

redegjørelse for bruk og 

lagring av informasjon, mangel 

på progresjonslinje og en 

svært lite intuitiv fremstilling av 

avtalevilkår.

Pris og produkt



Informasjon Funksjonalitet Design

• Bruk av forhåndsutfylte felt

• Redegjør for hvorfor selskapet trenger opplysninger, 

hva de skal benyttes til og hvorvidt informasjonen lagres

• Pris og informasjon om produkt vises i løsning

• Løsningen innhenter bolig- og strømmålerspesifikk 

informasjon basert på telefonnummer

• Antall valg ligger langt under gjennomsnittet

• Chattetjeneste er ikke tilgjengelig i kjøpsløsningen, men 

kontaktinformasjon til kundeservice fremlegges 

• Løsningen husker opplysninger, sannynligvis i noen få 

minutter, slik at man ikke må taste inn informasjon på nytt 

dersom man skulle oppleve nettverksbrudd underveis

• Moderne kjøpsløsning med et tidsriktig design

• God navigasjonsflyt og ingen informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Bruk av eksempeltekst i enkelte inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruk av forhåndsutfylte felt

• Redegjør for hvorfor selskapet trenger opplysninger, 

hva de skal benyttes til og hvorvidt informasjonen lagres

• Pris og informasjon om produkt vises i løsning

• Løsningen innhenter bolig- og strømmålerspesifikk 

informasjon basert på telefonnummer

• Antall valg ligger langt under gjennomsnittet

• Chattetjeneste er ikke tilgjengelig i kjøpsløsningen, 

men kontaktinformasjon til kundeservice fremlegges 

• Løsningen husker opplysninger, sannsynligvis i noen få 

minutter, slik at man ikke må taste inn informasjon på nytt 

dersom man skulle oppleve nettverksbrudd underveis

• Moderne kjøpsløsning med et tidsriktig design

• God navigasjonsflyt og ingen informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Bruk av eksempeltekst i enkelte inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruk av forhåndsutfylte felt

• Kjøpsløsningen har ingen progresjonslinje

• Dagens strømpris fremvises i et informativt format med 

mulighet for å sammenligne pris mot andre leverandører

• Løsningen fremholder en oversiktlig oppsummering av 

personalia og valgt produkt

• Løsningen innhenter personalia og adresse 

basert på telefonnummer

• Antall valg ligger en del under snittet

• Tilbakevalgsknapp mellom steg i løsning

• Integrert chattetjeneste i app

• Moderne og tidsriktig design

• God navigasjonsflyt og ingen informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Løsningen er utelukkende tilgjengelig på mobile flater

Benchmark kjøpsløsning strøm 
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Informasjon Funksjonalitet Design

• Bruk av forhåndsutfylte felt

• Tydelig progresjonslinje som viser antall steg 

i løsning og hvilken informasjon som er påkrevd

• Redegjør ikke for hvorfor selskapet trenger opplysninger, hva 

opplysningene skal brukes til og hvorvidt informasjonen lagres

• Pris og fordeler ved valgt produkt vises ikke i løsning

• Løsningen innhenter personalia basert på telefonnummer

• Antall valg ligger en del under gjennomsnittet

• Ingen tilbakevalgsknapp mellom steg i løsningen

• Chattetjeneste tilgjengelig

• Enkelt og tidsriktig design

• Tydelig progresjonslinje

• God navigasjonsflyt med noe informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Bruk av eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruk av forhåndsutfylte felt, men det krever 

godkjenning i form av aktive valg flere steder

• Tydelig progresjonslinje som viser antall steg i løsningen 

og hvilken informasjon som er påkrevd

• Krever personsensitive opplysninger, men redegjør for 

hvorfor de trenger opplysningene og hva de skal brukes til

• Relevant informasjon om produkt og steg i prosessen legges 

frem i et informativt og uformelt format

• Løsningen innhenter personalia og adresse 

basert på telefonnummer

• Antall valg ligger en del over gjennomsnittet

• Ingen tilbakevalgsknapp mellom steg i løsning

• Chattetjeneste tilgjengelig

• Moderne kjøpsløsning med et tidsriktig design

• God navigasjonsflyt og lite informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Bruk av eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruk av forhåndsutfylte felt, men men det krever 

godkjenning i form av et aktivt valg

• Enkel progresjonslinje som viser antall steg i løsningen 

og hvilken informasjon som er påkrevd 

• Krever personsensitive opplysninger, men redegjør 

hvorfor de trenger opplysningene og hva de skal brukes til 

• Pris og informasjon om produkt er tilgjengelig i løsning

• Løsningen innhenter personalia og adresse 

basert på telefonnummer

• Antall valg ligger over gjennomsnittet

• Tilbakevalgsknapp mellom steg i løsningen

• Chattetjeneste tilgjengelig

• Enkelt og noe tidsriktig design

• Rotete navigasjonsflyt og en del informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Bruk av eksempeltekst i enkelte inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

Benchmark kjøpsløsning strøm 
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Informasjon Funksjonalitet Design

• Bruk av forhåndsutfylte felt

• Enkel progresjonslinje som viser antall steg i løsning 

• Redegjør ikke for hvorfor selskapet trenger opplysninger, hva 

opplysningene skal brukes til og hvorvidt informasjonen lagres

• Pris og informasjon om produkt er tilgjengelig i løsning

• Løsningen innhenter personalia basert på telefonnummer

• Antall valg ligger en del under snittet

• Tilbakevalgsknapp mellom steg i løsning

• Chattetjeneste ikke tilgjengelig

• Enkelt og lite tidsriktig design

• Enkel progresjonslinje

• God navigasjonsflyt med noe informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Bruk av eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruk av forhåndsutfylte felt

• Progresjonslinje som viser antall steg i løsning, men ikke 

hvilken informasjon som er påkrevd

• Redegjør for hvorfor selskapet trenger personsensitive 

opplysninger, men ikke hvorvidt informasjon lagres

• Pris og informasjon om produkt er tilgjengelig i løsning

• Krever verifisering av bestilling via SMS

• Løsningen innhenter personalia og adresse basert 

på telefon- og personnummer

• Antall valg ligger over snittet

• Ingen tilbakevalgsknapp mellom steg i løsning

• Chattetjeneste tilgjengelig

• Enkelt og noe tidsriktig design

• Grei navigasjonsflyt og lite informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Ikke bruk av eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruker ikke forhåndsutfylte felt

• Enkel progresjonslinje som viser antall steg i løsning, men 

ikke hvilken informasjon som er påkrevd

• Redegjør ikke for hvorfor selskapet trenger opplysninger, hva 

opplysningene skal brukes til og hvorvidt informasjonen lagres

• Løsningen fremholder en oversiktlig oppsummering, 

men pris og produktfordeler vises ikke

• Løsningen innhenter ikke personalia 

basert på telefonnummer

• Antall valg ligger over gjennomsnittet

• Tilbakevalgsknapp mellom steg i løsningen

• Chattetjeneste ikke tilgjengelig

• Enkel løsning med et noe tidsriktig design

• God navigasjonsflyt og lite informasjonsstøy

• Enkel progresjonslinje uten forklaring på steg i løsning

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer 

• Bruk av eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

Benchmark kjøpsløsning strøm 
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Informasjon Funksjonalitet Design

• Bruker ikke forhåndsutfylte felt

• Løsningen består kun av en nedscrollbar meny med flere steg 

hvor det er tydelig hvilken informasjon som er påkrevd

• Redegjør ikke for hvorfor selskapet trenger opplysninger, hva 

opplysningene skal brukes til og hvorvidt informasjonen lagres

• Informasjon om produkt fremvises i kjøpsløsning

• Innhenter ikke personalia eller adresse basert på 

telefonnummer

• Antall valg ligger over gjennomsnittet

• Chattetjeneste ikke tilgjengelig

• Enkel skjematisk kjøpsløsning med et noe tidsriktig design

• God navigasjonsflyt og lite informasjonsstøy

• Tilfredsstillende bruk av kontrastfarger og visualiseringer

• Lite bruk av eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruker ikke forhåndsutfylte felt

• Enkel progresjonslinje som viser antall steg i løsning, men 

ikke hvilken informasjon som er påkrevd

• Det kreves sikker identifisering (BankID) for å kunne gå 

gjennom løsning 

• Pris og fordeler fremvises ikke i løsning

• Løsningen innhenter personalia og adresse 

basert på telefon- og personnummer

• Antall valg ligger under snittet

• Ingen tilbakevalgsknapp mellom steg i løsning

• Chattetjeneste tilgjengelig

• Veldig enkel løsning med et lite tidsriktig design

• God navigasjonsflyt og lite informasjonsstøy

• Enkel progresjonslinje uten forklaring på steg i løsning

• Bruk av eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruker ikke forhåndsutfylte felt

