
 
 

 

 

Konsekvenser av 
langvarige 
strømutfall og høye 
kraftpriser i flere 
måneder 

Rapport 2005-014 



 

 

ECON-rapport nr. 2005-014, Prosjekt nr. 44160 Offentlig
ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-760-6 
KLM/PJS/mbh, JBR 14. februar 2005 

ECON Analyse 
Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no 

Konsekvenser av 
langvarige 
strømutfall og høye 
kraftpriser i flere 
måneder 

Utarbeidet for 
NVE 



- ECON Analyse - 
Konsekvenser av lite energi 

  

 



- ECON Analyse - 
Konsekvenser av lite energi 

  

Innhold: 
 

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER...........................................................1 

1 INNLEDNING ...........................................................................................5 

DEL 1 KONSEKVENSER AV LANGVARIG STRØMBRUDD.........................6 

2 TEORI ........................................................................................................7 
2.1 Ulike typer konsekvenser – en skala?................................................7 
2.2 Økonomiske virkninger.....................................................................7 
2.2.1 Kortsiktige virkninger via betalingsvilje ........................................7 
2.2.2 Andre tap .................................................................................... 10 
2.3 Andre tilnærmingsmåter for å anslå økonomiske konsekvenser ....... 10 

3 ANTATTE VIRKNINGER I NORGE ...................................................... 12 
3.1 Faktorer som påvirker konsekvensene av et utfall ........................... 12 
3.2 Helse og sikkerhetsmessige konsekvenser ....................................... 13 
3.3 Virkninger på næringer ................................................................... 14 
3.4 Kundenes kostnad og ubehag ved manglende produksjon ............... 15 

4 SITUASJONER MED LANGVARIG STRØMBRUDD........................... 17 
4.1 Tilgjengelig dokumentasjon............................................................ 17 
4.1.1 New York, 1977.......................................................................... 18 
4.1.2 Isstormen i Québec, 1998............................................................ 19 
4.1.3 Kabelbruddene i New Zealand, 1998........................................... 22 
4.1.4 Frankrike, 1999........................................................................... 24 
4.1.5 Østkysten i USA, 2003................................................................ 24 

5 VURDERINGER OG KONKLUSJONER................................................ 27 
5.1 Økonomiske virkninger for Norge................................................... 27 
5.2 Hva kan man lære fra erfaringene ................................................... 29 
5.3 Hvordan bør man gå frem?.............................................................. 29 

DEL II KONSEKVENSER AV LANGE PERIODER MED HØYE 
KRAFTPRISER........................................................................................ 31 

6 TEORI ...................................................................................................... 32 
6.1 Kortsiktige markedsvirkninger ........................................................ 32 
6.1.1 Inntektsomfordeling .................................................................... 33 
6.1.2 Tilpasninger og mistilpasninger .................................................. 35 
6.2 Langsiktige virkninger .................................................................... 36 
6.2.1 Adaptive forventninger ............................................................... 36 
6.2.2 Økonomisk tilbakeslag................................................................ 36 
6.3 Andre virkninger............................................................................. 36 
6.3.1 Mindre likviditet i det finansielle markedet ................................. 36 
6.3.2 Økt grunnrenteskatt..................................................................... 37 
6.3.3 Interessekonflikt mellom TSOene ............................................... 37 
6.3.4 Reaksjon av myndigheter ............................................................ 37 

7 ERFARINGER MED HØYE PRISER...................................................... 38 
7.1 New Zealand vinteren 2001 ............................................................ 38 



- ECON Analyse - 
Konsekvenser av lite energi 

  

7.2 New Zealand høsten/vinteren 2003 ................................................. 40 
7.3 Norge vinteren 2002/03 .................................................................. 42 

8 KONKLUSJONER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER................. 48 

 



- ECON Analyse - 
Konsekvenser av lite energi 

 1 

Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 
Flere områder i verden har opplevd å miste strømmen i lengre perioder, men 
konsekvensene er lite dokumentert. Det er behov for videre analyser av de 
samfunnsøkomiske konsekvensene av slike utfall. I tillegg til KILE-kostnader bør 
man ta hensyn til at kostnadene ofte stiger med varigheten av et utfall og at KILE-
satsene ikke fanger opp tapt konsumentoverskudd for produkter som ikke 
produseres ved et avbrudd. Et godt eksempel er en T-bane, hvor tapet for 
selskapet kan være langt mindre enn nyttetapet for de reisende. 

Dersom myndighetene agerer fornuftig, er det vanskelig å se at perioder med 
svært høye prisen representerer noe stort problem. De viktigste problemene er 
knyttet til fordelingsvirkninger, særlig for husholdninger med svak økonomi. Disse 
problemene kan løses ved bedre kontraktsformer (prissikring) eller ved over-
føringer til husholdningene, uten at incentivene til å spare strøm svekkes.  

Bakgrunn 
De mange større utfallene man har opplevd i kraftleveransene rundt om i verden i 
de senere år og tørråret 2002/2003 med den tilhørende kraftige stigningen i kraft-
prisen, har satt forsyningssikkerhet høyt på dagsorden. NVE utreder robustheten 
til kraftforsyningen i Norge, og har i den sammenheng bedt ECON belyse 
konsekvenser av bortfall i kraftleveranser og perioder med svært høye kraftpriser 
med utgangspunkt i tilgjengelig litteratur. 

Problemstillinger 
• Hvilke konsekvenser har et lengre utfall av kraft for helse og sikkerhet, 

økonomi for ulike næringer og trivsel og velferd for husholdinger? 

• Hvilke konsekvenser har en lengre periode (minst et halvt år) med vesentlig 
høyere priser enn det normale helse og sikkerhet, økonomi for ulike 
næringer og trivsel og velferd for husholdinger? 

Konklusjoner og tilrådinger 
Selv om flere land har erfaringer både med langvarige større utfall og lengre 
perioder med høye priser, er konsekvensene lite utredet og dokumentert. Det er 
således vanskelig å finne kostnadsanslag som kan benyttes for en tenkt, norsk 
situasjon. 

Etter vår vurdering representerer langvarige utfall et vesentlig større potensielt 
problem enn perioder med høye priser. Sannsynligheten for at prisnivået skal bli 
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så høyt at det skaper store problemer er liten, og det finnes tilgjengelige 
virkemidler for å begrense ulempene vesentlig. 

Større og varige utfall 

For å estimere kostnader for et større utfall i Norge, mener vi man bør ta 
utgangspunkt i KILE-kostnadene. Disse fanger imidlertid ikke de fulle kostnadene 
ved et utfall. Det er to grunner til at kostnadene ved større og varige utfall 
sannsynligvis er større enn det KILE-kostnadene indikerer: 

• KILE-kostnadene fanger ikke opp alle kostnadene ved et utfall. Stømbrukerens 
betalingsvilje for leveranser er med, men ringvirkninger ved at sluttbruken 
ikke lenger kan produsere sine tjenester fanges ikke opp. Når produksjon 
stopper opp, oppstår det et tap som er større enn produsentenes tap. 
Forskjellen er knyttet til konsumentoverskuddet ved produktene. Dette er 
særlig tydelig ved infrastruktur som for eksempel transport. Dersom strømmen 
går for T-banen i Oslo reflekterer ikke Oslo Sporveiers betalingsvilje (tapte 
billettinntekter med mer) for strøm de fulle kostnadene ved utfallet. De 
reisendes ubehag i forbindelse med manglende transport representerer trolig 
større kostnader, og må inkluderes i et estimat for samfunnsøkonomiske 
kostnader. 

• KILE-kostnadene er beregnet for utfall med en begrenset varighet. Dersom 
utfallet varer lengre, vil det påløpe ytterligere kostnader som også må 
inkluderes. Et utgangspunkt for å kvantifisere disse kan være FFI-rapporten 
(FFI 2201) som dokumenterer konsekvenser av utfall for de ulike næringene. 

Vi anbefaler at man går videre med kartlegging av kostnadene ved langvarige 
utfall. En stor del av kostnadene ved bortfallet kan være knyttet til en liten del av 
det samlede forbruket, og det kan være grunn til å undersøke kostnadene ved 
back-up forsyning for denne type forbruk. 

Perioder med høye priser 

Det er to hovedgrunner til at vi ikke anser perioder med høye priser som noe stort 
problem: 

• Sannsynligheten for lengre perioder med veldig høye priser er svært lav. For 
at en prisøkning skal skape vesentlige problemer, må prisene etter vår 
vurdering ligge klart over 1 kroner/kWh for en periode på minst et halvt år. 
Dersom forbrukerne på marginen er eksponert for kraftprisen, vil slike priser 
gi en betydelig reduksjon i forbruket. Prisdempingen fra forbruksreduksjoner 
og import gjør at sannsynligheten for priser vesentlig over 1kr/kWh i lengre 
perioder etter vår vurdering er svært lav. (Dersom forventet økning i 
overføringskapasitet til utlandet ikke kommer og norsk energibalanse samtidig 
fortsetter å svekkes, vil imidlertid risikoen for dramatiske prisøkninger øke 
over tid.) 

• Det viktigste problemet knyttet ved svært høye priser er fordelingsvirkningne, 
særlig knyttet til at privatpersoner med svak økonomi kan rammes hardt. 
Fordelingseffektene kan forebygges og de kan også begrenses vesentlig når 
priskrisen er et faktum.  
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o Forebygging kan gjøres ved at man tar i bruk kontrakter som gir 
prissikring. For å unngå at man samtidig svekker priselastisiteten i 
forbruket, bør kontraktene være utformet slik at de på marginen stiller 
forbrukerne overfor de løpende prisene. Dette kan oppnås på flere 
måter, f.eks ved kontrakter hvor 80-90 prosent av estimert forbruk 
kjøpes til fast pris (for eksempel tre-års kontrakt) og resten kjøpes til 
spot-pris, eller ved at man har spot-pris på alt og finansiell prissikring. 
Myndighetene bør vurdere avtaler med bransjen eller andre 
virkemidler for å bidra til at kontrakter som ivaretar de nevnte hensyn 
kan bli ”default” (normal) kontraktsform for husholdninger. 

o Hvis man får en alvorlig priskrise, kan myndighetene i stor grad 
dempe de uheldige fordelingseffektene for husholdningene uten å 
svekke incentivene til å spare strøm. Dette kan man oppnå ved å 
overføre penger til husholdningene som (delvis) kompensasjon for 
kostnadsøkningen. En overføring som er nøytral i forhold til elforbruk, 
vil trolig ha de beste egenskapene mht. kortsiktig og langsiktig 
effektivitet.1 Samtidig kan en forbruksnøytral kompensasjon gi 
utilstrekkelig kompensasjon for enkelte familier med svak økonomi og 
høyt forbruk. Slike spesielle tilfeller kan man i stor grad fange opp 
med individuelle behovsprøvde tiltak. Utbetalingene fra myndighetene 
vil neppe representere noe finansielt problem, siden en stor del av 
inntektene ved en prisøkning på kraft tilfaller Staten. 

Selv om fordelingsvirkningene er en sentral del av problemet ved høyprisperioder, 
finnes det også andre mulige problemer knyttet til en slik situasjon: 

• En utfordring kan være at markedsaktørene – og særlig mindre forbrukere – 
får en feilaktig forestilling om langsiktig prisutsikter. Dette kan lede til 
uheldige disposisjoner. Opplysningstiltak kan bidra til å dempe dette 
problemet. 

• Hvis prisene blir svært høye kan likviditeten i kraftmarkedet bli redusert (slik 
man så i 2003) og i verste fall kan prisdannelsen og handel bli alvorlig 
forstyrret. Etter 2003 ble det foretatt en omlegging på Nord Pool for å redusere 
problemet med kostbar sikkerhetsstillelse. 

Prissvingningene reflekterer variererende ressurstilgang, særlig i vannkraft-
systemet. Høye priser i knapphetsperioder gir et viktig prissignal som påvirker 
viljen til å lagre vann i magasinene til slike situasjoner. Videre gir prisene 
incentiver til forbruksreduksjoner og utløser import. I samspill med tilgrensende 
markeder koordinerer prisene tiltakene for å skape balanse mellom krafttilgang og 
ønsket forbruk. Det er viktig at myndighetene har en klar forståelse av dette, slik 
at man ikke gjennomfører tiltak som undergraver en ønsket tilpasning.  

Tiltak som øker forbruksfleksibiliteten eller gir mer overføringskapasitet til andre 
land kan dempe utsvingene i priser. Reserve produksjonskapasitet (f.eks på steder 

                                                
1  Et eksempel på en nøytral ordning er utbetaling etter antall voksne og barn i en husholdning. Dersom 

støtten i stedet baseres på f.eks elforbruket året før, kan ordningen sies å favorisere elforbruk relativt til 
andre energibærere på lang sikt. Hvis utbetalingen er knyttet til kontraktsformen, slik at husholdninger 
med fastprisavtaler ikke får støtte, vil man undergrave incentivene til å tegne slike kontakter.    
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hvor utfall av kraft er svært kostbart) kan også spille en rolle ved å dempe høye 
kraftpriser. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at ethvert tiltak som 
demper prisutsvingene også demper markedsaktørenes incentiver til å gjennom-
føre tilsvarende tiltak.  
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1 Innledning 
NVE utreder hvor robust det norske kraftsystemet/markedet er. I den 
sammenheng ønsker man to problemstillinger nærmere utredet: 

Hvilke konsekvenser har et lengre utfall av kraft for henholdsvis helse og 
sikkerhet, økonomi og trivsel og velferd for ulike næringer? 

Hvilke konsekvenser har en lengre periode (minst et halvt år) med vesentlig 
høyere priser enn det normale for henholdsvis helse og sikkerhet, økonomi og 
trivsel og velferd for ulike næringer? 

På denne bakgrunn har NVE bedt ECON om å gjennomføre to forprosjekter for å 
kartlegge hvilke erfaringer som er dokumentert i offentlig litteratur. ECON skal 
ikke selv gjøre noen undersøkelser, men studere litteraturen for å foreta en 
vurdering av hvorvidt man kan hente nyttig kunnskap derfra. 