• Ingen progresjonslinje som viser antall steg i løsning

• Krever personsensitive opplysninger, men redegjør hvorfor de 

trenger opplysningene og hva de skal brukes til 

• Pris og fordeler ved produktet fremvises i løsning

• Løsningen innhenter ikke personalia eller adresse, 

men innhenter målernummer

• Antall valg ligger langt over gjennomsnittet

• Ingen tilbakevalgsknapp mellom steg i løsningen

• Chattetjeneste ikke tilgjengelig

• Enkelt og noe tidsriktig design 

• God navigasjonsflyt og lite informasjonsstøy

• Mangel på progresjonslinje

• Mangel på eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

Benchmark kjøpsløsning strøm 

30Markedsrapport strøm 2020

Pris og produkt



Informasjon Funksjonalitet Design

• Bruk av forhåndsutfylte felt

• Ingen progresjonslinje som viser antall steg i løsning

• Redegjør ikke for hvorfor selskapet trenger opplysninger, hva 

opplysningene skal brukes til og hvorvidt informasjonen lagres

• Presenterer avtalevilkår på en lite informativ måte

• Løsningen fremviser enkelte labels på norsk, mens andre er 

på engelsk

• Løsningen innhenter personalia og adresse 

basert på telefonnummer

• Antall valg ligger noe under snittet

• Ingen tilbakevalgsknapp mellom steg i løsningen

• Chattetjeneste lett tilgjengelig

• Enkel og skjematisk løsning med et lite tidsriktig design

• Rotete navigasjonsflyt med mye informasjonsstøy

• Manglende progresjonslinje og eksempeltekst i inputfelt

• Presenterer avtalevilkår i et rotete og lite intuitivt format

• Ikke bruk av eksempeltekst i inputfelt

• Løsningen fungerer godt på mobil

• Bruker ikke forhåndsutfylte felt

• Ingen progresjonslinje som viser antall steg i løsning

• Det redegjøres ikke for hvorfor selskapet trenger 

opplysninger, hva opplysningene skal brukes til 

og hvorvidt informasjonen lagres

• Pris og fordeler fremvises i et lite informativt format

• Kunde må ta aktivt forhold til markedsføring 

fra selskapets side

• Løsningen innhenter ikke personalia, adresse eller 

målernummer basert på telefonnummer

• Antall valg ligger langt over snittet

• Ingen tilbakevalgsknapp mellom steg i løsning

• Chattetjeneste ikke tilgjengelig

• Veldig enkel og skjematisk løsning 

• Rotete navigasjonsflyt og mye informasjonsstøy

• Mangel på progresjonslinje

• Løsningen fungerer godt på mobil

Benchmark kjøpsløsning strøm 
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Vi mener:

Store forskjeller mellom de beste og verste

Produkt og tjeneste

32Markedsrapport strøm 2020

Strøm er vanskelig

Strøm oppfattes av mange som komplekst og 

vanskelig å forstå seg på. Det er ikke uten grunn at 

bransjen topper klagestatistikken hos Forbruker-

tilsynet år etter år. Ei heller er det overraskende at 

nær 600 000 valgte å bytte strømleverandør i fjor. 

På bakgrunn av dette ønsket vi å ta «pulsen» på 

markedet og se nærmere på hvordan strøm-

leverandørene har utformet sin antatt viktigste 

digitale kjøpsløsning. Etter å ha gjennomgått 13 

forskjellige løsninger utkrystalliserer det seg et 

forbedringspotensial i bransjen – spesielt på 

brukervennlighet og kundeopplevelse. 

Sårbare kunder må møtes med et enkelt budskap

Mange vegrer seg nok for å kjøpe strøm. Det er og 

forblir lavinteresse. En naturlig konsekvens av dette 

er ofte mangel på kunnskap om bransje og produkt. 

Dette er et sårbart utgangspunkt å ha når man 

skal navigere seg i jungelen av tilbydere. Dersom 

forbrukerne opplever usikkerhet på veien, i form av 

uforståelig stammespråk eller krav om opplysninger 

man ikke har lett tilgjengelig, er det fort gjort å 

avbryte kjøpsprosessen og ta det «en annen dag».

- Gode kjøpsløsninger 

burde eliminere alle former 

for usikkerhet gjennom å 

veilede kunden i løsningen

Gode kjøpsløsninger burde etter beste evne 

eliminere alle former for usikkerhet gjennom å 

veilede kunden i løsningen, det være seg med 

automatisk innhenting av personalia eller bruk av 

hjelpetekster i inputfelt. Vår analyse viser imidlertid 

stor variasjon på dette blant aktørene i utvalget.

Det er flere aktører, heriblant Hafslund og Fortum, 

som har utformet enkle løsninger som krever lav 

egeninnsats fra kunden, mens andre har klare 

mangler og skyver mye av jobben over på kunden. 

Dette gjelder spesielt inputfelt som enkelt kan 

automatiseres gjennom søk mot ulike registre.

Vår analyse avdekker store forskjeller 

blant aktørene i utvalget. Det er for oss 

tydelig hvilke aktører som fokuserer på 

kundeopplevelsen i kjøpsreisen, og 

hvilke som har en lang vei å gå for 

å levere brukervennlige løsninger.



Vi finner det også interessant at antall valg som kunden må ta 

stilling til for å få et strømtilbud varierer mellom 6 og 15 blant 

aktørene. For et så tilsynelatende enkelt produkt som strøm burde 

forskjellene være mindre, og det er tydelig at enkelte har større 

fokus på kundeopplevelsen i kjøpsreisen enn andre.

Mer informasjon, takk!

Det mest oppsiktsvekkende med gjennomgangen av aktørene 

var manglende tydelighet rundt påkrevd informasjon. Majoriteten 

av aktørene i utvalget krever en rekke opplysninger uten å oppgi 

hvorfor denne informasjonen er nødvendig, hva den skal brukes til 

og hvorvidt den lagres i løsningen. 
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- Alt i alt har mange av aktørene 

i utvalget gode løsninger, selv 

om det er forbedringspotensial 

å spore hos de fleste

Et fåtall aktører ber attpåtil om personsensitive opplysninger. Med 

det åpner aktørene for usikkerhet hos kunden, som i verste fall kan 

føre til at vedkommende avbryter kjøpsprosessen. Det er ikke for 

mye å be om at aktørene redegjør for bruk og lagring av påkrevd 

informasjon i korte tekster ved aktuelle inputfelt.

Alt i alt har mange av aktørene i utvalget gode løsninger, selv om 

det er forbedringspotensial å spore hos de fleste. Hafslund, Fortum 

og Tibber har etter vår mening de beste løsningene og evner å 

møte kundenes sårbarhet med enkle og brukervennlige løsninger. 

Aktørene som ikke kommer like godt ut i vår analyse burde se 

nærmere på hva konkurrentene gjør for å lage en kjøpsløsning 

som setter kunden i sentrum.

Men kanskje enda viktigere, hente inspirasjon fra aktører utenfor 

strømbransjen – fordi det er her kundenes forventninger til unike 

brukeropplevelser virkelig skapes.

Utvalgets korteste og lengste kjøpsløsninger*

Ishavskraft og LOS

12 steg

Talkmore Strøm

13 steg

Ustekveikja Energi

15 steg

Hafslund og Tibber

6 steg

Fortum og Fjordkraft

7 steg

NTE Marked

8 steg

*Antall inputfelt baserer seg på ethvert aktivt valg kunden må ta stilling til fra aktørens landingsside til 

bekreftelse på kjøp av strømavtale. Det å måtte trykke seg videre i løsningen er også med i opptellingen.

Produkt og tjeneste
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Aktører

Nedbetalingsplan
(over 36 mnd)

N/A 403 kr/mnd 415 kr/mnd 419 kr/mnd 440 kr/mnd 442 kr/mnd 444 kr/mnd 449 kr/mnd

Samarbeidspartnere Easee Easee Easee Easee
(og Schneider)

Easee Zaptec Easee eRange

Elbilladere

Pris og produkt
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Installasjon for privatmarkedet
Ladestasjon og installasjon

kr 13 990*
kr 14 495

kr 14 940 kr 15 084

kr 15 840 kr 15 900 kr 15 984 kr 16 164

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Utstyr og montering

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

16 %
Kr 2 174

* I sin nettbutikk tilbyr Tibber Easee ladeboks til 7 995 og 6 995, hvorav sistnevnte gjelder for kjøpere som vil bli/er kunder av Tibber. 

Lyse tilbyr også Schneider-ladeboks, men dette er vesentlig dyrere enn Easee-løsningen (kr 16 884) 



Aktører

Utstyr og montering 53 110 53 995 53 996 55 525 61 692

Enovastøtte 14 800 14 800 14 800 14 800 14 000

Andre rabatter
2500

(Trumf bonus)
– – – –

kr 35 810 kr 39 195 kr 39 196 kr 40 725
kr 47 692

Pris og produkt
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Installasjon for privatmarkedet

12 sorte 320W paneler, Enebolig Bergen 

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Totalpris

Ikke direkte-sammenlignbart. 

Pris er basert på 10 paneler*

*Otovo samarbeider med både Los og Tibber. Ved å søke opp utvalgt bolig i førstnevntes priskalkulator kan man velge blant tre fastsatte panelforslag, hvorav ønsket antall 

paneler (12) ikke er blant dem. Otovos prisanslag kan dermed ikke sammenlignes direkte med øvrige aktører i utvalget, men selv med to paneler mindre er de dyrest. 