Denne rapporten dokumenterer hva vi har funnet og hvordan vi mener man bør 
fortsette arbeidet på de to problemstillingene. En naturlig konsekvens av at det er 
to tilnærmet uavhengig problemstillingen er at rapporten er todelt. For å lette 
lesingen har vi imidlertid strukturert begge delene likt. Først kommer et teori-
kapittel. I delen om konsekvenser av lengre utfall kommer så et kapittel der vi 
gjennomgår forventete konsekvenser i Norge. Dette kapittelet bygger på to 
sentrale rapporter som gjennomgår dette. Siden noe tilsvarende ikke finnes for 
konsekvenser av langvarige perioder av høye priser, finnes det tilsvarende 
kapittelet ikke i den andre delen. Begge delene har imidlertid et kapittel som 
oppsummerer dokumentasjon på erfaringer fra slike situasjoner. I delen og 
konsekvenser av høye priser er medtatt prisøkningen vinteren 2002/2003. I dette 
avsnittet har vi også inkludert noen generelle betraktninger om norske forhold 
generelt. Endelig har hver del et kapittel som oppsummerer ECONs vurderinger 
og anbefalinger. 

Noen avsnitt er tilnærmet like i de to delene. Det skyldes at noen av de samme 
temaene er relevant for begge delene. I stedet for å referere til første del når vi 
skriver om det i andre del har vi gjentatt resonnementene. Dette har vi valgt for å 
gjøre det mulig å lese hver del uavhengig av den andre. 
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Del 1 Konsekvenser av langvarig 
strømbrudd 
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2 Teori 
I dette kapittelet gjennomgår vi konsekvenser av langvarige strømbrudd på et 
teoretisk grunnlag. Dette er dels bygget på tradisjonell samfunnsøkonomisk teori 
anvendt på kraftmarkedet og dels på litteratur omkring kraftmarkedet spesielt. Vi 
har også inkludert et avsnitt om ulike metoder som er brukt for å anslå kostnadene 
ved større utfall. Kapitlet er generelt og inkludert for å gi leseren en bedre 
mulighet til å fastslå kompleksiteten av problemstillingen og svakhetene ved de 
anslag og metoder som er dokumentert i litteraturen. 

2.1 Ulike typer konsekvenser – en skala? 
Vi er bedt om å se på konsekvenser for hhv helse og sikkerhet, økonomi og trivsel 
og velferd. I blant annet samferdselssektoren har man verdsatt både et statistisk liv 
og et minutt spart reisetid. Da kan man vekte sammen alle konsekvensene og 
sammenligne den samlete samfunnsøkonomiske nytte med kostnader ved ulike 
investeringer. Det finnes imidlertid ingen generell enighet om verdien av et 
statistisk liv som benyttes på tvers av ulike sektorer. Tilsvarende vet vi ikke om 
noen forsøk på å verdsette ubehaget forbundet med å sitte fast i en heis i kortere 
eller lengre tid. Vi har således ingen allment aksepterte vekter å benytte for å slå 
sammen de ulike typene av konsekvenser. Det er vi heller ikke bedt om. I resten 
av dette kapittelet ser vi kun på økonomiske og trivselsmessige virkninger. 

2.2 Økonomiske virkninger 
Her vil vi foreta en prinsipiell drøfting av hvilke virkninger som bør medtas i en 
samfunnsøkonomisk analyse av et strømbrudd. Det bør understrekes at 
kvantifiseringen av noen av virkningene vi beskriver er nokså ukomplisert, mens 
andre virkninger er veldig vanskelig å tallfeste. I dette kapitlet ser vi imidlertid 
kun på de prinsipielle virkningene. Vi skiller mellom kostnader på kort sikt og 
kostnader på lang sikt. 

2.2.1 Kortsiktige virkninger via betalingsvilje 
De kortsiktige virkningene av strømutfall kan illustreres i et tradisjonelt 
markedskryss som vist i venstre del av Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Kortsiktige markedsvirkninger i fm stopp i krafttilgangen. 
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Kilde: ECON analyse 

Produsenter som ikke kan selge sin kraft taper et produsentoverskudd som er 
merket A1. Tilsvarende vil konsumentene tape sitt konsumentoverskudd, B1. I 
tillegg til savnet av kraftforbruk til alt fra oppvarming, PC’er og musikkanlegg, 
kan strømbruddet medføre andre kostnader i forbindelse med: 

Ødeleggelse. Et strømbrudd vil stanse mange produksjonsprosesser og kan føre til 
at innsatsfaktorer og produksjonsmidler blir ødelagt (eks. kraftnettinfrastruktur, 
flytende-prosesser i kraftkrevende industri mfl.). En stor mengde matvarer vil 
også sannsynlig gå tapt pga. svikt i strømdrevne nedkjølingssystemer. I tillegg kan 
svikt i ventilasjons- og klimaanlegg føre til tap av husdyrbesetninger. 

Stopp – startkostnader. Det er en del merkostnader forbundet med at det tar tid å 
få i gang igjen produksjonsprosesser etter at de har stoppet opp. Disse 
merkostnadene vil variere mellom bedrifter avhengig av om de produserer med 
full kapasitet eller ikke. 

Ingen av de tre typene kostnader (eller ulempe) stiger nødvendigvis lineært med 
tiden. Noen ødeleggelser skjer momentant, mens andre først oppstår etter noen 
timer med utfall. Dette er ikke vist på figuren da denne bare viser situasjonen for 
et gitt øyeblikk. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at dette (A1+B1) ikke nødvendigvis er de 
totale kostnadene. Anta at strømforbrukeren er en produsent av en annen vare eller 
tjeneste som er avhengig av produksjon. Hans eller hennes betalingsvilje som 
fremkommer som B1 vil være summen av de ødeleggelser avbruddet frembringer 
og tapte inntekter som følge av redusert produksjon (A2). Imidlertid vil hans 
kunder heller ikke få levert sin vare og kan få et redusert konsumentoverskudd. 
For eksempel kan redusert produksjon innenfor kraftintensiv industri også ha 
konsekvenser for produsenter som er en del av samme verdikjede (f eks et 
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byggefirma som er avhengig av stålleveranser) pga. strømbruddet (område B2). 
Også byggefirmaets kunder kan lide tap (et tap B3 som ikke er vist på figuren). 

Vi ser altså at det samfunnsøkonomiske tapet knyttet til manglende produksjon er 
større enn summen av produsent- og konsumentoverskudd i kraftmarkedet. Man 
kan få store ringvirkninger i samfunnet. Konsekvenser for konsumenter i andre 
markeder enn kraftmarkedet kalles gjerne indirekte kostnader (OTA, 1990), og vil 
være spesielt høye når kritisk infrastruktur faller bort. Det er særlig tre typer 
infrastruktur som er kritisk i samfunnet vårt (FFI, 2001): 

Transportsystemer: 

• ”Fysiske” transportsystemer - mange leveranser av innsatsvarer til 
produksjonsprosesser og leveranser av produkter/tjenester til sluttkunder er 
avhengig av strømdrevne transportbærere (eks. jernbanen). Disse 
leveranseprosessene vil sannsynligvis bli kraftig forsinket ved et langvarig 
strømbortfall. 

• ”Virtuelle” transportsystemer - bedrifter anvender i økende grad datastyrte 
”just-in-time” logistikksystemer for å optimere vareflyten ut til sluttkunden. 

IT-systemer: Alle typer av bedrifter er mer eller mindre avhengig av 
velfungerende datasystemer i deres daglig drift. I tillegg, er 
kommunikasjonsmidlene telefoni, telefaks, e-post og Internett ofte 
nødvendigheter, spesielt for IT-bedrifter. 

Betalingsformidlingssystemer: velfungerende clearingtjenester blir stadig 
viktigere på grunn av betydelig vekst i elektronisk betalingsformidling. 
Elektronisk betalingsformidling er avhengig av at både telekommunikasjon og 
datasystemer fungerer som de skal. 

Den økonomiske virkningen av kollaps i en eller flere av disse viktige 
samfunnsinfrastrukturer er at store produksjons/salgsmuligheter vil gå tapt. Dette 
kan være fordi bedrifter ikke får levert innsatsfaktorer eller bedrifter mister kunder 
pga. økt oppgjørsrisiko i fm manuell behandling av betalingskort og kredittkort. 
Selv om man greier å opprette et manuell håndtering av betaling vil det fordyre og 
forsinke økonomisk virksomhet betydelig. Da vil også det økonomiske 
overskuddet reduseres. 

Det er vanskelig å nøyaktig tallfeste de kortsiktige økonomiske virkningene av 
redusert omløpshastighet, men det vil åpenbart føre til en mindre optimal 
ressursutnyttelse i samfunnet. 

Konkurser 
Bedrifter som allerede sliter økonomisk kan gå konkurs pga. merkostnadene som 
genereres i forbindelse med et strømbrudd. En konkurs i seg selv representerer 
imidlertid ikke noen samfunnsøkonomisk kostnad, men bare en inntekts-
omfordeling fra eiere til kreditorer. Men det vil naturligvis påløpe kostnader som 
bruk av advokattjenester med mer i forbindelse med konkursen. En konkurs 
trenger heller ikke ha noen langsiktige effekter. Ofte ser man at den samme 
bedriften starter opp igjen. Igjen vil man se noen administrative kostnader 
forbundet med å forhandle frem nye avtaler etc. Videre kan det påløpe 
samfunnsøkonomiske kostnader på grunn av friksjon i økonomien. Det kan for 
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eksempel ta tid før de ansatte finner en ny jobb slik at det i en periode vil være 
ressurser som ikke utnyttes til å skape verdier. 

2.2.2 Andre tap 
Noen konsekvenser kan også medføre andre typer av tap. 

Tapte markedsandeler 
Dersom en bedrift ikke klarer å levere sin produkter kan kunder bli misfornøyd og 
heller velge andre leverandører. Dette vil særlig gjelde næringer med hard 
konkurranse fra utenlandske aktører og små varelagre. 

Utflytting av bedrifter 
Noen bedrifter kan vurdere å flytte sin virksomhet til områder hvor de oppfatter 
forsyningssikkerheten til å være større. Vi har imidlertid noe vanskeligheter med å 
tro at dette vil være særlig omfattende. Dersom det likevel skjer kan vil det 
antagelig får størst konsekvenser dersom det er hjørnestensbedrift som flytter. Da 
kan det gå lang tid før de ansatte finner nye arbeidsplasser slik at man vil ha en 
periode med ledige ressurser. 

Gale investeringer 
Frykt for gjentak kan medføre at man investerer i sikkerhetsutstyr, reservekraft 
eller annet. Slike investeringer kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme, men de 
trenger ikke være det. Et lengre utfall kan med andre ord medføre at man gjør 
samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer. 

Vandalisme og hærverk 
Mørklegging og sikkerhetssystemer som ikke fungerer kan medføre vandalisme 
og plyndring av butikker og hus m.m.. 

2.3 Andre tilnærmingsmåter for å anslå 
økonomiske konsekvenser 

Å addere virkninger for ulike sektorer er kun én av fire mulige tilnærmingsmåter 
som er referert i litteraturen. Men de andre tilnærmingsmåtene har klare svakheter 
som bla skyldes at det er vanskelig å fange opp alle kostnadene i et anslag. Et 
annet betydelig problem er at flere av kostnadsanslagene som er referert i 
litteraturen (se kapittel 3) baseres på en kombinasjon av disse beregningsmåtene. 
Dette kan innebære ”dobbelttelling” av kostnader og kan føre til at man overdriver 
de faktiske økonomiske virkningene. 

Forsikrings- og erstatningskostnader 
De økonomiske konsekvensene ved et strømbrudd måles ofte ut fra summen av 
forsikringskostnader (vanligvis utbetalt av private forsikringsselskap) og 
erstatningskostnader (utbetalt av myndigheter og/eller kraftselskap). Svakheten 
med denne metoden er at bare det som er forsikret er medtatt i kostnadsanslaget 
og, det beløpet vil være mindre enn de totale samfunnsøkonomiske kostnadene. 
Vi mener derfor at dette ikke er noe godt mål på de samfunnsøkonomiske 
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kostnadene ved et strømutfall. Dersom man ønsker å sammenligne kostnadene 
ved to ulike utfall, kan man naturligvis benytte disse kostnadene som indikator. 
Men det forutsetter at den samme ”andel” av kostnadene er forsikret. Selv 
innenfor et land trenger ikke dette være tilfelle dersom næringsstrukturen i de 
berørte områdene er ulike og ulike næringer har ulike grad av forsikringsdekning. 
Vi mener derfor at det har begrenset verdi å se på disse tallene. 

Endringer i BNP 
En alternativ tilnærming er å analysere hvordan strømbruddet har slått ut på BNP-
utviklingen. Hovedsvakheten med BNP-målet er at ødeleggelser ikke fanges opp. 
BNP er et mål på hvor stor verdien av samfunnets produksjon er. Man kan faktisk 
oppleve en økning i BNP som følge av større ødeleggelser. Det er fordi de små og 
suksessive investeringer som gjøres for å reparere skader ofte har en positiv effekt 
på BNP-målet. Dersom denne verdien overstiger reduksjonen i produksjon som 
følge av stillstand og ødelagt produksjonsapparat får man en økt BNP. Dette 
fenomenet kalles gjerne ”naturkatastrofens økonomiske paradoks” (Molin, 2000). 
Selv om man ikke får en økning i BNP, er det klart at man undervurderer 
kostnadene ved å se på endringer i dette målet. I litteraturen er det ikke uvanlig å 
referere endringer i BNP, men vi har ikke sett at noen har trukket noen 
konklusjoner ut fra de tallene de finner. Vi mener altså at dette ikke er noen farbar 
vei for å estimere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved strømutfall. 

Avsavnsverdier 
Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i kunders betalingsvillighet for å unngå et 
strømbrudd. Anslagene på betalingsvilje som man har kommet frem til i 
litteraturen tar imidlertid ikke hensyn til de fulle samfunnsøkonomiske kostnadene 
ved et avbrudd. Vi viste i avsnittet om kortsiktige markedsvirkninger at de 
indirekte kostnadene (området B2 på Figur 2.1) også er en del av de 
samfunnsøkonomiske kostnadene, men at dette sjelden fremkommer i en bedrifts 
betalingsvilje for kraft (avsavnsverdien). Avsavnsverdien representerer normalt 
bare de direkte kostnadene. Særlig ved offentlig infrastruktur er disse kostnadene 
vesentlige. F eks er kostnadene for samfunnet ved stans i t-banesystemet i Oslo 
ikke kun begrenset til tapte billettinntekter for Oslo Sporveier, men kostnader i fm 
produksjonsforstyrrelser (f eks ansatte som blir forsinket til eller fra jobben) må 
også medtas. Også for andre typer forbruk har man indirekte kostnader. Dersom 
bakeriet ikke kan bake brød vil kundene miste et konsumentoverskudd, dersom 
baren må stenge på grunn av manglende strøm mister bargjestene et 
konsumentoverskudd osv. 

Mikroøkonomisk tilnærming 
Vi mener altså at man bør gjøre en mikroøkonomisk analyse der man adderer 
sammen kostnader for de ulike sektorene. Dette er en utfordrende oppgave der 
også konsumentenes ubehag bør verdsettes. Videre er det viktig ikke å 
dobbelttelle kostnader. Dersom man regner ut verdien av ødeleggelsene direkte, 
må man for eksempel ikke inkludere kostnader for forsikringsselskaper. Dersom 
man inkluderer lønnskostnader forbundet med overtidsarbeid for redningsfolk 
osv, må man ikke inkludere deres tapte fritid. Dersom en bedrift inkluderer en del 
av sine kunders konsumentoverskudd som en del av deres tap (tapt kundelojalitet) 
skal man ikke regne det med for kundene også. Det er således en vanskelig 
oppgave, men vi mener likevel dette er den beste fremgangsmåten. 
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3 Antatte virkninger i Norge 
I forbindelse med forsvarets BAS-prosjekt har FFI laget en rapport (FFI, 2001) 
der virkninger av strømutfall er gjennomgått for ulike næringer og andre utvalgte 
grupper. Basert på denne rapporten og en rapport utarbeidet av det amerikanske 
Office of Technological Assessment (OTA, 1990) gjennomgår vi nedenfor antatte 
virkninger på henholdsvis helse og sikkerhet, økonomi og trivsel. Først har vi 
imidlertid en kort gjennomgang av faktorer som påvirker konsekvensene av et 
utfall. 

3.1 Faktorer som påvirker konsekvensene 
av et utfall 

Før vi presenterer over konsekvenstyper for ulike næringer, vil vi si noe kort om 
ytre faktorer som påvirker konsekvensene av et utfall. Konsekvensene av et utfall 
avhenger av en rekke faktorer som: 

Varighet på utfallet - vil ha betydning både for hvor store ødeleggelsene blir og 
hvor stort tapet ved manglende produksjon blir. Vi er bedt om å se på 
konsekvenser av langvarige utfall. Det tolker vi slik at vi ser på de ekstra-
kostnadene som påløper når utfallet varer mer enn noen timer. 

Geografiske og demografiske forhold - i området som rammes vil være av 
betydning. Både sammensetningen av industri og bebyggelsen vil være av 
betydning. Størst ødeleggelser får man antagelig i industri med smelteprosesser. 
Videre vil andelen boliger med alternative oppvarmingskilder være av betydning. 

Klimatiske forhold og tid på året – de praktisk og helsemessige konsekvensene av 
et strømbrudd vil nok være større om vinteren enn på sommeren. Der dette er 
relevant vil vi drøfte konsekvensene. 

Omfang (fullt utfall eller begrenset) – dersom man har tilgang til noe strøm og 
man har muligheten til å styre fordelingen av denne, kan man redusere 
konsekvensene dramatisk. Ved rullerende black-out kan man redusere tapene 
forbundet med frosne vannrør. Ved å sørge for at vital infrastruktur som IT og 
telefoni (nødsentral med mer) har strøm kan man redusere konsekvensene for 
helse og sikkerhet. Vi vil konsentrere oss om konsekvensene dersom man ikke har 
noe strøm tilgjengelig. 
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Noen områder der konsekvensene av strømbrudd er spesielt store har 
reserveaggregat. Det finnes ikke en fullstendig og oppdatert oversikt2 over hvilke 
områder det gjelder. Vi har anført der det er oppgitt å finnes. 

3.2 Helse og sikkerhetsmessige 
konsekvenser 

Sammenbrudd i kritisk samfunnsinfrastruktur og -tjenester kan øke 
sannsynligheten for at liv går tapt og/eller personer blir skadet. Det vil også 
sannsynligvis føre til at helse-, nød- og sikkerhetstjenesten vil bli nødt til å bruke 
ekstra ressurser for å opprettholde noenlunde ”normale tilstander” i samfunnet. 

I dette avsnittet vil vi ikke forsøke å kvantifisere disse virkningene - dette er heller 
ikke blitt gjort i undersøkelsene i fm strømbrudd- selv om det finnes ulike 
økonomiske metoder for å verdsette menneskeliv. Men det finnes en del 
kostnadsanslag for økt ressursbruk hos helse-, nød- og sikkerhetstjenester under 
strømbrudd som vi vil kommentere i kapittel 4. 

Nedenfor gir vi en oversikt over de viktigste risiko mht. helse og sikkerhet. 

Helsetjenester 
Viktig utstyr i akuttmottak, intensivavdelinger og operasjonsstuer vil stanse 
momentant dersom det ikke finnes nødstrøm. Dette gjelder særlig 
operasjonsbelysning, respiratorer og dialyseapparater. 

Redningstjenester 
Nødnummertjenesten 113 og kommunikasjon med ambulanse og andre nødetater 
kan bli forstyrret ved et strømbrudd. I tillegg kan svikt i datastyrte 
dirigeringssystemer i redningssentraler medføre at liv går tapt fordi det tar lengre 
tid for redningstjenester å komme frem til ulykkesstedet. 

Offentlig orden 
Et omfattende strømbrudd vil øke den generelle risikoen i samfunnet. Sekundære 
uhellsituasjoner med varierende alvorlighetsgrad kan lett oppstå, og kriminelle 
elementer kan utnytte situasjonen. 

Trafikkstyringssystemer  
Et strømbrudd som rammer trafikkstyringssystemer, særlig signalanlegg for 
jernbane og lufttrafikkontroll, har et potensial for å lage spektakulære 
ulykkesituasjoner. 

Vann og avløp 
De fleste vannkildene i Norge ligger høyere enn bebyggelsen slik at svik i 
strømdrevne pumper ikke vil være noe stort problem i de fleste områdene. Men 
det kan imidlertid bli slutt på tilgjengelig drikkevann i noen områder som er 

                                                
2 I 1998 foretok NVE en undersøkelse for å kartlegge utbredelsen av nødstrømsaggregater. 
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avhengig av pumper og vanntårn. I tillegg kan urenset kloakk i noen situasjoner 
slippe ut i naturen pga. svikt i strømdrevne renseanlegg. Utslipp av urenset kloakk 
over lengre tid kan medføre betydelig miljøkonsekvenser. 

Fra de to rapportene har vi opplysninger om hvilke konsekvenser et varig utfall vil 
ha for ulike næringer. Inndelingen i sektorer tilsvarer ikke nøyaktig den SSB 
benytter, men sektorene som er medtatt utgjør ca. 90 prosent av sysselsettingen i 
Norge. Som en indikator på næringens størrelse har vi angitt i parentes hvor stor 
andel av arbeidsstokken som er ansatt i de ulike næringene. Husholdninger er ikke 
en egen ”næring”, men er tatt med for å gjøre oversikten komplett. Dette omfatter 
kostnader og ubehag folk opplever i sine hjem. Ulemper for enkeltindivider 
utenfor hjemmet er beskrevet i avsnitt 3.3. 

Husholdninger 
Husholdninger som er avhengig av elektriske panelovner og komfyrer vil få store 
problemer med oppvarming av rom og tilberedning av mat ved et strømbrudd. I 
tillegg vil svikt i strømdrevne nedkjølingsapparater som kjøleskap og frysere gjøre 
at husholdninger får vanskeligheter med oppbevaring av mat. En annen alvorlig 
konsekvens av strømbrudd om vinteren kan være frysing av vannrør og kan gi 
meget kostbare vannskader i bygg. Redusert tilgang på rent drikkevann kan også 
skape problemer noen steder i landet. 

Jordbruk (ca. 3 prosent av sysselsatte) 
Innenfor jordbruksektoren brukes strøm i stor grad til regulering av miljø til 
husdyrbesetninger. Svikt i ventilasjons- og klimaanlegg kan føre til tap av 
husdyrbesetninger. For eksempel, fjærfe i store anlegg er sterkt utsatt allerede 
etter 30 min. mens svin vil gå tapt hvis de ikke får ventilasjon i løpet av 2 timer 
(Utan el stannar Sverige, 2000). Melkekyr kan også ta permanent skade hvis det 
tar for lang tid før melking skjer. 

Strøm blir også brukt til å drive klimaanlegg og vanningssystemer i drivhus, og 
planter og frukt kan bli permanent skadet hvis de blir utsatt for ekstreme 
temperaturer og/eller tørke. 

Offentlig tjenesteyting (ca. 40 prosent av sysselsatte) 
Kommunehus, skoler, universitet, institusjoner, sykehjem osv. vil stort sett 
oppleve de samme problemene som husholdninger. Offentlig tjenesteyting 
(spesielt offentlig administrasjon og utdanning) vil imidlertid være mer avhengig 
av operative IT-systemer for å kunne fungere effektivt. 

Finansnæringen (ca. 12 prosent av sysselsatte) 
Velfungerende elektroniske clearing- og transaksjonstjenester er kritiske for 
finansnæringen. Uten tilgang på nødstrøm vil finansnæringen måtte gå tilbake til 
manuell bokføring osv. Gjennomføringen av finansielle transaksjoner vil gå mye 
tregere og antall transaksjoner vil bli betydelig redusert. Andre 
primærkonsekvenser vil være at bankfilialer må stenges og at bankautomater ikke 
fungerer. I tillegg vil de indirekte kostnadene være store. 
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Detaljhandel og servicenæringen (ca. 19 prosent av sysselsatte) 
Mye av detaljhandelen vil velge å stenge fremfor å ta belastningen av å holde det 
gående. Overgangen til manuell kassedrift vil medføre forsinkelser, køer og igjen 
en betydelig oppgjørsrisiko. Mangel på kontanter kan også være et problem, men 
til syvende og sist vil tapte salgsmuligheter være avgjørende. Igjen vil de indirekte 
kostnadene være store. 

Industri (ferdigvarer og matvarer) (ca. 10 prosent av sysselsatte) 
Kvalitetstap på matvarer vil medføre de største direkte tapene. Matvareindustriens 
leveranseevne vil også sannsynligvis være påvirket pga. tregere transportsystemer 
(se nedenfor). 

Transportsektoren (ca. 7 prosent av sysselsatte) 
Selv om de direkte økonomiske tapene anses til å være neglisjerbare, så er de 
indirekte kostnadene i form av tapte salgsmuligheter betydelige. 
Leveranseprosesser vil gå mye langsommere ved et strømbrudd noe som kan 
medføre at potensielle og/eller eksisterende kunder går tapt. Videre, denne type 
konsekvens er større enn tidligere pga. økende bruk av datastyrte just-in-time 
(JIT) logistikk til å styre transportforsendelser. 

Strømbrudd kan også potensielt føre til stans i transportbærerer pga. økte 
vanskeligheter med å få drivstoff opp fra lagertankene på bensinstasjoner. Olje- 
og energidepartementet har imidlertid produsert et antall håndpumper, utplassert i 
sivilforsvarskretser eller hos brannvesen, for å sikre seg mot dette. 

Kraftkrevende industri (3 prosent av sysselsatte) 
Konsekvensene for kraftintensiv industri er varierer mellom de ulike 
produksjonsprosessene. Et strømbrudd med varighet under 1 sekund kan føre til 
nedstengningen av produksjonsapparater i flere timer. Utkoblinger kan ødelegge 
råvarer, produkter underarbeid og ferdige produkter. Prosesser som bruker 
oppvarmet, flytende masse, enten dette er metall eller for eksempel plastråstoff, er 
spesielt utsatte. For eksempel, flytende aluminium vil størkne i maskiner etter 
ca. 6 timer og gjenoppstart kan ta flere døgn (Utan el stannar Sverige, 2000). 

Offshore-virksomhet (ca. 1,5 prosent av sysselsatte) 
Utvinning av olje og gass fra norsk sokkel har ikke behov for kraft fra nettet. 
Pumpeanleggene ved terminalene på fastlandet er imidlertid avhengig av strøm. 
Men de fleste slik anlegg i Norge ville klart seg uten strøm fra sentralnettet fordi 
de har reserveaggregater stående som back-up. 

3.3 Kundenes kostnad og ubehag ved 
manglende produksjon 

Kundenes ubehag ved et langvarig kraftbortfall må også tas med i en 
helhetsvurdering av konsekvenser. Etterfølgende oversikt er ikke uttømmende, 
men den omfatter praktiske og trivselsmessige konsekvenser referert til i 
litteraturen. Disse kommer i tillegg til faktiske kostnader for husholdningene. 
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Uleilighet ved transportforstyrrelser - jernbanen, tunnelbanen og trikk er 
avhengig av strøm for fremdrift. Alt vil gå tregere enn normalt. Det kan oppstå en 
situasjon hvor 20.000 personer sitter fast i t-banetunnelene i Oslo. 