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

14 %
Kr 4 915

Solcellepanel



Solcellepanel

Pris og produkt
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Installasjon for privatmarkedet

10 blå 275-285W* paneler, Enebolig Bergen 

Fjordkraft og Gudbrandsdal Energi tilbyr 

ikke blå solcellepaneler med wattstyrke i 

området 275-285W

*For å sammenligne aktørene direkte er antall paneler nedjustert til 10 paneler. Ingen av aktørene i utvalget opererer 

med samme wattstyrke på solcellepanelene. Eidsiva har 275W, Otovo 280W og Lyse 285W. Ulik wattstyrke gir utslag 

på enovastøtten, men dette utgjør så lite at vi velger å sammenligne aktørene direkte. 

kr 29 905
kr 34 364

kr 39 170

– –

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

31 %
Kr 9 265

Aktører

Utstyr og montering 45 842 47 926 52 608 – –

Enovastøtte 13 437 13 562 13 438 – –

Andre rabatter
2500

(Trumf bonus)
– – – –

Totalpris

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten



Det norske solkraft-

markedet er i kraftig vekst

I løpet av 2019 ble det installert over 51 MW med 

solceller i landet, hvilket er en økning på 117 prosent 

sammenlignet med 2018.

Tallene fra i fjor viser at om lag 60 prosent av solcellekapasiteten ble 

installert på nærings- og industribygg, og 35 prosent ble installert hos 

private husholdninger. Totalt sett ser vi med dette at solcellekapasiteten 

i Norge har åttedoblet seg siden utgangen av 2015.

Solenergiaktørene har vært i vekst i 2019, både i antall firma og i volum 

solenergi. Otovo har etablert seg som en ledende aktører innen salg av 

solceller til privatkunder i Europa. Kjernen for Otovos virksomhet er 

teknologiplattform der selskapet i 2019 har økt investeringene i plattformen 

for å forenkle kundereisen. 

Fjordkraft har en satsing på løsninger knyttet til sol i privat- og 

bedriftsmarkeder og i lys av fusjonen med Innlandskraft ser Fjordkraft at 

Eidsiva har gjort mye bra på solsiden. Derfor kan det være aktuelt å flytte 

tyngdepunktet for solsatsingen vår samt en del energirelaterte tjenester til 

dette regionskontoret, sier Arnstein Flaskerud i Fjordkraft.  

Pris og produkt 
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Fjordkraft lanserer 

Norsk Vannkraft

Fjordkraft lanserer opprinnelsesgarantier som 

en tilleggstjeneste gjennom det de kaller Norsk 

Vannkraft.

- Vi i Fjordkraft kan ikke styre hvor strømmen i stikkontakten din kommer 

fra, men ved å inkludere Norsk Vannkraft i strømavtalen kan du være 

trygg på at det lages like mye strøm fra ditt lokale vannkraftverk som du 

selv bruker. Det gjør vi via noe som heter opprinnelsesgarantier. Dette 

gir deg som kunde kontroll på hva du betaler for – samtidig som det øker 

etterspørselen etter fornybar energi fra nettopp vannkraft, skriver 

Fjordkraft på sine hjemmesider.

Kunden kan bestille tilleggstjenesten via Min side, og strømprisen forblir 

uendret. Når tjenesten er aktivert kan kunden følge med på hvilken 

kraftprodusent som får betalt. Denne informasjonen vises på kundens 

oversiktsside på Min side. Prisen for tjenesten er 1 krone per dag.

Pris og produkt 
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Oversikt over utvalgte tilleggsprodukter

Pris og produkt 
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Smarte hjem 

og elbillading

Smart styring av hjem

Solcellepanel

Elbillader privat 

Elbillader borettslag

Mobile flater og 

strømrelaterte 

produkter

Mobilabonnement

Strøm-app

Forsikring

Opprinnelsesgaranti

Fordels- og 

rabattordninger

Plusskundeordning

Rabatt på elbillading

Fordelsprogram

Leveres gjennom samarbeid 

med eksterne aktører

Kilde: Aktørenes nettsider per 06.08.2020

NTE Marked og Tibber leverer kun fornybar strøm og har således ikke en tilleggstjeneste for dette



Vi mener:

Kampen om kundene handler ikke lenger bare om lav pris på strøm

Pris og produkt 
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Mer miljøbevisste nordmenn og økt 

fokus på smart bruk av energi gir 

muligheter for strømleverandørene. 

Vi tror kampen om kundene fremover 

ikke bare vil handle om lav pris på 

strøm, men også hvorvidt aktørene tilbyr 

verdiøkende produkter som forenkler 

hverdagen.

Mer enn bare billig strøm

Et utviklingstrekk som preger strømmarkeder verden over 

er tradisjonelle og nyetablerte strømselskapers fokus på 

å tilby produkter og tjenester utover kjerneområdet – som 

er strøm til lav pris. En utvikling som i hovedsak er drevet 

frem av digitalisering, elektrifisering og endret kundeatferd. 

Nordmenn er mer miljøbevisste

Vi har de siste årene sett en endring i hvordan norske 

forbrukere forholder seg til klima, miljø og bærekraft. 

Det er tydelig at miljøfokuset nå gjennomsyrer hvordan 

nordmenn konsumerer produkter og tjenester. 

En stadig økende del av befolkningen bruker elektrifiserte 

fremkomstmidler, utruster egen bolig med solcellepaneler 

og tar i bruk smarte enheter for å optimalisere strøm-

forbruk. Økosystemer sentrert rundt smart bruk av energi 

har vokst frem, og strømleverandører er godt posisjonert 

for å kunne kapitalisere på dem.

Tilleggstjenester kan bli tungen på vektskålen

Relevans dreier seg ikke lenger utelukkende om å tilby 

strøm til lav pris, men vel så mye rundt hvilke verdiøkende 

tjenester som tilbys. Som vår analyse viser har aktørene 

ikke ligget på latsiden og kommet langt på vei med å gi 

forbrukerne et bredt spekter av verdiøkende 

tilleggstjenester. 

- For å lykkes i strømmarkedet 

fremover vil det være viktig 

å utfordre grensene for hva 

som er verdiøkende produkter 

og tjenester

Det er selvfølgelig enkelte som er lenger fremme 

enn andre, men vi lar oss imponere av proaktiviteten 

i bransjen. Et godt utgangspunkt er imidlertid ingen 

hvilepute. Når nær 600 000 husholdninger bytter 

strømleverandør i året gjelder det å få koblet kundene på 

disse verdiøkende produktene. Med flere produkter hos 

samme leverandør øker byttekostnaden, og dermed også 

sannsynligheten for å skape langvarige relasjoner.

For å lykkes i strømmarkedet fremover vil det være viktig 

å utfordre grensene for hva som er verdiøkende produkter 

og tjenester – tilpasset den nye normalen. Vi tror kampen 

om kundene ikke lenger vil handle i like stor grad om 

strøm til lavest mulig pris, men også hvordan aktørene 

evner å forenkle kundens hverdag gjennom smarte og 

miljøvennlige løsninger.



Kunde

Oppsummert

• Kundetilfredsheten i strømbransjen fortsetter å falle, til 

tross for historisk lave strømpriser

• Energi Norge lanserer Strømguiden – en ressursside 

rettet mot strømkunder som ønsker å navigere seg 

i markedet

• Gudbrandsdal Energi stikker av med seieren i Norsk 

Kundebarometer 2020 innen strøm for 

10. året på rad

• Forbrukerrådet oppfordrer strømforsikringskunder 

å kvitte seg med forsikringen, og mener de færreste 

vil få nytte av hva den dekker 

• Strømselskapene kan vise til nest størst fremgang 

i EPSIs siste måling på hvor tilfredse nordmenn er 

med ulike leverandørers håndtering av koronakrisen

• Tussa vinner årets kundeservicepris i energiklassen
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I følge EPSIs strømstudie for 2020 faller 

kundetilfredsheten i privatmarkedet, til 

tross for historisk lave strømpriser.

EPSI skriver at vi stadig blir mer elektrifisert, og at vi 

som samfunn vil forbruke mer strøm i årene som 

kommer. Denne utviklingen vil stille økte krav og 

forventninger til både kraftleverandører og nett-

selskaper. 

Strømprisene har vært historisk lave i store deler av 

året, og det har ved enkelte anledninger blitt 

kommunisert at strømprisene har vært negative. Sett i 

sammenheng med at tidligere studier har vist en tydelig 

korrelasjon mellom strømpriser og kundetilfredshet, 

burde tilfredsheten stige – men realiteten er en annen.

Kun halvparten av kundene i privatmarkedet oppgir at 

de har mottatt informasjon fra strømselskapet det siste 

halvåret – og det faller betydelig sammenlignet med 

tidligere år.

Gudbrandsdal Energi troner øverst på årets kunde-

tilfredshetsmåling. Kundene opplever de som et enkelt, 

pålitelig og serviceorientert strømselskap. LOS 

fortsetter å gjøre det bra, og befester sin posisjon.

Andel som har mottatt 

informasjon siste 6 måneder

Kundetilfredshet i privatmarkedet

Kundetilfredshet i privatmarkedet

Kilde: EPSI bransjestudie for strøm- og nettselskaper 2020

2 3
1

65% 63%
59%

53%

2017 2018 2019 2020

65,4

69,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Energi Norge lanserer 

Strømguiden

Energi Norge lanserer Strømguiden – en ressursside 

rettet mot strømkunder som ønsker å navigere seg 

i markedet. 

- Strømbransjen har fått kritikk for ikke å informere kundene tilstrekkelig 

og for å ha kompliserte produkter. Slik skal det ikke være. Vi ønsker at 

alle skal ha et best mulig grunnlag for å ta opplyste valg og kjenne sine 

rettigheter og muligheter som strømforbrukere. Derfor har vi etablert 

Strømguiden, sier Toini Løvseth, direktør i Energi Norge.

På strømguiden.no finner strømkunder enkel informasjon om hvem 

som gjør hva i markedet, de vanligste strømproduktene, fordeling av 

strømkonsum og tips til hva man bør tenke på ved avtaleinngåelse. 

Sistnevnte handler primært om varighet på avtale, hvordan pris 

beregnes og andre betingelser.

Nettsiden forklarer også nærmere hvilke muligheter innføringen 

av AMS-målere gir for å kunne bruke strøm på en smartere måte, 

og hvilke rettigheter man har som kunde ved et strømbrudd.

Strømguiden vil oppdateres årlig hvor ny temaer vil belyses 

og besvares. Du finner nettsiden her. 

Kunde
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Gudbrandsdal Energi stikker av med seieren i Norsk 

Kundebarometer 2020 innen strøm for 10. året på rad. 

Gudbrandsdal Energi får fire av fem mulige stjerner og oppnår en 

kundetilfredshet på 77,0 på tilfredshet og 78,3 på lojalitet. LOS er den 

andre strømleverandøren blant utvalget som får 4 stjerner og oppnår en 

kundetilfredshet på 76,9 og lojalitet på 82,2. Hafslund Strøm, NorgesEnergi, 

Fjordkraft og Eidsiva får alle kun to av fem stjerner.

Årets undersøkelse omfatter til sammen 153 virksomheter fra rundt 30 

bransjer. Totalt rangeres Gudbrandsdal Energi på 28. plass. Norges mest 

fornøyde kunder tilhører Vinmonopolet. De har figurert i toppen av Norsk 

Kundebarometer de siste 15 årene og oppnår en kundetilfredshet på hele 

85 poeng. Målt etter kundetilfredshet følger OneCall (83,6), Finn.no (83,2), 

Toyota (82,6), Sbanken (82) og BMW (81,2).

Undersøkelsen er gjennomført av Barcode Intelligence og Norstat Norge 

i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Mer enn 6 300 forbrukere har avlagt 

nesten 16 000 vurderinger av de ulike bedriftene som måles. I undersøkelsen 

måles kundetilfredshet og lojalitet på en skala fra 0 til 100, der 0 er dårligst og 

100 er best. Årets intervjuperiode var fra 15. januar til 12. mars.

Les om undersøkelsen her. 

Norsk Kundebarometer 2020 
Strømleverandør

Plass Selskap Vurdering Tilfredshet Lojalitet

1.
Gudbrandsdal 

Energi
77,0 78,3

2. LOS 76,9 82,2

3.
Nord-Trøndelag 

Elektrisitetsverk
74,6 83,8

4. Fortum 70,6 73,3

5. Lyse 70,2 79,6

6. Eidsiva 69,9 78,9

7. Fjordkraft 67,9 69,3

8. NorgesEnergi 66,5 67,0

9. Hafslund Strøm 66,2 71,5

Kunde

Gudbrandsdal Energi har 

de mest fornøyde kundene
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Forbrukerrådet advarer 

mot dyre strømforsikringer

Forbrukerrådet oppfordrer strømforsikringskunder 

å kvitte seg med forsikringen, og mener de færreste 

vil få nytte av hva den dekker.

- Du bør sjekke strømavtalen din, og dersom den inkluderer en 

strømforsikring, er vårt råd at du bør kvitte deg med den. Dette er 

forsikringer de færreste har nytte av, sier Inger Lise Blyverket, 

forbrukerdirektør i forbrukerrådet.

Slike forsikringer selges som et tilleggsprodukt i kombinasjon med 

strømavtalene og det er ofte mangelfull informasjon om pris og vilkår. 

Dekningen i avtalen skal i utgangspunktet gjøre seg gjeldende dersom 

man blir arbeidsledig eller syk, men unntaksbestemmelser og forbehold 

medfører at de sjeldent trer i kraft.

Strømselskapene har også anledning til å endre priser og vilkår med 

kun én måneds varsel, hvilket Fjordkraft eksempelvis benyttet seg av 

etter at koronapandemien inntraff Norge. Strømforsikringsavtaler tilbys 

blant annet av Fjordkraft, Hafslund og Norges Energi (under navn som 

Trippelgaranti).

Kunde
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Én av to nordmenn har ikke 

byttet strømavtale på to år

Halvparten av landets befolkning har ikke byttet 

strømavtale på flere år, og gamle betingelser gjør at 

mange ikke får ta del i dagens historisk lave priser.

Funnene er hentet fra en befolkningsundersøkelse Norstat har utført på 

vegne av Forbrukerrådet. Sistnevnte oppfordrer derfor samtlige strøm-

kunder å sjekke avtalen sin og bytte til en avtale som gjenspeiler dagens 

strømprisnivå. 

- Vi vet at mange sitter på dårlige avtaler og betaler unødvendig mye for 

strømmen. Dette bekreftes også av undersøkelsen [...]. Vi har forståelse 

for at mange føler det er trygt å beholde det strømselskapet de har. 

Samtidig tror vi mange undervurderer hvor mye det er å spare og hvor 

enkelt det er å bytte, sier Inger Lise Blyverket, forbrukerdirektør i 

Forbrukerrådet. 

Strømselskapene markedsfører primært kortvarige lokkeprisavtaler eller 

avtaler med høye påslag. De gode avtalene med prisgaranti på mer enn 

et halvt år finner man i hovedsak på prisportaler, men er vanskelig å 

oppdrive på strømselskapenes nettsider.

Kunde
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Kilde: EPSI

Indeks 0-100, Resultater under 60 er svakt, 60 – 75 ok, over 75 er meget bra.Studien baserer 

seg på 4600 intervjuer av personer over 18 år i hele Norden. Målingen er gjennomført på 

Userneed sitt nordiske webpanel i perioden 25. – 31. mars på oppdrag av EPSI Rating Group. 

1100 intervjuer er gjennomført i Norge.
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Det generelle inntrykket av hvordan 

myndighetene og ulike tjenesteleverandører 

har håndtert koronakrisen

Strømselskapene kan vise til nest størst fremgang 

i EPSIs siste måling på hvor tilfredse nordmenn 

er med ulike leverandørers håndtering av krisen.

I den opprinnelige målingen som ble gjort tilbake i mars var det kun 

bank-bransjen som kom dårligere ut enn strømbransjen med en score på 

henholdsvis 53 og 55. Den ferske studien fra EPSI Rating viser imidlertid 

en klar forbedring for strømleverandørene, som går fra 55 til 59 i score, og 

det er kun bankbransjen som kan vise til bedre progresjon. 

Helsevesenet og dagligvarehandelen er fremdeles de store vinnerne i 

undersøkelsen, til tross for en vesentlig nedgang fra sist måling. I en tid 

preget av mye usikkerhet er det behov for konkret informasjon og flere 

initiativ tilpasset folks hverdag. Nærhet, oppfølging og kommunikasjon er 

spesielt viktig. EPSI skriver i en pressemelding om resultatene at flere av 

de målte bransjene har ting å ta tak i. 

Kunde

Strømselskapene med stor 

fremgang i ny EPSI-måling 
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Tussa vinner kundeserviceprisen 2020 foran 

LOS og Kraftriket i bransjekategorien Energi.

- Dette er kjekt! Vi er utruleg stolte av dei dyktige energirådgjevarane

våre. Det handlar om å ha kunden som førsteprioritet. Kulturen vår og 

medarbeidarane våre kan ingen kopiere, og det er det som skil oss frå

konkurrentane våre over tid. Vi har tilsette som brenn for jobben og som 

strekkjer seg litt lengre for å hjelpe kundane. Målet vårt er nettopp å ha 

Noreg sine mest fornøgde energikundar, sier Lise Ulstein, markedssjef 

i Tussa-24 i en pressemelding.