Ukomfortabel innetemperatur- manglende mulighet til oppvarming vil primært 
være kritisk om vinteren. I følge en svensk undersøkelse så vil innetemperaturen i 
en dårlig isolert bolig vil synke fra 21,50C til 100C på mindre enn 12 timer dersom 
utetemperaturen er –200C (FFI, 2001). 

Fraflytting/evakuering - hvis den generelle innetemperaturen blir lavere enn 
100C så blir det vanskelig å bo normalt i boligen. Hvis temperaturen innendørs går 
ned mot 00C fryser vannet og toaletter kan ikke brukes. Boligen må derfor 
sannsynligvis evakueres på dette tidspunktet. Store deler av befolkningen må 
samles provisorisk i lokaler som kan varmes opp. 

Innestengt i heiser - langvarig stans i heiser på grunn av bortfall i 
kraftforsyningen kan være en ubehagelig og traumatisk opplevelse for mange. 

Bortfall i nyhetstjenester - nyhetsinformasjonsformidling via TV, radio og 
Internett spiller en viktig rolle i alle moderne samfunn. 

Disse såkalte ”sosiale kostnadene” er vanskelige å kvantifisere og er derfor som 
regel ikke tatt med i undersøkelser av alvorlige strømbrudd (OTA, 1990). 
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4 Situasjoner med langvarig 
strømbrudd 

Både i Norge (Kristiansund 1992) og i andre land har man opplevd langvarige 
strømbrudd. Vi har sett nærmere på hva som finnes av dokumenterte kostnader og 
erfaringer fra en del av disse hendelsene. I tabellen nedenfor har vi en oversikt 
over de viktigste strømbruddene vi har funnet omtalt. Vi har gått nærmere inn på 
de strømbruddene hvor konsekvenser er dokumentert og som er relevante for 
Norge. Tabellen viser hvilke strømbrudd som blir nærmere presentert nedenfor og 
hvilke vi har utelatt samt årsaken til at de ikke er drøftet nærmere. 

Varighet < 1 døgnSør-Sverige, Helsinki og London i 2003

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.5USA, 2003

Hendelsen har hittil ikke blitt analysertSverige, 2005

Dårlig dokumentert og fokuset er på andre forhold.California, 2000*

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.2Québec, 1998

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.3Auckland, 1998

Vanskelig å differensiere mellom virkninger av krigen og 
virkninger forårsaket av strømbruddet

Serbia etter Kosovo-krigen, 1999

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.4Frankrike, 1999

Varighet 1-5 døgn, mangler tilstrekkelig informasjonSverige 1998, 1999 og 2000

Kostnadsanslag baseres kun på KILE-kostnaderKristiansund, 1992

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.1

Kommentar

New York, 1977

Hendelse

Varighet < 1 døgnSør-Sverige, Helsinki og London i 2003

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.5USA, 2003

Hendelsen har hittil ikke blitt analysertSverige, 2005

Dårlig dokumentert og fokuset er på andre forhold.California, 2000*

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.2Québec, 1998

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.3Auckland, 1998

Vanskelig å differensiere mellom virkninger av krigen og 
virkninger forårsaket av strømbruddet

Serbia etter Kosovo-krigen, 1999

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.4Frankrike, 1999

Varighet 1-5 døgn, mangler tilstrekkelig informasjonSverige 1998, 1999 og 2000

Kostnadsanslag baseres kun på KILE-kostnaderKristiansund, 1992

Strømbruddet er presentert i avsnitt 4.1.1

Kommentar

New York, 1977

Hendelse

 
* Høyteknologi næringen i Silicon Valley tapte rundt 100 millioner dollar pr. dag i løpet av tiden med 
rullerende strømkutt i juni 2000 (ECON rapport 71, 2003). 

Kilde: ECON analyse 

4.1 Tilgjengelig dokumentasjon 
Generelt finnes det mye dokumentasjon av de tekniske forholdene rundt 
strømbrudd, men vesentlig mindre om konsekvensene. Videre er det som 
rapporteres om konsekvenser og kostnadsanslag gjerne lite detaljerte. For 
eksempel står det sjelden hvor mange kWh som ikke ble levert. Normalt oppgis 
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hvor mange kunder som mistet strømmen og hvor lang tid det varte før strømmen 
var tilbake hos de første og de siste kundene. Det er således vanskelig å 
sammenholde kostnader pr kWh ikke-levert strøm. Også andre detaljer som er 
viktige for å kunne trekke erfaringer mht. kostnader og konsekvenser er dårlig 
dokumentert. Vi mener derfor at det er begrenset hvor mye man kan hente ut fra 
erfaringer fra andre land. 

De kostnadsanslagene som presenteres nedenfor baseres i hovedsak på 
granskningsrapporter utarbeidet av myndighetene i etterkant av hendelsen. 

4.1.1 New York, 1977 
Bortfall i fire av høyspentledningene til kraftselskapet ConEdison (ConEd) pga. 
lynnedslag førte til bortfall i kraftforsyningen fra halv ni på kvelden 13. juli 1977. 
Til sammen mistet 8 millioner mennesker strømmen i New York City og 
Westchester County. De fleste fikk først tilbake strømmen etter 17 timer, og etter 
26 timer var situasjonen normalisert (FFI, 2001). 

Helsemessige og praktiske konsekvenser 
I motsetning til de andre casene i vårt utvalg oppstod det plyndring og sivil 
ulydighet blant New-Yorks befolkning i perioden strømbruddet varte. 

I følge sykehusstatistikken gikk to liv tap som resultat av strømbruddet. Mens 
flere folk ble skadet pga. den alminnelige forvirringen som oppsto under 
plyndringen av butikker m.m. (Corwin et.al., 1977). 

Økonomiske virkninger 
I en rapport utgitt av US Department of Energy er kostnadene ved strømbruddet 
delt inn i to typer; direkte og indirekte. Tabell 2.1 gir en oversikt over de 
økonomiske konsekvensene i New York City. De direkte kostnadene referer til 
kostnader i forbindelse med ødeleggelse og tapte produksjonsmuligheter, mens de 
indirekte kostnadene dreier seg i hovedsak om merkostnader (erstatnings- og 
forsikringskostnader) og ekstraarbeid ulike private og offentlige aktører ble påført. 
Merk at begrepene direkte og indirekte kostnader ikke er brukt på samme måte 
som i resten av denne rapporten. 
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Tabell 4.1 Økonomiske konsekvenser av strømbruddet i New York City3 

 Direkte kostnader 
($ Mill.) 

Indirekte kostnader 
($ Mill.) 

Næringer Matvarer $1.0 Bedrifter $155.4 

 Tapte 
inntekter/lønn 

5.0 Forsikring 
(privatsektor) 

5.0 

 Verdipapirmkd. 15.0   

 Bankvesenet 13.0   

Sum næringer  $34.0   

Føderal og -
delstatadministrasjonen 

(ikke-offentlige 
tjenester) 

  Offentlig 
krisestøtte 

12.5 

     

Consolidated Edison Reparerings- og 
overtidskostnader 

12.0 Nyinvesteringer 65.0 

Forsikringsselskap    33.5 

Helsetjenester   Sykehus 
(overtidskostnader) 

1.5 

Andre offentlige 
tjenester 

Offentlig transport 9.1 Vandalisme 0.2 

   Rednings-, 
sikkerhets- og 
rettstjenester 

17.0 

Sum  $55.1  $290.2 

Kilde: Corwin et.al., 1977. 

Det går frem av tabellen ovenfor at næringer ble hardt rammet ($34.0 mill.) og at 
de indirekte kostnadene ($290.2 mill.) er betydelig høyere enn de direkte 
kostnadene ($55.14 mill.). Basert på disse tallene var den direkte og indirekte 
kWh-kostnaden beregnet til hhv. $0,66/kWh og $3,45/kWh. (4,1 kr/kWh og 21,7 
kr/kWh). 

ECONs vurderinger 
Kostnadslagene som US Department of Energy presenterer i fm med 
strømbruddet i New York har to hovedsvakheter. For det første har man 
kombinert to forkjellige beregningsmåter i Tabell 4.1; erstatningskostnader og 
mikroøkonomiske virkninger. Vi kan ikke utelukke at det har ført til en 
dobbelttelling av kostnader. For eksempel er både forsikringsutbetalinger på $5 
mill. og reparasjonskostnader på $12 mill. medtatt i anslaget. For det andre har 
man ikke forsøkt å kvantifisere de indirekte kostnadene som er beskrevet i 2.2.1. 

4.1.2 Isstormen i Québec, 1998 
I januar 1998 ble Canada rammet av den største og dyreste naturkatastrofen i 
landets historie (Den canadiske regjeringens faktahefte, 1998). Tre påfølgende 

                                                
3  Kostnadsanslagene dekker ikke Westchester County fordi samtlige kunder i dette området fikk tilbake 

strømmen allerede tidlig neste morgen (14. juli), og fordi driften til industriverk ikke ble berørt. 
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isstormer la et 10 cm tykt lagt med frosset regn på kraftlinjene fra Kitchener sør i 
Ontario til Fundy coast i New Brunswick og Nova Scotia, en distanse på mer enn 
1.000 kilometer (ECON Rapp. 71, 2003). 

De ekstreme værforholdene (i første rekke nedisingen) førte til masseødeleggelse 
av kraftnett og annet kritisk infrastruktur. I den sørlige canadiske provinsen 
Québec, som ble hardest rammet, ble blant annet 1000 luftlinjer veltet og ca. 1,4 
millioner kunder mistet strømmen. Figur 4.1 viser hvordan totalt antall berørte 
kunder økte fra ca. 700.000 til nesten 1.4 mill. i løpet av de første par dagene 
(FFI, 2001). Deretter fikk kunder gradvis tilbake strømmen f.o.m. 9 februar idet 
linjer og master ble reparert. Det tok nesten fire uker før alle kunder i de berørte 
områdene fikk tilbake strømmen. 

Figur 4.1 Antall abonnenter i Québec som var uten strøm i perioden 6/1 til 
30/1, 1998. 

 
Kilde: Hydro-Québec. 

Etter isstormen opprettet den kanadiske regjeringen en kommisjon ledet av Roger 
Nicolet for å analysere virkningene av isstormen. Nicolet-kommisjonens mandat 
var tredelt: 

1) Dokumentere bakenforliggende årsaker og hendelsesforløp 

2) Kartlegge de økonomiske, sosial og miljømessige konsekvensene. 

3) Drøfte aktuelle forebyggende tiltak 

De økonomiske konsekvensene av strømbruddet som er dokumentert nedenfor 
baseres i hovedsak på konklusjonene i Nicolet-kommisjonens rapport. 
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Helse og trivselsmessige konsekvenser  
I følge Nicolet-rapporten forårsaket isstormen mellom 25-34 dødsfall på 
landsbasis. Det er imidlertid umulig å si om disse dødsfallene var forårsaket av de 
ekstreme værforholdene (i første rekke kulden) eller svikt i kritisk infrastruktur 
pga. strømbruddet. 

I tillegg måtte 100.000 mennesker ty til tilfluktsrom og flere millioner mennesker 
måtte forlate sine hjem i perioder. Kritiske samfunnsinfrastrukturer ble også 
rammet (Molin, 2000). 

Økonomiske virkninger 
Kostnadsanslagene til Nicolet-kommisjonen differensierer ikke mellom kostnader 
knyttet til isstormen og kostnader forårsaket av strømbruddet. Tilnærmingsmåten 
er å ta utgangspunkt i alle offentlig og private kostnader for provinsen Québec i 
fm isstormen (se tabell 2.2). Erstatningsutbetalinger fra provinsregjeringen til 
berørte sektorer som ikke var forsikret utgjør den største kostnaden, om lag $1 
mrd. CAN. Nest største kostnad er utbetalinger fra private forsikringsselskap, $ 
924 mill. CAN. Ved å bruke denne beregningsmetoden ble det estimert at de 
samlede økonomiske kostnadene var cirka $3 mrd CAN. (ca. 15,3 mrd. kr) 

Tabell 4.2 Alle offentlige og private kostnader for Québec  

Skadekostnad Millioner CAN 

Isstormens effekt på de offentlige finansene i Québec 1.028 

Økonomisk støtte fra den føderale regjeringen 727 

Skader som erstattes av private forsikringsselskap 924 

Ytterlige tiltak som regjeringen i Québec annonserte i perioden 1999-2000 32 

Totalt 2.711 

Kilde: Molin 2000. 

Hydro-Québec (det lokale energiselskapet) redegjør i sin årsrapport for 1999 at 
skader som var forårsaket av isstormen motsvarte nyinvesteringer til en verdi av 
$1,4 mrd. CAN. Det er heller ikke her differensiert mellom kostnader knyttet til 
isstormen og kostnader forårsaket av strømbruddet. Men hovedparten av de 
rapporterte kostnadene er antakelig knyttet til investeringer for å reparere 
transmisjons- og distribusjonsnettet forårsaket av isstormen, ikke strømbruddet. 

Isstormen førte til store ødeleggelser innenfor jordbruk- og skogsindustrien. Det 
er imidlertid ikke gjort noen analyser for å kvantifisere ødeleggelsen knyttet til 
strømbruddet i disse eller andre næringer. Det er kun den canadiske 
meieribransjen som er omtalt i noen særlig grad (Regjeringens faktahefte, 1998). 
Cirka 2000 meieriprodusenter i Ontario og 3500 i Quebec ble rammet av 
strømbruddet. Det er anslått at 10 mill. liter melk gikk tapt i Quebec. til en verdi 
av $6 mill. CAN. Tilsvarende anslag for Ontario var 3,5 mill. liter melk til en 
verdi av $1,8 mill. De direkte økonomiske tapene for andre næringer er ikke 
dokumentert i Nicolet-kommisjonens rapport. 