I tillegg til å vinne energiklassen kom Tussa på 2. plass totalt på tvers 

av alle 23 bransjene. Totalvinner av alle bransjene var Ice Mobil med 

92,1 poeng. Samlet sett får selskapene i energiklassen et gjennomsnitt 

på 71,9, noe som gir bransjen en samlet 6. plass av totalt 23 bransjer 

i undersøkelsen

Kundesentrene måles i inntil tre kontaktkanaler bestående av telefon, 

e-post chat og messenger. Hvert kundesenter kontaktes 25 ganger av 

25 ulike mystery shoppere. Rollespillene tilpasses bransjen og benytter 

shopperens egen situasjon. Totalt er det 23 bransjer og 181 kundesentre 

som har blitt målt. Totalt ble det gjort 4 319 henvendelser.

Kundeserviceprisen 2020

Plass Energi Score

1 Tussa 89,1

2 LOS 83,0

3 Kraftriket 82,0

4 Polarkraft 80,3

5 Fjordkraft Energi 79,7

6 NorgesEnergi 74,3

7 Hafslund 73,7

8 Ishavskraft 69,0

9 NTE 68,7

10 Eidsiva Energi 68,5

11 Trøndelag kraft 67,5

12 Smart Energi 64,0

13 Gudbrandsdal Energi 63,6

14 Lyse Energi 60,2

15 Fortum 55,0

Kunde

Tussa vinner årets kunde-

servicepris i energiklassen
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Regulering

Oppsummert

• NVE vil sende sitt endelige forslag om ny nettleie og 

effekttariffer til departementet innen 1. september. 

Styringssystemer for effekttariffer kan bli et 

konkurransefortrinn blant strømselskapene

• RME-NVE har lagt ut gjennomfaktureringsordningen 

på høring med mål om å forbedre dagens modell på 

flere punkter

• Kravet om differensiert merkevare mellom konsernets 

nettselskap og øvrige foretak trer i kraft 1. januar 2022. 

Trenden virker å være at konsern velger å skifte navn 

på nettselskapet der det ikke gjennomføres 

strukturendringer

• En samlet næring ønsker betaling på kundens premisser
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Forslag til innføring av effekttariffer
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Regulering

NVE la tidligere i år forslag til nye effekttariffer for nettleie 

på høring hvor formålet er å gi forbrukerne insentiver til 

å spre strømforbruket sitt jevnere ut.

Husholdningenes strømforbruk blir mer effektkrevende, samtidig som 

AMS og Elhub muliggjør timesavregning. Nye forbruksmønstre som 

gir høyt uttak av effekt eller reduserer energiforbruk uten å redusere 

effektuttaket gjør energitariffer mindre egnet til å fordele kostnaden. 

Effekttariffer derimot, vil gi en mer rimelig og riktig prising av nett.

NVE hadde tilbake i 2015 en konsepthøring for å få innspill til hvorvidt 

effekttariffer burde innføres, og hvordan man skulle realisere det. 

Noen år etter høringen foreslo NVE en overgang til bruk av en «abonnert 

effekt» til kunde i distribusjonsnettet. Forslaget bygget på en modell hvor 

kunden kunne abonnere på eget effektuttak, med mulighet for å betale for 

overbruk når forbruket skulle overskride abonnementet. Denne modellen 

møtte imidlertid mye kritikk og ble aldri vedtatt. Bransjen var enige om at man 

burde innføre effekttariffer, men også denne modellen var mye omdiskutert.

NVE tok derfor et skritt tilbake i 2018 og ba om flere innspill. Det sentrale 

i dette arbeidet var hvorvidt NVE skulle bestemme tariffmodellen eller kun 

kriterier som modellene nettselskapene valgte seg ut måtte oppfylle.

NVE kom deretter tidligere i år med en ny høring. Denne fremla konkrete 

endringer rundt vesentlige aspekter i kontrollforskriften med ikrafttredelse 

fra 2021 eller 2022. Det skal imidlertid nevnes at enkelte av endringene har 

en overgangsperiode på opptil fem år. 

NVE vil sende sitt endelige forslag om ny nettleie og effekttariffer til 

departementet innen 1. september. Styringssystemer for effekttariffer 

kan bli et konkurransefortrinn blant strømselskapene. 

Hva er en effekttariff?

Interessenter

Kraftleverandører, 

nettselskaper, 

nettkunder og 

utstyrsleverandører 

til husholdninger

En ny modell for å beregne nettleie som er betinget av 

hvorvidt forbrukerne bruker nettet når belastningen er høy.

Sakens karakter

Høring ferdig. 

Endelig forslag 

skal sendes ut. 

Tidshorisont 

1. September 2020 med 

mulig overgangsordning



Ny nettleiemodell
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Regulering

NVE-RME har sendt over sitt forslag til ny nettleiemodell. 

Viktigste endringer er følgende:  

• Energileddet kan settes høyere enn marginaltapet og kan variere 

over døgnet. Det åpner for såkalte “time of use modeller.” Øvre 

grense er 50% av nettselskapets inntekt fra hver kundegruppe. 

• Forslaget om å innføre et effektledd for husholdninger droppes. 

Fastleddet må utformes basert på effekt.

NVE hadde tilbake i 2015 en konsepthøring for å få innspill til hvorvidt 

effekttariffer burde innføres, og hvordan man skulle realisere det. 

Noen år etter høringen foreslo NVE en overgang til bruk av en «abonnert 

effekt» til kunde i distribusjonsnettet. Forslaget bygget på en modell hvor 

kunden kunne abonnere på eget effektuttak, med mulighet for å betale for 

overbruk når forbruket skulle overskride abonnementet. Denne modellen 

møtte imidlertid mye kritikk og ble aldri vedtatt. Bransjen var enige om at man 

burde innføre effekttariffer, men også denne modellen var mye omdiskutert.

NVE tok derfor et skritt tilbake i 2018 og ba om flere innspill. Det sentrale 

i dette arbeidet var hvorvidt NVE skulle bestemme tariffmodellen eller kun 

kriterier som modellene nettselskapene valgte seg ut måtte oppfylle.

NVE kom deretter tidligere i år med en ny høring. Denne fremla konkrete 

endringer rundt vesentlige aspekter i kontrollforskriften med ikrafttredelse 

fra 2021 eller 2022. Det skal imidlertid nevnes at enkelte av endringene har 

en overgangsperiode på opptil fem år. 

NVE vil sende sitt endelige forslag om ny nettleie og effekttariffer til 

departementet innen 1. september. 

Hva er en effekttariff?

Interessenter

Kraftleverandører, 

nettselskaper, 

nettkunder og 

utstyrsleverandører 

til husholdninger

En ny modell for å beregne nettleie som er betinget av 

hvorvidt forbrukerne bruker nettet når belastningen er høy.

Sakens karakter

Høring ferdig. 

Endelig forslag 

sendt til OED

Tidshorisont 

Forskriften kan tre i kraft fra

1. juli 2021



Vi mener:

Styringssystemer for effekttariffer kan bli et konkurransefortrinn 

Regulering 
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Effekttariffer som prissignal  

Tariffer generelt og effekttariffer er best egnet 

til å gi generelle og langsiktige prissignaler 

til kunden. Hvis målet er å redusere strøm-

regningen vil kunden (eller ved en applikasjon 

på vegne av kunden) tilpasse seg slik at 

totalprisen blir lavest. 

Kombinasjonen av energi og effekt blir 

avgjørende for hvordan kundene tilpasser seg 

basert på kundes behov. I mange tilfeller vil 

prisen på energi og effekt forsterke hverandre.

Enkelthet og forutsigbarhet 

Kompleksiteten øker med nye type 

prissignaler som både er en utfordring for 

kunden og en forretningsmulighet for strøm-

bransjen. Det vil være fordelaktig med en 

standardisering på utformingen av tariffen på 

tvers av ulike nettselskaper, slik at systemene 

som utvikles av tilbydere kan brukes på tvers 

av ulike nettområder. 

Fra myndighetens side må det legges til 

rette for et system som gir mulighet for 

ulike prissignaler, men at det opprettholder 

standardisering for å sikre konkurranse og 

unngå unødvendige systemkostnader. 

Kombinasjonen av 

energi og effekt blir 

avgjørende for hvordan 

kundene tilpasser seg



Vi mener:

Styringssystemer for effekttariffer kan bli et konkurransefortrinn    

Regulering 
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Avgjørende for å lykkes

• Verdiforslag for kunden og enkel terminologi 

slik at kunden forstår verdien av å styre etter 

både energi- og effektpriser

• Effektive styringssystemer og applikasjoner 

som kan brukes på tvers av prissignaler

• Åpen applikasjon som snakker sammen med 

andre systemer og koblet til AMS-data  

Alternativet blir at strømleverandørene fortsetter 

å selge strøm og kundenes oppmerksomhet 

vris gradvis mot andre leverandører som selger 

styringssystemer der kundenytten ligger. I lys av 

gradvis økende elektrifisering i privatmarkedet 

som elbiler og andre effektintensive produkter, 

vil interessen for strøm som produkt bli enda 

mindre fremover enn det er i dag.

Strømselskapenes rolle

Strømselskapene kan engasjere seg mer for 

å legge til rette for å unngå effekttopper med 

effekttariffer og at styringssystemer dermed kan 

være et konkurransefortrinn. Da blir det sentrale 

spørsmålet om kostnadene ved styrings-

systemene er mindre enn reduksjon i nettleien 

for kundene på kort og lang sikt. Systemer og 

plattformer er under utvikling og kundene får 

stadig bedre oversikt og data over sitt nett.