Endringer i brutto regional produkt (BRP) 
Nicolet-rapporten tar også med endringer i Québecs bruttoregionalprodukt (BRP) 
i perioden som følge av isstormen. Tabell 2.3 viser at samlet BRP falt med 
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1.9 prosent i måneden isstormen inntraff. Det fremgår også av tabellen at noen 
bransjer hadde en klar vekst (særlig bygg- og anleggsbransjen 2,8 prosent), mens 
andre sektorer hadde store tap (særlig kraftsektoren –12,9 prosent). Men i 
februarmåned vokste imidlertid BRP med cirka 3 prosent. Tabellen er en god 
illustrasjon av svakhetene med BRP-målet som vi diskuterte i avsnitt 1.3.1. 

Tabell 4.3 Endringer i bruttoregionalprodukt i Québec, bransjeinndelt, 
desember 1997-april 1998, i 1992 års CAD pennies. 

 
Kilde: Bureau de la Statistique du Québec, Canada, oktober 1998. 

ECONs vurderinger 
I kostnadsanslaget til Nicolet- kommisjonen kan vi heller ikke utelukke en 
dobbelttelling av kostnader. I dette tilfellet har man sett på både på forsikrings- og 
erstatningskostnader (ca. $3 mrd. CAN) samtidig som endringer i BNP-målet (-
1,9 prosent) er medtatt i vurderingen av virkninger. Enda mer problematisk er at 
det ikke er forsøkt skilt mellom kostnader forsårsaket av isstormen og virkninger 
av strømbruddet. 

4.1.3 Kabelbruddene i New Zealand, 1998 
Businessdistriktet i Auckland mistet strømmen 20. februar 1998 etter teknisk svikt 
i en rekke kraftlinjer inn til området. Det første døgnet sto ca. 8.500 bedrifter og 
fastboende (uten reserveaggregater) i området uten strøm (Molin, 2000). Tilgang 
på nødstrømsaggregater gjorde at man kunne gjenopprette strømtilførselen for 1/3 
av de berørte kundene i løpet av de første par dagene. Men først etter drøye 5 
uker, da en provisorisk 120 kV linje inn til området ble satt i drift, fikk alle berørte 
kunder tilbake strømmen. 
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Helse- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Situasjonen i Auckland førte ikke til tap av menneskeliv eller skader på 
mennesker (Molin, 2000). Videre ble ingen matforgiftet pga. dårligere 
vannkvalitet, mathygiene eller kokemuligheter. 

Økonomiske virkninger 
Auckland City Council har forsøkt å beregne de samlede kostnadene i fm 
strømbruddet i Auckland. Kostnadsanslaget på $110 mill. NZ (ca. 495 mill. kr) 
tar utgangspunkt i hvor mye Auckland City Council utbetalte i erstatning til 
berørte kunder (Cigré, 2001). 

Tapet ved redusert produksjon som følge av omlokalisering av bedrifter til steder 
utenfor Auckland businessdistrikt er regnet som den største økonomiske effekten 
av strømbruddet (Molin, 2000). Det finnes ikke en detaljert kartlegging av 
kostnader knyttet til omlokalisering for alle næringer, men Bank of New Zealand 
(BNZ) CBD-kontor med 40 ansatte er trukket frem som et eksempel. De totale 
kostnadene for BNZ anslås til $350.000, hvorav hotell- og reisekostnader for 
ansatte omlokalisert til Wellington utgjør den største andelen.4 

Direkte økonomiske tap (i form av ødelagte varer) var sannsynligvis begrenset 
fordi 76 prosent av bedriftene innenfor det berørte området var tjenesteytere. 
Virksomheter som leverer finansielle tjenester var den største enkelte gruppen 
innenfor denne sektoren med om lag 36 prosent av de sysselsatte i CBD. 
Størrelsen av tjenesteyting innenfor det berørte området er en mulig forklaring på 
hvorfor kostnadene ved ødeleggelse av matvarer og produksjonsapparat ikke er 
medtatt. 

Strømbruddet kostet Mercury Energy Limited (det lokale energiselskapet) $128 
mill. En del av erstatningsbetalingene til berørte kunder nevnt overfor inngår i 
dette anslaget. Dette innebærer at en del av det beløpet som Auckland city council 
har kommet frem til (dvs. $100 mill.) inngår i Mercurys kostnader. 

Praktiske konsekvenser ved bortfall av infrastrukturer er beskrevet i rapporten, 
men ikke kvantifisert. Konsekvensene omfattet: telekommunikasjon, vann- og 
avløpsystemer, transport (herunder bytrafikken, havnevirksomheten, 
brenselforsyning, jernbanetransport) og finansielle tjenester. 

Langsiktige virkninger 
De store nasjonale eller internasjonale aktørene taklet situasjonen, riktignok med 
betydelig kostnader blant annet ved å flytte virksomheter til egne kontorer i 
Wellington. Det er også dokumentert at bedrifter som var igjen i Auckland CBD 
fremdeles hadde vanskeligheter med å tiltrekke kunder lenge etter at 
strømforsyningen ble returnert til normalt (Molin, 2000). 

                                                
4 Hotellkostnader utgjør imidlertid en inntekt for blant annet hotelleiere. Noe av disse inntektene forsvinner 

antagelig i økte kostnader, mens noe kommer som økt fortjeneste. Kostnadene omfatter således antagelig 
både økt ressursbruk og inntektsomfordeling. Dette viser hvor vanskelig det kan være å beregne faktiske 
kostnader.  
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ECONs vurderinger 
Hovedproblemet med anslaget til Auckland City Council er at vi ikke kjenner til 
hvordan erstatningsbeløpet til hver kunde har blitt beregnet. For eksempel vet vi 
ikke noe om hvor mange kWh ikke ble levert mens strømbruddet varte. 

4.1.4 Frankrike, 1999 

To orkaner herjet over sørlige Frankrike og Tyskland fra 25. til 28. desember 
1999. Kraftnettinfrastruktur i Gironde-området i Frankrike ble hardest rammet og 
3,4 millioner kunder mistet strømmen som resultat. En rask respons fra 
reparasjonsmannskaper og tilgang på nødstrømsaggregater førte imidlertid til at 
en million kunder fikk tilbake strøm i løpet av et døgn (FFI, 2001). De første 
dagene i januar 2000 fikk ca. 640.000 tilbake strømmen, mens de resterende 
kundene gradvis fikk tilbake strømmen i perioden frem til 14. januar (FFI, 2001). 

Helsemessige og praktiske konsekvenser 
Ingen dødsfall er dokumentert som direkte konsekvens av strømbruddet (FFI, 
2001). Situasjon skapte imidlertid store praktiske problemer for de berørte 
kundene. Mangel på varmt vann, mangel på varme, hygieniske problemer, 
lysmangel og reduserte muligheter til å gå på jobben er noen av de viktigste 
praktiske problemene som nevnes. 

Økonomiske konsekvenser 
Det ble estimert at hendelsen kostet samfunnet ca. 30 mrd. FFR (ca. 36 mrd. kr) 
(FFI, 2001). (Anslaget inkluderer ikke kostnader forbundet med skader på 
kraftforsyningen som ble estimert til ca. 15 mrd. FFR). 

ECONs vurderinger 
Vi kjenner ikke til beregningsgrunnlaget for dette anslaget, noe som umuliggjør 
en nærmere vurdering av hvorvidt alle virkninger er medtatt. 

4.1.5 Østkysten i USA, 2003 
14. august 2003 opplevde store deler av midtvesten og nordøstlige områder i USA 
og den canadiske provinsen Ontario et alvorlig strømbrudd. Strømbruddet startet 
ca. 16:00 (EDT5) da en enkelt transmisjonslinje nord i Ohio brøt sammen. 
Kortslutningen utløste en kjedereaksjon som medførte raske endringer i 
kraftflyten til større tilstøtende geografiske områder slik at stadig flere kraftlinjer 
og kraftverk ble satt ut av spill. I overkant av 50 millioner kunder ble berørt av 
hendelsen som varte opp til 4 døgn i flere amerikanske delstater, og omtrent en 
uke i Ontario (Blackout report, 2003). 

                                                
5 Eastern Daylight Time 
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Helsemessige og praktiske konsekvensene 
Ingen direkte dødsfall er dokumentert som følge av strømbruddet. I tillegg finnes 
det få eller ingen eksempler på plyndring eller annet kriminell virksomhet som 
resultat av strømbruddet (AEG, 2003). 

Økonomiske konsekvenser 
Dokumentasjonen knyttet til strømbruddet i Nord Amerika ser kun på de 
økonomiske virkningene for de berørte amerikanske delstatene; New York, 
Michigan, Ohio, Pennsylvania, Conneticut, Vermont og Massachusetts. 

I følge Anderson Economic Group var de totale kostnadene mellom $4.5 og $8.2 
mrd. (28.5 og 51.6 mrd. kr) De ulike type kostnadene som inngår i dette 
kostnadsanslaget er gjengitt i tabell 2.4. Vi ser at reduserte lønns- og finansielle 
inntekter pga. tapte produksjonsmuligheter helt klart utgjør den største posten, 
mellom $3.12 og $5.20 mrd. Nest største post er kostnader for kraftbransjen i 
form av reparasjonskostnader og økte sikkerhetstiltak, $1-2 mrd. Direkte 
kostnader knyttet til ødeleggelse utgjør mellom $380 og $950 mill. for 
husholdnings- og næringssektoren. Kostnadene ved økt politiinnsats og andre 
redningstjenester var i spennet $20-$100 mill. 

Tabell 4.4 Anderson Economic Groups kostnadsanslag 

 
Kilde: Anderson Economic Group 

En annen tilnærming valgt av ICF Consulting er å ta utgangspunkt i ulike kunders 
betalingsvilje for å unngå slike avbrudd. I følge tidligere studier er denne 
betalingsvilligheten cirka 120 ganger større enn markedsprisen på kraft (se Boks 
1). 

Boks 4.1 Anslag på betalingsvilje (under utarbeidelse) 

Anslaget for betalingsvilje som er brukt av Anderson Economic Group baseres på 
strømbruddet i New York i 1977, hvor: 

Direkte og indirekte kostnadene var beregnet til hhv. $0,66/kWh og $3.45/kWh 
(dvs., de totale kostnadene var $4.11/kWh). 

En gjennomsnittlige markedspris på kraft i 1977 på $0.034/kWh. 

Forholdet mellom betalingsvilje og markedspris var; $4.11/$0.034= 120 
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Med to forskjellige anslag på betalingsvilje (i dette tilfellet hhv. 80 og 120 ganger 
markedspris), gjennomsnittlige markedspris for 2002 som var $93/MWh, tall for 
avbrutt effekt og varighet har ICF beregnet spennet på de totale kostnadene som 
er vist i Tabell 4.5. 

Nedre grense for hvert utfall = 7400/MWh (80* $93/MWh) * avbrutt effekt MW * 
varighet i timer. 

Øvre grense for hvert utfall = 11.160/MWh (120* $93/MWh) * avbrutt effekt MW 
* varighet i timer. 

Med denne beregningsmåten ligger spennet på de totale kostnadene mellom $6.8 
mrd. og 10.3 mrd. 

Tabell 4.5 ICF Consultings kostnadsanslag 

 
Kilde: ICF Consulting. 

Det finnes detaljerte kostnadsanslag for hvordan enkelte næringer i noen av 
delstatene ble berørt av strømbruddet. For eksempel har Ohio Manufacturers 
Union (OMU) produsert et kostnadsanslag for fabrikkindustrien i delstaten Ohio. 
Anslaget baseres på en spørreundersøkelse utført blant 275 fabrikker i delstaten. 
Spørsmålene skulle kartlegge følgende informasjon; varighet, type kostnad (f eks 
svikt i vann- og avløpsrør, leveranser, telekommunikasjon, stoppstart kostnader), 
anslag på tapte inntekter og fremtidige inntekter. På bakgrunn av 
spørreundersøkelse estimerer OMU kostnadene til å ha vært i overkant av $1 mrd 
for fabrikkindustrien i Ohio (OMU, 2003). 

ECONs vurderinger 
Den mikroøkonomiske tilnærmingen til Andersen Economic Group (AEG) virker 
forholdsvis robust, men det er vanskelig å vurdere hvorvidt alle næringer er 
medtatt i kostnadsanslaget. I rapporten til AEG har de kun kommet frem til et 
samlet tall for hvert delstat og ikke kostnadsanslag for ulike sektorer. Når det 
gjelder kostnadslaget til ICF basert på betalingsvilje, er den største svakheten at 
forskjeller i betalingsvilje mellom ulike typer forbruk ikke fanges opp. 
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5 Vurderinger og 
konklusjoner 

I dette kapittelet sammenfatter vi hva litteraturstudien har bragt av lærdommer. I 
avsnitt 5.1 gir vi en rangering av økonomiske og praktiske konsekvenser for ulike 
sektorer i Norge. I avsnitt 5.2 oppsummerer vi hva man kan lære av erfaringene 
utenfra og i avsnitt 5.3 skisserer vi hvordan vi mener man bør fortsette arbeidet 
med å estimere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved langvarige kraftutfall. 

5.1 Økonomiske virkninger for Norge 
I Tabell 5.1 har vi forsøkt å rangere de økonomiske virkninger ved et strømbrudd 
for ulike sektorer i Norge. Vurderingen som er gjort baseres dels på avsnitt 3.3, og 
dels på erfaringene med strømbrudd presentert i kapittel 4. Virkningene går fra 
lav, middels til høy viktighet. Høy viktighet på virkningene nummerert 1-5 og 7 
betyr at de økonomiske kostnadene ved strømbrudd kan være betydelig. Høy 
viktighet på kundenes kostnad betyr økt risiko for at liv kan gå tapt. 

Det bør understrekes at det er en del usikkerhet knyttet til vår rangering som 
skyldes at ikke alle virkninger er like grundig dokumentert (gjelder spesielt 
virkning 3-7). Videre har vi ikke hatt muligheten for å kvalitetssikre de to 
rapportene som i hovedsak ligger til grunn for avsnitt 3.3. Oversikten kan likevel 
være nyttig for å gi en pekepinn på hvor det er behov for grundigere utredninger. 
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Tabell 5.2 De økonomiske virkninger for ulike sektorer ved et langvarig 
strømbrudd. 