Strømselskaper som vil ta en rolle for kunden på 

å minimere strømregningen må utvikle systemer 

og ha data som kombinerer prisen på energi og 

effekt. Slike systemer vil gi en betydelig verdi for 

kundene og sikre økt kundelojalitet. 

Verdiforslag for kunden 

og enkel terminologi 

blir avgjørende for å 

lykkes med å styre etter 

både energi- og 

effektpriser



Gjennomfaktureringsordningen på høring
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Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har lagt ut 

gjennomfaktureringsordningen på høring med mål om 

å forbedre dagens modell på flere punkter.

Ett av områdene som dagens ordning har et særlig stort forbedrings-

potensiale er tap på fordring ved manglende betaling fra kunden. 

I slike tilfeller gir ikke loven kraftleverandører fradragsrett for nettleie 

som er gjennomfakturert.

KPMG utarbeidet i fjor høst rapporten «Håndtering av fordring ved felles 

fakturering av kraft og nettjenester i sluttbrukermarkedet» på oppdrag fra 

RME. Det er denne rapporten som danner grunnlaget for høringen som nå 

er lagt ut. 

I høringsnotatet fremheves to av modellene fra rapporten som løser i ulik 

grad flere av utfordringene ved dagens ordning. Modellene er som følger: 

• Tilbakebetalingsmodellen – Gir kraftleverandør rett på tilbakebetaling 

fra nettselskapet ved forfalt krav på kunde

• Underleverandørmodellen – Kraftleverandør inngår separate avtaler 

med sluttbruker og nettselskap. På den måten blir nettselskapet en 

underleverandør

RME har i høringsnotatet uttrykt at de ønsker innspill fra relevante parter 

på tre områder:

• Hvilken modell som foretrekkes og hvorfor, inkludert synspunkter 

på kostnader forbundet med de ulike modellene

• Eventuelle behov for endringer i kravene i avregningsforskriften til 

sikkerhetsstillelse og forfallstidspunkt for nettleiefaktura ved innføring 

av de foreslåtte modellene. 

• I tillegg er det ønskelig med innspill til eventuelle andre endringer 

i avregningsforskriften for risikofordeling mellom kraftleverandør og 

nettselskap

Hva er gjennomfakturering?

Interessenter

Kraftleverandører, 

nettselskaper og 

forbrukere

At kraftleverandør utsteder en felles faktura 

for nettjenester og strømbruk til kunden

Sakens karakter

Rapport og høring

Tidshorisont 

1. September (høringsfrist) 

og endringer kan tre i kraft 

om 3-6 mnd

http://publikasjoner.nve.no/rme_eksternrapport/2020/rme_eksternrapport2020_06.pdf


Krav om differensiert merkevare
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Det er nå vedtatt at kravet om differensiert merkevare 

mellom konsernets nettselskap og øvrige foretak trer 

i kraft 1. januar 2022.

Dagens situasjon hvor mange nettselskaper har lik visuell identitet 

som kraftleverandør og øvrig konkurranseutsatt virksomhet gir en 

rekke problemer. Formålet med den nye bestemmelsen går i kjernen 

på to av dem; redusere forvirring blant forbrukere og fjerne skjevheter 

i konkurransen i sluttbrukermarkedet.

Det var i et høringsdokument fra 2019 at NVE foreslo å innføre en ny 

bestemmelse som stiller krav til differensiert merkevare mellom nettselskapet 

og de andre foretakene i konsernet som nettselskapet er en del av. I samme 

høringsdokument foreslo også NVE at nettselskapets merkevare skal skille 

seg fra merkevaren til alle kraftleverandører. 

På vegne av NVE utredet THEMA høsten 2018 kostnadsomfanget for 

bransjen ved innføring at et slikt krav. De kom frem til, dersom man inkluderer 

samtlige nettselskaper med lik merkevare som en integrert aktør, kostnader 

pålydende 86 MMOK.

NVE presiserer at nøytrale nettselskap kan bli spesielt viktig i en fremtid der 

nettselskapene skal kjøpe tjenester av produsenter og aggregatorer. Kravet 

om ulik profilering trer i kraft 1. januar 2022.Hva er kjernen i forbrukerproblemet?

Interessenter

Kraftleverandører, 

nettselskaper og 

forbrukere

Forbrukere har vanskeligheter med å skille mellom 

nettselskap og kraftleverandør. 

Sakens karakter

Vedtatt

Tidshorisont 

Trer i kraft 1. januar 2022



En samlet næring ønsker 

betaling på kundens 

premisser

I et brev til Olje- og Energidepartementet (OED) 

ber en samlet næring dem om å realitetsbehandle 

forbudet mot å la kunder betale faste månedsbeløp.

Bakteppet for sakens kjerne stammer fra 2019 hvor regulerings-

myndigheten (RME) varslet om at de ville forby strømleverandører 

å tilby betalingstjenester som lot kunder betale et fast månedsbeløp 

gjennom hele året.

I oktober samme år ble Fjordkraft varslet om mulig tvangsmulkt om de 

ikke sluttet å tilby slike tjenester, hvilket de klagde til OED. I april i år ble 

denne klagen avvist, og RME har i etterkant sendt bred med varsel om 

vedtak til en rekke andre aktører også. Det er disse vedtektene nå 

Samfunnsbedriftene, Distriktsenergi og Energi Norge mener må 

realitetsbehandles.

- RME og OED har, etter vårt syn, verken hjemmel eller kompetanse 

til å forby denne typen tilleggstjenester, sier Cecilie Bjelland, direktør 

i Samfunnsbedriftene til Energi Norge.

Bransjeorganisasjonene vil forfølge denne saken. De ber også aktørene 

selv klage sine vedtak inn til Energiklagenemda.

Regulering
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Smarte innovasjoner

Oppsummert

• Vi har kartlagt sentrale utviklingstrekk i markedet sett opp 

mot markedsmodenhet og hvorvidt strøm er kjernen i 

tjenestetilbudet. I denne utgaven ser vi nærmere på aktører 

innenfor kategorien «fremtidsrettede og innovative 

løsninger»

• Nærmere bestemt gjør vi et dypdykk i Tibber, Sonnen

og NODES som på hver sin måte utfordrer aspekter 

ved energimarkedet i Europa

• Tibber tilbyr en heldigital løsning for strøm, Sonnen er 

verdensledende på energilagringssystemer for private 

husholdninger og små bedrifter, mens NODES tilbyr en 

uavhengig markedsplass for desentralisert handel av 

fleksibilitet
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Utviklingstrender i strømmarkedet

Høy

Lav

Høy Lav

Markeds-

modenhet

Smart styring 

av privat 

forbruk 

Energilagring
(batterier)

Fleksibilitets-

markeder

Desentral 

produksjon
(solceller)

Lading

Mobil
Strøm til lav pris

Strøm som kjerne

Vi har kartlagt sentrale utviklingstrender i strømmarkedet opp mot 

markedsmodenhet og hvorvidt strøm er kjernen i tjenestetilbudet. 

Fremtidsrettede og innovative produkter som baner vei 

for en ny fornybar fremtid. Dette segmentet domineres av 

teknologiorienterte innovatører med et nisjefokus, og hvor 

strøm ikke nødvendigvis er en del av kjernen

Relativt modne produkter med et verifisert markeds-

potensiale. Både strømselskaper og innovatører har 

etablert seg innenfor dette segmentet og tester ut 

produkter som ikke har strøm som kjerne

Strømbransjens «bread and butter». Dette er produkter 

som bransjeaktører må levere på for å vinne kunder og 

bestå i markedet. Dette segmentet drives av fokuset på 

strøm som kjerne og består primært av etablerte 

strømselskaper
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Innovative utfordrere øyner muligheter i strømmarkedet

Det er ikke bare tradisjonelle aktører som øyner muligheter i strømmarkedet. 

De siste årene har gitt en tilstrømning av innovative og teknologiorienterte utfordrere 

med ambisjoner om betydelige markedsandeler. Fellesnevneren er at majoriteten satser 

på nisjesegmenter med et særlig fokus på det grønne skiftet. På de kommende sidene 

ser vi nærmere på tre fremtidsrettede og innovative aktører som har tatt energimarkedet 

i kontinentaleuropa med storm.

Smart styring av 

privat forbruk

Tibber er verdens første heldigitale strømselskap. 

Gjennom sin digitale plattform utstyrt med en 

innkjøpsmotor handler Tibber strøm automatisk for 

sine kunder. Plattformen muliggjør også analyse, 

styring og optimalisering av kunders strømforbruk.

Tibber leverer elbilladere, smarte termostater og 

sensorer, i samarbeid med ulike aktører, for å 

kunne overvåke kunders bolig og strømforbruk.