Offshore-virksomhet

Kundenes 
kostnad/ 
ubehag 
(6)

IT 
(4)

Bet 
(5)

Trans 
(3)

Redusert 
produksjon som 
følge av svikt i 
infrastruktur

Stopp-start 
kostnader 
(2)

Finansnæringen

Kraftintensiv industri

Transportsektoren

Industri (ferdigvarer 
og matvarer)

Detaljhandelen og 
servicenæringen

Offentlig tjenesteyting

Jordbruk

Husholdninger

Langsiktige 
tap 
<~ Internasjonal 
konkurranse >

(7)

Direkte 
økonom. 
tap (1)

Sektorer

Offshore-virksomhet

Kundenes 
kostnad/ 
ubehag 
(6)

IT 
(4)

Bet 
(5)

Trans 
(3)

Redusert 
produksjon som 
følge av svikt i 
infrastruktur

Stopp-start 
kostnader 
(2)

Finansnæringen

Kraftintensiv industri

Transportsektoren

Industri (ferdigvarer 
og matvarer)
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Kilde: ECON analyse. 

Husholdninger –Tapte matvarer forårsaket av svikt i kjøleskap og frysere antas å 
ha middels betydning for husholdninger. Ved lengre varighet i kaldt vær vil frosne 
vannrør også gi kostnader. Virkning 2-5 og 7 er kun relevante for produsenter og 
er derfor ikke medtatt. Husholdninger erfarte betydelige praktiske problemer ifm. 
oppbevaring og tilberedning av mat, oppvarming og varmt vann i samtlige case 
beskrevet i kapittel 4. Redusert innetemperatur var en stor utfordring i Quebec. 

Jordbruk- Risikoen for tap av husdyrbesetninger pga. svikt i klimaanlegg vil 
sannsynlig ha størst betydning for denne sektoren. Av kritisk infrastruktur kan 
tregheten i transportsystemer føre til at råvareleveranser blir forsinket. Hvis større 
matdistribusjonsproblemer oppstår kan dette potensielt føre til store ubehag for 
konsumenter. 

Offentlig tjenesteyting- Virkninger for denne sektoren har ikke vært trukket frem 
som et viktig eksempel i de hendelsene vi har beskrevet. Men utfra teorien vet vi 
at strømbrudd kan ramme offentlig tjenester, spesielt hvis IT-systemer ikke 
fungerer som de skal. Selv om treghet i disse systemene sannsynligvis ikke vil 
være avgjørende for liv og helse for konsumenter av offentlige goder så vil det 
likevel være noen økte kostnader for konsumenter. 

Detaljhandelen og servicenæringen- det vil sannsynlig være en del tapte 
salgsmuligheter for aktørene i denne sektoren pga. mindre effektive IT- og 
betalingssystemer. 
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Industri (ferdigvarer og matvarer) – i hvert av strømbruddene vi har beskrevet 
oppstod det betydelig kostnader i denne sektoren ifm. tapte matvarer. Dette 
problemet vil imidlertid være kritisk fordi disse de fleste varene som denne 
sektoren produserer kan importeres fra utlandet. 

Transportsektoren – her vil transport- og IT-systemer ha størst betydning. Det 
sistnevnte er viktig for flere bedrifter i denne sektorer er avhengig av IT-styrte 
just-in-time logistikksystemer. 

Kraftintensiv industri – De direkte økonomiske tapene kan være betydelig fordi 
både innsatsfaktorer og produksjonsapparater kan bli ødelagt av et strømbrudd. 
Eksempelvis smelteovner i aluminiumsindustrien. I tillegg kan aktører i denne 
sektorer tape markedsandeler til konkurrenter i utlandet fordi de ikke klare å 
imøtekomme leveranseforpliktelser. 

Når det gjelder drivstofftilførsel på bensinstasjoner har Olje- og 
energidepartementet utplassert et antall håndpumper, utplassert i 
sivilforsvarskretser eller hos brannvesen, for å sikre seg mot dette. 

Finansnæringen – Hendelsen i Auckland viser at strømbrudd kan medføre store 
kostnader for finansnæringen ifm. tapte produksjonsmuligheter. Kritisk 
infrastruktur for denne næringen er IT- og betalingsformidlingstjenester. Et 
strømbrudd kan også føre til at finansnæringen taper kunder til konkurrenter i 
utlandet som er i stand til å levere mer pålitelige finansielle tjenester. 

Offshore-virksomhet – i kapittel 3 har vi nevnt at de fleste 
prosesseringsanleggene på fastlandet har tilgang til reserveaggregater. Dette 
innebærer at virkningene ved strømbrudd sannsynlig vil være minimale eller 
ubetydelige for denne sektoren. 

5.2 Hva kan man lære fra erfaringene 
Som tidligere nevnt mener vi at man ikke kan bruke de kostnadsestimatene som er 
beregnet for andre hendelser til å si noe om hvor store de samfunnsøkonomiske 
kostnadene ved et utfall i Norge ville være. Dels skyldes det at dokumentasjonen 
er for dårlig til å avgjøre hvor gode beregningene er, dels skyldes det at Norge har 
annen næringsstruktur enn de andre landene og dels skyldes det at vi ikke vet 
hvorfor noen problemer oppstår noen steder og ikke andre. 

5.3 Hvordan bør man gå frem? 
For å anslå hvor store de samfunnsøkonomiske kostnadene vil være ved et 
langvarig utfall i Norge, tror vi det beste ville være å ta utgangspunkt i KILE-
kostnadene. Det er nedlagt betydelige ressurser for å kartlegge kostnaden ved 
kortere avbrudd. Her er imidlertid å tilføye at KILE-kostnaden ikke fanger alle 
konsekvenser av avbrudd, jamfør diskusjonen i avsnitt 2.2.1. De kostnadene som 
ikke inkluderes i KILE bør man forsøke å estimere som et tillegg. Det gjelder 
særlig ekstra-kostnader forbundet med bortfall av infrastruktur og offentlige 
tjenester (OTA 1990). Men også konsumenter av andre goder har et 
konsumentoverskudd som faller bort. Vi har tidligere nevnt bakere og 
barer/restauranter som eksempler. 
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Videre bør man addere kostnader som skal legges til når avbruddets varighet øker 
utover KILEs maksimumsgrense. Et godt utgangspunkt for dette arbeidet kan 
være rapporten FFI 2001. Rapporten viser at kostnadene øker betydelig med 
utfallets varighet. Det gjelder for eksempel kostnader ved ødeleggelser av 
smelteovner i kraftintensiv industri, problemer med innetemperaturer og frosne 
vannrør osv. Videre kan vi fra litteraturstudien inkludere at man bør ta hensyn til 
muligheten for omfattende kriminalitet. Vi kan ut fra litteraturen imidlertid ikke si 
noe om hvorfor New York opplevde dette, mens de andre utfallene ikke hadde 
tilsvarende konsekvenser. 

Endelig er det en erfaring å merke seg at kostnadene avhenger sterkt av hva slags 
næringsstruktur det er i det rammete området. For Norges vedkommende vil det 
derfor være stor forskjell på et utfall i ulike deler av landet. 



- ECON Analyse - 
Konsekvenser av lite energi 

 31 

Del II Konsekvenser av lange 
perioder med høye kraftpriser  
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6 Teori 
I dette kapitlet gjennomgår vi noen teoretiske resonnementer for hvilke 
konsekvenser en langvarig periode med unormalt høye kraftpriser vil ha. 
Konsekvensene av en slik høyprisperiode avhenger av hvordan markedet 
fungerer. For eksempel betyr utbredelsen av langsiktige kontrakter mye. Dette 
kapitlet refererer seg til måten det nordiske kraftmarkedet fungerer på i dag. 

I Norge har både husholdninger og industrien incentiver til å spare strøm når 
prisen går opp. Husholdninger har stort sett kontrakter med variable priser, mens 
(kraftintensiv) industri har finansielle kontrakter slik at de kan selge kraften 
tilbake til markedet. Vi ser således en ikke ubetydelig priselastisitet på litt sikt 
(noen uker til måneder). Det innebærer at vi tror sannsynligheten for å ha priser 
opp mot 2 kr/kWh er svært liten. Derimot kan vi se priser opp mot 1 kr/kWh i 
lengre perioder. 

6.1 Kortsiktige markedsvirkninger 
På kort sikt kan en vesentlig prisøkning av en viss varighet gi både 
inntektsomfordelinger og endret forbruk/produksjon. Det kan være flere årsaker til 
en langvarig prisøkning, for eksempel en midlertidig økning i avgifter. I 
California ga for eksempel en dramatisk økning i utslippsprisen for NOX et 
vesentlig bidrag til økningen i kraftprisen. For Norges vedkommende er det 
imidlertid mest nærliggende å tenke på en vesentlig tilsigssvikt evt. i kombinasjon 
med andre forhold. Fordi prisøkningen kan skyldes flere forhold har vi tegnet 
etterspørsel og tilbud i hvert sitt diagram på figuren nedenfor. 
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Figur 6.1 Kortsiktige markedsvirkninger av lange perioder med høye 
kraftpriser for konsumenter og produsenter 
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Kilde: ECON analyse 

Av figuren ser vi at man har to typer markedstilpasning på kort sikt: potensiell 
inntektsomfordeling og redusert konsumentoverskudd/økte produksjonskostnader. 
Den potensielle innteksomfordelingen avhenger av hvilke kontraktstyper som er 
inngått mellom konsumenter, leverandører og produsenter. Potensielt kan det 
innebære svært store summer. Reduksjonen i konsumentoverskudd skyldes at 
konsumentene tilpasser seg de høyere prisene ved å redusere sitt kraftforbruk. 
Tilsvarende vil produsenter (som har mulighet) tilpasse seg ved å øke sin 
produksjon. Det medfører høyere produksjonskostnader. Vi har organisert 
drøftingen i to: inntektsomfordeling og tilpasninger. 

6.1.1 Inntektsomfordeling 
De dirkete kortsiktige markedsvirkningene av en langvarig prisøkning i 
kraftmarkedet vil avhenge av hva slag kontrakter som er inngått mellom 
konsumenter, produsenter og kraftleverandører. For en konsument eller produsent 
som har henholdsvis kjøpt sitt forbruk eller solgt sin produksjon på langsiktige 
fastpriskontrakter vil en slik prisøkning ikke få noen konsekvenser på kort sikt. 
For en leverandør som har sikret seg ”back-to-back” vil heller ikke en slik 
prisøkning ha noen konsekvenser. Dersom de ikke har sikret fastpriskontrakter vil 
prisøkningen imidlertid medføre en inntektsomfordeling fra konsumenter/ 
handelsselskap til handelsselskap/produsent. Rene inntekts-omfordelinger har i 
teorien ingen samfunnsøkonomiske kostnader. Imidlertid kan det være dramatisk 
nok for dem som får betalingsvansker. Mest utsatt er naturligvis konsumenter med 
høyt forbruk og svak økonomi. 
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Husholdninger 

I boksen nedenfor viser vi noen beregninger av hvor store konsekvenser en 
prisstigning kan få for månedlige utgifter for en husholdning. Vi ser at man må ha 
en betydelig prisøkning for å øke de månedlige kostnadene med 3000 kroner. Og 
da har vi antatt at en husholdning med svak økonomi har noe i nærheten av et 
gjennomsnittlig kraftforbruk. Videre har vi sett fullstendig bort fra mulighetene til 
å spare. 

Imidlertid kan en økning på 1000 kroner i måneden være mye penger for enkelte 
husholdninger. Det er imidlertid grunn til å tro at for mange av disse 
husholdningene vil en økning i lånerenter eller husleie representere en vesentlig 
større risiko. 

Boks 6.1 Prisvirkninger i Norge 

Med et normalt prisnivå på 25 øre/kWh vil en firedobling av gjennomsnittlig 
kraftpris gi en økning i årlige kostnader på 

600.18000.20*24.1*/25.0)14( =− kWhkWhkr kroner. 

Vi har da regnet med moms på 24 prosent og et forbruk på 20.000 kWh. Det gir 
en økning i gjennomsnittlige månedlige kostnader på 1.550 kroner. Dersom 
75 prosent av forbruket er om vinteren, kan de månedlige kostnadene i denne 
perioden bli 2.325 kroner. 

Leverandører 

Det vil ikke være mulig for en kraftleverandør å fullt ut sikre seg ”back-to-back”. 
Det skyldes både at kunder kan skifte leverandør så de ikke vet nøyaktig hvor 
mange kunder de vil ha. Videre er kontraktene med sluttbrukerne gjerne slik at de 
har en fast pris, men ikke et fast kvantum. I en for årstiden kald periode vil således 
forbruket være noe høyere enn antatt. Det er imidlertid mulig for leverandører å 
komme nær full dekning. 

En annen utfordring er at terminkontraktene på NordPool refererer systemprisen. 
Leverandørene er imidlertid nødt til å kjøpe områdepriser. Det er imidlertid mulig 
å sikre seg med kontrakter som på NordPool kalles Contracts For Difference6. 
Normalt ligger systemprisen svært nær de norske områdeprisene. Det kan vises 
teoretisk at systemprisen vil ligge nær prisen i områder med mye regulerbar 
vannkraft. Det kan ha medført at norske elleverandører i mindre grad har sikret 
seg mot avvik fra systemprisen. I en unormal situasjon kan det tenkes at 
områdeprisene i Norge vil ligge lenger fra systemprisen slik at leverandører kan få 
økonomiske problemer, hvis de ikke har sikret seg med Nord Pool såkalte 
Contracts For Difference. 

Konkurser 
En situasjon med høye priser kan være utslagsgivende for en bedrift som sliter 
med å imøtekomme sine finansielle forpliktelser. Med andre ord, enkelte eller 

                                                
6 Merk at Contract For Difference betyr noe annet i internasjonal litteratur. 
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flere bedrifter kan bli slått konkurs som følge av høye priser. En konkurs i seg 
selv representerer imidlertid ikke noen samfunnsøkonomisk kostnad, men bare en 
inntektsomfordeling fra eiere til kreditorer. Men det vil naturligvis påløpe 
kostnader i forbindelse med administrasjonen av konkursen. En konkurs trenger 
heller ikke ha noen langsiktige effekter. Ofte ser man at den samme bedriften 
starter opp igjen. Igjen vil man se noen administrative kostnader forbundet med å 
forhandle frem nye avtaler etc. Videre kan det påløpe samfunnsøkonomiske 
kostnader på grunn av friksjon i økonomien. Det kan for eksempel ta tid før de 
ansatte finner en ny jobb slik at det i en periode vil være ressurser som ikke 
utnyttes til å skape verdier. 

Mulig løsning på de sosiale konsekvensene 
Det vil imidlertid være enkelt å gjøre noe med de sosiale konsekvensene av de 
store inntektsomfordelingene. Myndighetene har for eksempel muligheter for å 
overføre en viss sum til alle norske borgere/alle kraftkonsumenter. Det første 
alternativet retter seg spesifikt mot husholdningene mens det andre også omfatter 
bedrifter. Beløpet kan for eksempel avhenge av tidligere konsum og kontraktstype 
eller det kan være et fast beløp pr innbygger. På denne måten kan man fjerne 
likviditetsproblemer for kraftkonsumentene uten å fjerne deres incentiver til å 
spare. Disse utgiftene for staten vil de på den andre siden i stor grad tjene inn 
igjen via skatter og eierskap i kraftsektoren. 

Man kan innvende at en kontantoverføring som avhenger av kontraktsform 
reduserer incentivene for å inngå fastpriskontrakter. Det kan være et argument for 
å gi samme beløp uavhengig av hvilken kontraktsform man har inngått. Da vil 
noen konsumenter tjene på prisøkningen, men vi kan ikke se at det igjen kan ha 
alvorlige konsekvenser. 

6.1.2 Tilpasninger og mistilpasninger 
Aktører som enten har noe forbruk som ikke er dekket av fastpriskontrakt eller 
som har mulighet for å selge kraft tilbake til markedet (for eksempel de som har 
finansielle kontrakter) vil tilpasse seg de endrete prisene. Omsetningsselskapene 
har neppe særlig store muligheter for tilpasninger, men både konsumenter og dels 
produsenter kan gjøre tilpasninger i sitt forbruk/produksjon. 

Konsumentene kan både spare og i noen tilfelle flytte til alternative energibærere 
for oppvarming. Noen konsumenter kan også flytte midlertidig til et område med 
lavere priser. Det er primært aktuelt for industri med stort kraftforbruk. 

I Norge er den mest sannsynlige årsaken til de høye prisene at man opplever en 
tilsigssvikt. Mangel på energi er således årsaken til prisstigning og de færreste 
produsenter kan således øke sin produksjon uten videre. Produsenter med 
flerårsmagasiner kan imidlertid redusere fyllingen i disse. I resten av Norden vil 
det imidlertid være mulig å øke produksjonen slik at importen til Norge vil øke. 
Også import fra Kontinentet vil øke. 

Endelig vil det være mulig relativt raskt å øke produksjonskapasiteten for 
eksempel ved å anskaffe gassturbiner. 
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Vi kaller det mistilpasninger når markedsaktører ikke følger sin betalingsvilje, 
men for eksempel sparer mer enn de strengt tatt ønsker. Det kan for eksempel 
skyldes urimelig frykt for enda høyere priser eller simpelthen manglende 
forståelse for egen økonomi. Å senke innetemperaturen så mye at man får 
helseproblemer er en mistilpasning (for de aller fleste). Slike mistilpasninger vil 
øke de samfunnsøkonomiske kostnadene i forbindelse med prisøkning. 

6.2 Langsiktige virkninger  
Et engangstilfelle med stor prisøkning over en viss periode skal i utgangspunktet 
ikke gi langsiktige markedsvirkninger. Vi ser imidlertid to muligheter for at man 
likevel får det. 

6.2.1 Adaptive forventninger 
Som omtalt over kan en bedrift starte opp igjen etter en konkurs. Imidlertid kan 
markedets forventninger om fremtidige priser påvirkes. I faglitteraturen kalles det 
adaptive forventninger. Dersom markedet har adaptive forventninger kan en slik 
periode med høye priser også få langsiktige konsekvenser. Det kan få 
konsekvenser både for investeringer og lokaliseringer. Man kan få for store 
investeringer i enøk-tiltak eller investeringer i alternative oppvarmingskilder. 
Videre kan man få for store investeringer i produksjonskapasitet. Endelig kan man 
få gal lokalisering av industri og da særlig den kraftintensive. Selv om en aktør 
innenfor kraftintensiv industri selv ikke får gale forventninger om fremtidige 
kraftpriser, kan de få problemer med å kjøpe lange kontrakter til ”riktig” pris. Det 
kan gjøre det mer attraktivt å flytte produksjonen til andre land. Slike gale 
investeringer vil innebære samfunnsøkonomiske konsekvenser. Størst er det 
antagelig dersom hjørnestensbedrifter på feilaktig grunnlag velger å flytte sin 
produksjon. Dersom ingen ny bedrift lokaliseres i området, vil infrastruktur osv. 
miste mye av sin verdi. I tillegg vil det antagelig gå en viss tid før de ansatte har 
funnet nye arbeidsplasser slik at man vil ha en periode med ledige ressurser. 

Vi finner det mest sannsynlig at små aktører vil være utsatt for adaptive 
forventninger. Også politikere kan tenkes å overreagere på en uventet prisøkning. 

6.2.2 Økonomisk tilbakeslag 
Dersom prisøkningen blir svært stor (kanskje ti-doblet over en lengre periode) kan 
det være muligheter for økonomiske tilbakeslag. Vi tror imidlertid at det krever 
større prisøkninger enn hva som er rimelig å analysere, jamfør innledningen til 
dette kapittelet. 

6.3 Andre virkninger 
En lengre periode med høye priser vil også ha andre virkninger. 

6.3.1 Mindre likviditet i det finansielle markedet 
For å handel finansielle kontrakter på NordPool må aktørene stille sikkerhet. 
Kravet til sikkerhet beregnes ut fra hvor eksponert NordPool beregner at aktørene 



- ECON Analyse - 
Konsekvenser av lite energi 

 37 

til enhver tid er. I denne beregninger inngår naturligvis kraftprisen i tillegg til 
blant annet volatiliteten. Når kraftprisen øker medfører det således at aktørene må 
velge mellom å øke sin sikkerhet eller å redusere sine posisjoner. En prisøkning 
kan således medføre redusert likviditet i det finansielle markedet. 

Også for å kjøpe fysisk volumer på NordPool kreves en viss sikkerhet. Kjøper må 
betale inn på forhånd. Med høye kraftpriser vil således sikkerhetskravet øke. 

6.3.2 Økt grunnrenteskatt 
Den norske grunnrenteskatten beregnes ut fra spotprisen på kraft (med unntak av 
noen av de langsiktige industrikontraktene). Det betyr at en produsent som har 
solgt sin produksjon på terminkontrakter for eksempel via NordPool vil få en skatt 
som ikke avhenger av faktiske inntekter. Med svært høye priser kan det ikke 
utelukkes at noen kan få finansielle problemer. På lengre sikt kan det redusere 
produsentenes ønske om å inngå langsiktige avtaler. 

6.3.3 Interessekonflikt 
Med svært høye priser i Norge som følge av tilsigssvikt vil man antagelig får 
betydelige prisforskjeller mellom prisområdene på NordPool. Dette kan meget vel 
gi større interessekonflikt mellom de nordiske TSO’ene. Også mellom 
markedsaktører og TSO’er kan man få interessekonflikt. I et masket nett er det 
ikke gitt hvordan man skal inndele i prisområder dersom det oppstår flaskehalser. 
Hvis flaskehalsene blir store (som de lett kan bli med svært høye priser) vil den 
nøyaktige inndelingen bety svært mye. 

6.3.4 Reaksjon av myndigheter 
Også myndighetene kan tenkes å reagere. De kan tenkes å reagere både på 
problemer tilknyttet inntektsomfordelingene spesielt og til prisøkningen generelt. 
Heller ikke her ønsker vil å spekulere i alle mulige tenkelige reaksjoner. Det er 
imidlertid viktig å påpeke at myndighetenes håndtering i stor grad har påvirket 
utfallet av større kraftforsyningskriser. 
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7 Erfaringer med høye priser  
Flere land har erfart lengre perioder med unormalt høye kraftpriser. California er 
et eksempel med svært høye priser. Vi mener imidlertid at erfaringer fra denne 
situasjonen er mindre relevant for Norge. Det er to hovedgrunner til dette: 

• Markedet var organisert på en fundamentalt annen måte. De uavhengige 
kraftleverandørene hadde ikke anledning til å kjøpe kraft på lange 
kontrakter. Samtidig var det en øvre grense på prisen til sluttbrukerne. 
Med stigende kraftpriser fikk dermed leverandørene betalingsproblemer 
og gikk konkurs. Disse økonomiske problemene var sentrale i det videre 
forløpet av krisen og dens konsekvenser. 

• Prisøkningen var ekstrem og skyldtes en kombinasjon av flere forhold: 
tilsigssvikt, problemer med gassrørledninger, ingen incentiver til sparing, 
markedsmakt mm. Vi har tror ikke man kan få tilsvarende prisstigning i 
det nordiske markedet.  

Heller ikke erfaringer fra flere land i Latin-Amerika er studert i særlig detalj. 
Forskjeller i markedenes organisering, de sosial forholdene i landene osv gjør at 
vi tror erfaringene er mindre relevante. Videre har myndighetene i stor grad grepet 
inn og dermed påvirket konsekvensene. 

Vi står derfor igjen med tre situasjoner med høye kraftpriser: New Zealand 
vinteren 2001, New Zealand høst/vinteren 2003 og Norge vinteren 2002/03. Det 
er flere likhetstrekk mellom kraftmarkedene i Norge og New Zealand; 
dominansen av vannkraft, liberalisering av verdikjeden, usikkerhet knyttet til 
forsyningssikkerhet mfl. 

7.1 New Zealand vinteren 2001  
Tilsigssvikt høsten 2001 førte til at spotprisen nådde et nivå på 4,1 kr/kWh og lå i 
gjennomsnittlitt over 1 kr/kWh i juli 2001, sammenlignet med et gjennomsnitt i 
juli 2000 på rundt 12 øre/kWh. Prisøkningen i perioden mai til juli 2001 var 
214 prosent. 
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Figur 7.1 Gjennomsnittlig spotpris per måned 2000 og 2001 
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Kilde: NZEM og ECON analyse. 

Tilgjengelig dokumentasjon 
Det ble i ettertid satt i gang en omfattende analyseprosess, Electricity Winter 
Review, i regi av regjeringen på New Zealand. Men fokuset her var på å kartlegge 
årsakene til krisen og å foreslå forebyggende tiltak, ikke kartlegge virkninger for 
berørte kunder. Vi har imidlertid kunnet hente noen erfaringer fra innspillene til 
denne prosessen, fra bla Major Electricity Users Group (tilsvarende norske PIL). I 
tillegg har vi samlet informasjon fra diverse artikler fra de største avisene i New 
Zealand, deriblant den landsdekkende avisen New Zealand Herald. 

Inntektsomfordeling 
I 2001 hadde ikke markedet i New Zealand et velfungerende likvid finansielt 
marked, og risikosikring var kun mulig gjennom bilaterale kontrakter (OTC). 
Disse var at på begrenset i volum og tilgjengelighet, fordi vannkraftdominerte 
produsenter var lite villige til å tilby langsiktige kontrakter, noe som gjorde at 
kraftleverandører med korttidsposisjoner var utsatt for variasjoner i spotmarkedet 
for disse volumene. 

På konsumentsiden hadde husholdninger og mindre kommersielle kunder 
fastpriskontrakter, mens de fleste bedrifter innenfor KII hadde kontrakter som 
fulgte spotprisen. Sistnevnte resulterte i at flere bedrifter innenfor KII fikk 
økonomiske problemer pga. økte strømutgifter i denne perioden. 

Tilpasninger/mistilpasninger 
Husholdninger og mindre kommersielle kunder med fastpriskontrakter hadde ikke 
noen direkte økonomiske insentiver til å spare strøm i 2001. Regjeringen forsøkte 
derfor å oppfordre til sparing på eget initiativ i nasjonale sparingskampanjer. 
Target10-kampanjen i 2001 hadde mål om 10 prosent sparing for 10 uker 
(15 prosent for offentlig sektor). Tiltaket resulterte i opptil 10 prosent besparelse i 
2001, med 13 prosent i offentlig sektor. 
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Oppsummering 
I Tabell 7.1 har vi forsøkt å oppsummere hvilke typer av markedsvirkninger er 
dokumentert og de viktigste erfaringene man kan hente fra situasjonen i New 
Zealand i 2001. 

Tabell 7.1 Markedsvirkninger i New Zealand 2001 

Iverksatte ”Target 10” sparingskampanjen

Ingen tilgjengelig informasjon

Fikk økonomiske problemer fordi de ikke hadde prissikret seg

Tapte betydelig beløp og delvis redusert produksjon pga at de hadde 
kraftavtaler som følgte spotprisen

Hadde fastpris kontrakter

Kommentar

Myndigheter

Produsenter 

Kraftleverandører

Kraftintensiv industri

Husholdninger og 
mindre kommersielle 
kunder

Aktører

Iverksatte ”Target 10” sparingskampanjen

Ingen tilgjengelig informasjon

Fikk økonomiske problemer fordi de ikke hadde prissikret seg

Tapte betydelig beløp og delvis redusert produksjon pga at de hadde 
kraftavtaler som følgte spotprisen

Hadde fastpris kontrakter

Kommentar

Myndigheter

Produsenter 

Kraftleverandører

Kraftintensiv industri

Husholdninger og 
mindre kommersielle 
kunder

Aktører

 
Kilde: ECON analyse. 