Energilagring

(batterier)

Sonnen er et tysk selskap verdensledende på 

energilagringssystemer for private husholdninger og 

små bedrifter. Gjennom et litiumbatteri lagrer de 

energi fra kunders solcellepaneler og tilpasser 

strømforbruk automatisk. Eventuell overskuddsenergi 

distribueres via et virtuelt kraftverk til andre kunder i 

deres nettverk.
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Smarte innovasjoner

Fleksibilitets-

markeder

NODES er en uavhengig markedsplass hvor 

netteiere, produsenter og konsumenter kan handle 

fleksibilitet og energi i det lokale kraftsystemet. 

Markedsplassen er åpen og integrert mot andre 

markeder, og gjør det mulig for nettoperatører og 

fleksibilitetstilbydere å handle med fleksible ressurser.



En strømdisruptør som vokser i rakettfart

Tibber lanserte i 2017 en digital strøm-app som kjøper strøm automatisk og 

lar kunder styre strømforbruket sitt for en fast pris. Siden den gang har 

selskapet opplevd en stor vekst, lansert ytterligere tjenester og går mot 

internasjonal ekspansjon.

Tibbers forretningsmodell går ut på å automatisere innkjøp av strøm for kundene basert på 

en fastprismodell. I tillegg til å automatisere innkjøp, har Tibber bygget en plattform som kan 

analysere, styre og optimalisere strømforbruk. Selskapet henter ut timesdata fra strømmålere 

og analyserer forbruket slik at kunder kan få en oversikt over hvor mye strøm som går til 

oppvarming, hvor mye som går til belysning og hvor mye som går til utstyr som alltid står på. 

Tibber tilbyr i dag elbilladere, smarte termostater og sensorer som gir dem mulighet til å 

overvåke strømforbruk. På den kommende siden presenterer vi prosessen for å opprette en 

bruker hos Tibber. 

Veien videreKort om Tibber

Stiftet 2015

Ansatte 46

Hjemmeside Tibber.no

Hovedkontor Stockholm

Funding 160+ millioner kroner

Slagord «Glem alt du visste om strømselskap»

På kapitalmarkedsdagene i mai offentliggjorde Tibber at de 

ekspanderer til Danmark, Finland, Frankrike, Nederland og 

Spania. I første omgang får konsumenter i landene tilgang 

til å styre smartenheter via appen. I Tyskland utvider Tibber

produkttilbudet til å gjelde samtlige tjenester som tilbys i Norge 

og Sverige. I et nylig intervju med E24 uttalte Tibber-sjef Edgeir

Aksnes at de allerede har oppnådd en vekst i landet som 

medførte at de måtte stoppe inntaket av nye kunder.

- Norske forbrukere er lei av 

strømleverandører som ikke fremmer 

innovasjon, og som opererer med 

urettferdige vilkår, priser og 

salgsmetodikk

Edgeir Aksnes, administrerende direktør i Tibber

Smarte innovasjoner: Tibber
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Tibbers onboardingsprosess i mobilappen

For å opprette en bruker 

må kunden registrere seg med 

e-post og passord (minimum 

8 tegn) eller Facebook.

Brukeren kan velge å hente opp 

personalia automatisk ved å 

legge inn mobilnummer eller 

fylle dette ut manuelt.  

Løsningen henter også opp 

informasjon om adresse som 

bruker må bekrefte eller 

justere på manuelt. 

Bruker må redegjøre for 

hvilken type bolig som 

befinner seg på 

bostedsadressen.

Bruker må redegjøre for hvor 

stort (ca.) oppvarmingsareal

boligen har. Dette innbefatter 

garasje og anneks.

Bruker må opplyse om hvor 

mange personer som bor i den 

aktuelle boligen. Det fremlegges 

knapper fra 0-8 og 8+ som kan 

trykkes på.

Bruker må redegjøre for 

oppvarmingskilde. Det fremlegges 

en rekke alternative oppvarmings-

kilder og bruker kan hake av for 

flere av dem.

Bruker opprettet! 
Det er nå mulig å ta i bruk appen

og utforske funksjonene eller 

sjekke ut deres smarte 

strømavtale.

Vi har testet prosessen for å opprette en bruker hos Tibber. 

Det tok i underkant av 5 minutter fra start til slutt.

Aksept av 

brukervilkår
Bekrefte 

personalia

Smarte innovasjoner: Tibber
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Intelligent lagring og bruk av solenergi

Sonnen lanserte i 2011 «SonnenBatterie», et litiumbatterisystem som lagrer og 

tilpasser energibruk automatisk til en lav pris. Siden den gang har selskapet opplevd 

en enorm vekst og etablert seg som en ledende aktør innen energilagringsmarkedet.

Batterisystemet kommer i flere varianter, hvorav en av dem er skreddersydd for bedrifter. Det innehar 

også en intelligent overvåkningsløsning som sikrer optimal lagring og konsum av energi. I senere tid 

har selskapet lansert en rekke tilleggsprodukter som er kompatible med batterisystemet, heriblant 

oppvarming av energi til varme og lading av elbil.

Utover batterisystemet har Sonnen etablert en virtuell energiplattform, basert på blockchain-teknologi, 

hvor målet er å gjøre sluttbrukere uavhengig fra det konvensjonelle kraftsystemet ved kun å kjøpe kraft 

gjennom plattformen til en lavere pris enn markedet. Deltakerne på plattformen kan også velge en 

energiplan, «sonnenFlat», hvor de gir Sonnen tilgang til noe av lagringsplassen i batteriet deres i bytte 

mot reduserte energikostnader.

I fjor høst lanserte selskapet konseptene «sonnenNow» og «sonnenDrive» i Tyskland. Førstnevnte gir 

kunder mulighet til å leie solcellepanel og batterisystem. Sistnevnte gir dem mulighet til å abonnere på 

elbil. På neste side forklarer vi selskapets hovedkonsepter nærmere. 

Veien videreKort om

Stiftet 2010

Ansatte 700+

Hjemmeside sonnengroup.com

Hovedkontor Wildpoldsried, Tyskland

Funding 169,2 millioner dollar

Investorer Kjøpt opp av Shell New Energies i 2019

Selskapet offentliggjorde nylig at de ekspanderer til Belgia 

gjennom et eksklusivt samarbeid med Opteco, en av 

landets største solinstallatører. Nyheten kommer ikke lenge 

etter at sonnen presenterte deres nyutviklede programvare 

«sonnenVPP». Programvaren muliggjør kobling av 

husholdningsenheter til virtuelle kraftverk gjennom en enkel 

internett-tilkobling. Med det er sonnen et steg nærmere å 

være en fullserviceleverandør for et nytt, desentralisert 

energisystem.

- Our goal is a world in which 

everyone is able to cover their 

energy needs with decentralised

and clean energy source

Christoph Ostermann, CEO sonnen GmbH

Smarte innovasjoner: Sonnen
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Ren energi distribuert gjennom virtuelle kraftverk

Smarte innovasjoner: Sonnen
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SonnenBatterie er et 

høyteknologisk lagringssystem av 

solenergi som automatisk 

tilpasser seg kunders forbruk

Kunder kobles gjennom 

SonnenBatterie på en plattform 

(sonnenCommunity) og fungerer 

som et virtuelt kraftverk for 

hverandre, hvor strøm distribueres 

rundt i nettverket etter behov

Kunder med SonnenFlat-Box 

kompenseres for at Sonnen bruker 

batteriene deres til å levere 

tjenester som balanserer 

strømnettet

- -



Effektiv utnyttelse av overskuddskraft

Smarte innovasjoner: Sonnen

Sonnen tilbyr sonnenFlat som 

kraftleverandør for balanserende 

ressurseiere (batterieiere) koblet til 

SonnenCommunity

Sonnen kjøper overskuddskraft fra batterikunder som de selger til andre kunder (peer-to-peer) i sanntid for lavere priser 
enn sluttbrukerprisene, i tillegg til at de leverer frekvensregulering fra batteriene til nettselskaper.

Sonnen opptrer som både balanseansvarlig og 

kraftleverandør. Dette impliserer at de drifter kundenes 

batterier og kan selv bestemme hvorvidt overskuddskraft 

skal leveres til andre i nettverket eller selges 

i balansemarkedet

En typisk kunde får dekket 80 % av 

strømforbruket sitt gjennom nettverket 

og kan tjene nok på frekvensregulering 

til å betale for de resterende 20 % 

Sonnen selger overskudds-

kraft i balansemarkedet

Markedsplass for kjøp og 

salg av elektrisk kraft. Pris 

fastsettes basert på tilbud 

og etterspørsel

Håndterer ubalanser 

i strømnettet ved å regulere 

opp eller ned produksjon. 

Sonnen har tillatelse til å 

delta i dette markedet
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Balanserende 

ressurseier

(Batterieierne)

Betaling

Over-

skudds-

kraft 

Energi 

(MWh)

Energi 

(MWh)

Betaling

Over-

skudds-

kraft 

Betaling

Balanse-

marked

Kraftbørs

Balanseansvarlig og 

kraftleverandør

(Sonnen)



Markedsplass for handel av desentralisert fleksibilitet

NODES er landets første markedsplass for kjøp og salg av fleksibilitet i det lokale 

kraftsystemet. Selskapet har som mål å bygge Europas mest kundesentriske og 

integrerte energiplattform, og har de siste to årene fått testet markedsplassen 

i Norden og Europa.

Markedsplassen har sitt utspring fra et fleksibilitetsprosjekt i 2016 hvor Agder Energi, i samarbeid med 

Microsoft, avdekket at de kunne unngå å investere i en trafostasjon ved å kjøpe tilgjengelig kapasitet 

i det lokale strømnettet. Selskapet ble formelt etablert i 2018 av Agder Energi og Nord Pool.

Selve markedsplassen var et motsvar til det begrensede fleksibilitetsmarkedet som eksisterer i dag. 

Dette markedet, styrt av Statnett, har ikke inkludert nettselskaper og forbrukerfleksibilitet. Markedsplassen 

til NODES er åpen og integrert mot andre markeder, og gjør det mulig for både nettoperatører og 

fleksibilitetstilbydere å handle fleksible ressurser. 

De siste årene har NODES jobbet med å bygge prosjektportefølje og organisasjon. Mest oppmerksomhet 

har de imidlertid fått for sin deltagelse i pilotprosjektet NorFlex, et samarbeid mellom Agder Energi, 

Statnett, Glitre Energi, Mørenett og Nodes, som har som mål å skulle utvikle fremtidens strømnett. 

På neste side går vi nærmere inn på NODES sin markedsplass. 

Kort om

Stiftet 2018

Ansatte 10

Hjemmeside nodesmarkets.com

Hovedkontor Lysaker

Funding 38 MNOK (sum innskutt EK) 

Investorer Agder Energi Fleksibilitet AS (50 %)

TSO Holding AS (ulike TSOer)

Smarte innovasjoner: NODES
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- NODES wants to inspire new 

business models to involve those 

who are investing in renewables 

– solar, wind, biomass, electric 

vehicles […]

Enno Böttcher, CEO NODES

NODES er svært sentral i pilotprosjektet NorFlex, som 

består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter 

i avgrensede geografiske områder. NODES-eier Agder 

Energi kunne i juni melde om at prosjektet hadde nådd sin 

første viktige milepæl – en vellykket test av fleksibilitets-

handel. Helt konkret viste testen at flere typer forbruk, 

heriblant ventilasjon og oppvarming, kunne kobles av 

nettet. Prosjektet løper til april 2022. 

Veien videre

https://nodesmarket.com/


Optimal bruk av fleksibilitet gjennom en åpen og integrert plattform

Smarte innovasjoner: NODES
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NODES ønsker å fange opp verdien av fleksibilitet som i dag ikke er tilgjengelig i engrosmarkedet for strøm (day-ahead og intradag) og 

reservemarkedene for operatører av transmisjonsnett. Målet er å tilføre lokal fleksibilitet ekstra verdi ved å knytte fleksibiliteten til sentrale 

markeder. Selgere av fleksibilitet i ulike markeder kan være balanseansvarlig, aggregatorer, mikronett eller sluttbrukere direkte. 

Reservemarked

Reservemarkedene har 

som funksjon å skulle 

håndtere ubalanse i 

kraftsystemet

Balanseansvarlig

Økonomisk ansvarlig for å 

bevare balansen mellom 

forbruk og produksjon

Distribuerte nettselskaper (DSO) 

eier strømnett i et geografisk område. 

Lokale og regionale DSOer styrer 

henholdsvis lav- og høyspentnettet

DSO (lokalt) DSO (regionalt)

TSO

Kjøp

Uavhengig markeds-

plass for kjøp og salg 

av fleksible ressurser

Fleksibilitets-

marked

Day-ahead og 

intradagmarkeder

Organiserte markeder 

som fasiliterer for kjøp 

og salg av kraftvolum

Balanseansvarlig

Økonomisk ansvarlig for å 

bevare balansen mellom 

forbruk og produksjon

Selskap som representerer 

flere husholdninger og 

sammenstiller deres tilbud 

av fleksibilitet

Et geografisk 

avgrenset elektrisk 

distribusjonsnett

Aggregator

Mikronett

Salg Reserver

Prosument

Aktive forbrukere som kan 

kjøpe og produsere strøm 

til eget forbruk

Solcellepaneler

Vindmøller

Hydrogen

Vannkraft

Strømleverandørene kan få 

en sentral rolle ved å levere 

fleksibilitet fra kundene

Både DSOer og TSOer kan ta del 

i markedet for å løse problemer 

rundt overbelastning i nettet

Fleksibilitets-

kontrakt Fleksibilitet

Statnett er systemansvarlig (TSO) 

for det norske kraftmarkedet. 

Selskapet koordinerer forbruk 

og etterspørsel i systemet

Salg

Salg

SalgKjøp

Kjøp

Kjøp



Kilder og fotnoter

Marked

Oversikt over største avtaler

Kilder: Aktørenes hjemmesider 28.08.2020

Informasjon om aktørenes medlems- og 

forbundsavtaler er hentet direkte fra 

aktørenes nettsider og pressemeldinger, 

mens de spesifikke medlemstallene er hentet 

fra de respektive selskapene, forbundene og 

boligbyggelagene.

Det er kun forbunds- og medlemsavtaler med 

mer enn 20 000 medlemmer som avbildes i 

den dyptgående oversikten.

Pris og produkt

Spotprodukter

Kilder: Aktørenes hjemmesider 26.08.2020. 

Vurdering av de mest vanlige 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. 

For Tibber har vi lagt til grunn et påslag 

på 1,5 øre/kWh for elsertifikater og 

handelskostnader basert på informasjon 

på hjemmesiden, uten at vi har informasjon 

om nøyaktig påslag per dags dato. 

Vi har kun sammenlignet påslagene uten å ta 

hensyn til eventuelle andre tilleggstjenester 

som inngår i produktet. F.eks. garantert 

fornybar strøm eller rabatt på elbillading.
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Pris og produkt

Elbilladere og solcellepanel

Kilder: Aktørenes kjøpsløsninger 28.08.2020

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.

For prissammenligningen på solcellepaneler 

gjelder følgende forutsetninger: 

Prissammenligningene er delt opp i to 

klasser basert på wattstyrke. Første klasse er 

intervallet 275-285W, ettersom aktørene ikke 

tilbyr samme styrke. Aktørene som tilbyr 

paneler med ovennevnt styrke har blitt 

sammenlignet over 10 blå paneler, ettersom 

det gir oss mulighet til å sammenligne dem 

direkte. For den andre klassen gjelder 

sammenligningsgrunnlaget 12 sorte paneler 

med 320W. Otovo kan ikke sammenlignes 

direkte, ettersom de kun tilbyr predefinerte 

antall paneler – hvorav 12 paneler ikke er blant 

valgmulighetene. 

Smarte innovasjoner

Dypdykk i utvalgte aktører

Kilder: Aktørenes nettsider 28.08.2020

Informasjon om Tibber, Sonnen og NODES 

er hentet fra aktørenes nettsider og presse-

meldinger.

Analyse og innsikt

Linn Skaret-Thoresen, Thema

Christoffer Noreng, Thema

Gorm Lunde, Thema

Preben Gundersen, Itera

Stefan Astroza, Itera 

Kristian Enger, Itera
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Olav Løkke, Itera

Design

Christina Lind, Itera

Det er vi som 

står bak rapporten
Pris og produkt

Test av aktørenes kjøpsløsninger

Kilder: Aktørenes kjøpsløsninger 28.08.2020

I analysen har vi valgt å telle antall steg i 

løsningen som ethvert aktivt valg forbrukere må 

gjøre for å bestille strøm – fra leverandørenes 

landingsside til bekreftet bestilling. Vi har tatt 

utgangspunkt i en normal navigasjon, og 

således ikke tatt med valg som går på å legge 

til målernummer eller andre opplysninger hvor 

det er valgfritt.

Det skal imidlertid påpekes at det å måtte 

trykke «neste» eller «gå videre» har blitt tatt 

med i opptellingen av steg.

Pris og produkt

Tilleggstjenester

Kilder: Aktørenes hjemmesider 29.08.2020

I oversikten redegjøres det kun for hvorvidt 

aktørene tilbyr tjenesten eller ikke. For tilfellene 

for 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.

Tibber og NTE Marked tilbyr ikke opprinnelses-

garantier, da de kun selger fornybar energi. 



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, Innovation & Own Brands

kristian.enger@itera.no

I THEMA bistår vi 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 kontroll, for eksempel av markeder 

og/eller konkurrenter.

Kontakt

Christoffer Noreng, Partner

christoffer.noreng@thema.no

Vi ønsker 

dine innspill

Vår målsetning har vært at denne 

rapporten skal gi deg som leser 

innsikt som kan omgjøres til 

konkret verdiskapning 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. Samt hvilke temaer du 

ønsker at vi skal gjøre dypdykk i.

Send oss en mail og bidra til å utvikle 

innsikt i det norske strømmarkedet!

thema.no

itera.no

mailto:erik.berg.solheim@itera.no
https://thema.no/
https://www.itera.no/