7.2 New Zealand høsten/vinteren 2003 
New Zealand opplevde for andre gang på tre år en langvarige periode med høye 
priser høsten/vinteren 2003. Lave tilsig på høstparten, kombinert med redusert 
termisk produksjon, førte gjennomsnittspriser over 40 øre/kWh fra februar til mai. 
Prisøkningen i perioden februar til april 2003 var på 134 prosent. 

Figur 7.2 Gjennomsnittlig spotpris per måned 2002 og 2003 

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

N
O

K
 ø

re
 p

er
 k

W
h

2002 2003

KURS: 1 NZ$ = 4,5 NOK

 
Kilde: NZEM 
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Tilgjengelig dokumentasjon 
Ingen offentlig utredning ble satt i gang etter de høye prisene i 2003. Erfaringene 
vi har her baseres igjen i hovedsak på diverse artikler samt en konsulentrapport 
som omhandler energi- og transportinfrastrukturen i New Zealand. 

En mulig forklaring på hvorfor det ikke finnes mye offentlig informasjon 
(rapporter, utredninger m.m.) om situasjonene i New Zealand kan være at antall 
berørte kunder var begrenset og/eller at de økonomiske virkningene ikke var 
vesentlige. 

Inntektsomfordeling 
Fordeling av kontraktsformer under de høye prisene i 2003 var omtrent lik 
situasjonen i 2001. Husholdninger og mindre kommersielle kunder hadde fastpris 
avtaler, mens KII fremdeles var utsatt for svingninger i spotmarkedet. Når det 
gjelder kraftleverandørene, er det uklart hvor mange som hadde benyttet seg av 
instrumenter for risikostyring i forkant av de høye prisene i 2003. 

Tilpasninger/mistilpasninger 
En ny sparingskampanje ble igangsatt av regjeringen 9. april 2003 men da med 
mål om 5 prosent sparing. Sparingskampanje ble imidlertid trappet ned 19. juni da 
faren for rasjonering var over med magasinnivået 87 prosent av normalen og 
forventet forbedring i tilsig for resten av året. 

Major Electricity Users’ Group har estimert at 2003-krisen påførte medlemmene 
NZ$9 millioner i tapt salg i de første par månedene, fordi store selskaper har 
kuttet produksjon som svar på høye kraftpriser. Industrien reduserte sitt 
kraftforbruk med 39,000 MWh i perioden 1. mars – 4. april. 

Basert på artikler i NZ Herald7 vet vi hvordan noen bedrifter ble rammet av de 
høye prisene vinteren/våren 2003. 

Comalco reduserte sin aluminiumsproduksjon med 10 prosent i perioden 2003 
men har ikke redusert lønningen til noen av de 800 ansatte. 

Stålproduksjon stoppet flere ganger ved Pacific Steel i Auckland i slutten av mars 
før selskapet omgjorde produksjonssykluser for å rette fokus mot helgeskift når 
kraftprisene er lavere. 

Building and Steel Group opplyste at verket produserte kun 85 prosent av normal 
kapasitet, og at tapte eksportmarkeder ikke vil kunne bli reetablert. 

Vi har ikke klart å finne konkret informasjon om hvordan kraftprodusenter 
responderte til de høye prisene i 2003. 

Oppsummering 
I Tabell 7.2 har vi oppsummert hvilke typer av markedsvirkninger som er 
dokumentert og de viktigste erfaringene man kan hente fra situasjonen i New 
Zealand i 2003. 

                                                
7  Electricity Crisis Fuels Job Fears, (13.05.2003, NZ Herald). 
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Tabell 7.2 Markedsvirkninger i New Zealand 2003 

Ny ”Target 5” sparingskampanje

Ingen tilgjengelig informasjon

Uklart hvor mange som hadde prissikret seg, ingen betydelig 
økonomiske problemer er dokumentert

Fremdeles begrensede muligheter for risikostyring førte til at KII 
reduserte sitt forbruk med 39,000 MWh

Hadde fremdeles fastpris kontrakter

Kommentar

Myndigheter

Produsenter 

Kraftleverandører

Kraftintensiv industri

Husholdninger og 
mindre kommersielle 
kunder

Aktører

Ny ”Target 5” sparingskampanje

Ingen tilgjengelig informasjon

Uklart hvor mange som hadde prissikret seg, ingen betydelig 
økonomiske problemer er dokumentert

Fremdeles begrensede muligheter for risikostyring førte til at KII 
reduserte sitt forbruk med 39,000 MWh

Hadde fremdeles fastpris kontrakter

Kommentar

Myndigheter

Produsenter 

Kraftleverandører

Kraftintensiv industri

Husholdninger og 
mindre kommersielle 
kunder

Aktører

 
Kilde: ECON analyse. 

7.3 Norge vinteren 2002/038 
Høsten 2002 (fra uke 31) kom det bare halvparten av normale tilsig til 
vannkraftverkene i Norden. Knappheten ble forsterket av uvanlig kulde vinteren 
2003 og av teknisk svikt i to kabler til kontinentet. Som følge av knappheten på 
energi opplevde markedet en betydelig prisøkning; fra om lag 10 øre/kWh 
sommeren 2002 til i underkant av 80 øre/kWh i desember samme år. Økningen i 
gjennomsnittspriser fra November til Desember 2002 var 62 prosent. 

                                                
8  Se ECON Notat 01/03 Politiske reaksjoner til tørrår i Norden og ECON Notat 06/03 Hva kostet tørråret 

for husholdningene i Sverige og Norge. 
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Figur 7.3 Gjennomsnittlig spotpris per måned om vinteren i Norge 
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Kilde: Nord Pool og ECON analyse. 

Tilgjengelig dokumentasjon 
Selv om prisøkningen i perioden 2002/2003 ikke var så veldig høy, var det stor 
medieoppmerksomhet ikke minst rundt inntektsomfordelingen. For de høye 
prisene i Norge har vi tatt utgangspunkt i en rekke ECON rapporter som 
analyserte konsekvensene av og hvordan markedet reagerte til ”tørrårsvinteren”. 
Andre kilder vi har benyttet er offentlig saksdokumenter og diverse 
aviser/tidskrifter, herunder Aftenposten, Dagens Næringsliv og Økonomisk 
Forum. 

Husholdninger 
Norske husholdninger kan også sikre seg mot uventede prisøkninger ved å inngå 
fastpriskontrakter. Under de høye kraftprisene vinteren 2002/03 hadde mer enn 
80 prosent9 av norske husholdninger standard variable kontrakter. Disse fikk 
således økt sine månedlige kostnader som følge av prisøkningen. Konsekvensene 
var naturligvis størst for dem med stort kraftforbruk og svak økonomi. I Norge 
mottar de som har aller dårligst økonomi sosialhjelp. De ble imidlertid ikke berørt 
av de høye strømprisene siden de får dekket sine boutgifter inklusive 
strømregningen. Verst rammet var antagelig lavinntektsgruppene. De kunne 
imidlertid søke om å få økonomisk støtte (sosialhjelp) til å dekke økningen i 
strømregning. Sosialkontorene opplevde en økning i antall henvendelser. 
Imidlertid var det flere som fikk avslag. Sosialkontorene skal ivareta de dårligst 

                                                
9  ECON Notat 06/03. 
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stilte og gir derfor ikke støtte for eksempel til folk med formue. En del 
husholdninger fikk forlenget nedbetalingstid hos deres kraftleverandør. 

For de aller fleste husholdninger er det mulig å spare strøm. Reduksjon av 
innetemperatur, redusert bruk av diverse elektriske apparater som oppvask- og 
vaskemaskin er mulig for fleste. Også bruk av alternativ oppvarming er mulig for 
en lang rekke husholdninger. For eksempel, vi vet at bruken av fyringsolje økte 
relativ kraftig fra 2002 til 2003 i Norge. Man skulle således tro at konsekvensene 
av de høye prisene ikke var så dramatiske. Imidlertid opplevde sosialkontorene og 
hjemmehjelpen at noen husholdninger, særlig eldre mennesker, reduserte 
innetemperaturen så mye at det medførte helsefare. Dette var således 
sannsynligvis eksempler på mistilpasninger. 

Kraftleverandører 
Bortimot alle kraftleverandører i Norge hadde prissikret seg i forkant av de høye 
prisene vinteren 2002/03. 

Kraftintensiv industri 
I motsetning til New Zealand hadde de fleste bedrifter kjøpt kraft på langsikte 
avtaler og fikk dermed ikke økte utgifter. Imidlertid ble det lønnsomt for enkelte 
aktører å stenge ned/redusere sin produksjon for å selge kraft tilbake til markedet. 
Statistikk fra SSB og Nord Pool viser at kraftforbruket sank betydelig både innen 
ferrolegeringer og kjemisk industri vinteren 2002/2003. Reduksjonen i 
ferrolegeringer skyldes også dårlige produktpriser på verdensmarkedet. Innen 
treforedling var bildet noe mer sammensatt, mens forbruket innen 
aluminiumsfremstilling i mindre grad synes å ha blitt påvirket av de høye 
kraftprisene. For alle næringer innen kraftintensiv industri gjelder en avtale med 
fagforeningene som hindrer dem i å permittere ansatte som følge av høye 
kraftpriser. Det innebærer at prisene må stige mer før det blir lønnsomt å stenge 
ned produksjonen enn dersom denne avtalene ikke hadde vært gjeldene. Videre 
kan kontraktsforpliktelser om leveranser begrense muligheten for/ønsket om 
tilbakesalg selv om det isolert sett er lønnsomt. Dersom bedriftenes produkter er 
homogene og kan skaffes på verdensmarkedet, er det mindre problematisk å 
stanse produksjonen. Produsenten kan da ivareta sine leveringsforpliktelser ved å 
kjøpe produktene fra andre produsenter, som ikke blir påvirket av høye 
kraftpriser. I mange bransjer er det imidlertid ofte mer eller mindre skreddersydde 
produkter som ikke uten videre kan leveres av andre produsenter. I tillegg vil 
bedriftene nødig miste markedsandeler til konkurrenter ute. 

Midlertidig flytting 

Flere norske bedrifter med produksjonsanlegg internasjonalt kan vurdere det som 
aktuelt å midlertidig flytte noe av sin produksjon utenlands. Fesil, som produserer 
ferrolegeringer, vurderte å gjøre dette under de høye prisene i Norge. Selskapet 
hadde bla et ferrosilisiumanlegg på Island stående som back up. Elkem, produsent 
av silisiummetall og spesialprodukter, som har produksjonsanlegg i over 40 land i 
Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia vurderte også midlertidig flytting 
som et aktuelt tiltak. 

Permanent flytting 
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En annen tilpasningsmulighet er for bedrifter å flytte sine virksomheter permanent 
til et sted/land hvor de er mindre eksponert for høye kraftpriser. De største 
kraftforbrukerne i prosessindustrien (Hydro, Elkem og Norske Skog) har truet 
med utflytting pga. de høye prisene (Økonomisk rapport, 30.09.2004). Det er 
imidlertid viktig å skille mellom effekten av en generell økning i prisnivået som 
følge av tilstramningen i markedet og effekten av én lengre periode med høye 
priser. Bare dersom de unormalt høye prisene gir gale (for høye) forventninger til 
fremtidige priser skulle man forvente at bedrifter vurderer flytting som følge av 
høyprisperioden. Selv om bedriften selv ikke får gale forventninger, kan de ønske 
å flytte dersom de ikke finner en selger av lange kontrakter med riktige 
prisforventninger. 

Permanent utflytting av disse bedriftene ville hatt uheldig virkninger i 
arbeidsmarkedet fordi prosessindustrien per i dag sysselsetter over 50.000 ansatte. 

Annen industri og service 
For annen industri og service var antagelig bildet mht. kontraktstyper noe mer 
variert. Tabell 7.3 viser hvor stor andel kraftkjøp utgjør av kortsiktige kostnader 
for et utvalg av bedrifter innen kraftintensiv industri. Vi ser at ingen har høyere 
andel enn 16 prosent. Mens produksjon av jern og stål regnes som kraftintensiv 
selv om kraftkostnadene kun utgjør 2 prosent av de kortsiktige kostnadene. Selv 
om det dels baserer seg på kontrakter med svært gunstige kraftpriser, vil neppe 
kraftprisen neppe utgjøre særlig stor andel for annen industri. En moderat økning i 
strømprisen må således utgjøre en mindre utfordring enn følger av 
lønnsforhandlinger, husleieavtaler osv. Det var heller ingen særlig 
oppmerksomhet på konsekvenser for annen industri. 

Tabell 7.3 Kraft som andel av kortsiktige kostnader for utvalgte bedrifter 
innenfor kraftintensiv industri (2001-tall) 

 

Kilde: SSB og ECON analyse. 

Produsenter 
Statoil, Statnett og BKK vurderte å leie mobile gassturbiner under vinteren 2002-
2003. Det ble også arbeidet med ulike alternativer for reserveproduksjon i 
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Stavanger-området. Erfaringene viste imidlertid at prisene falt før det ble 
lønnsomt å iverksette disse tiltakene. 

Nord Pool 
Kravene til prissikring medførte redusert likviditet i de finansielle markedene på 
Nord Pool. Også fysisk handel ga opphav til problemer. Disse ble lettet ved at 
Nord Pool reduserte sine krav til forhåndsbetaling av fysiske kjøp på Elspot. 

Myndigheter 
I Norge, hvor de økonomiske insentivene for å spare var tydelige for 
husholdningssektoren, ble det ikke satt spesifikke mål for energisparing. Men 
NVE kanaliserte likevel ressurser gjennom diverse mediekanaler (avisoppslag og 
tv-reklamer) for å rette samfunnets fokus på nødvendigheten av strømsparing. 
Sammen med de høye prisene bidro dette til en forbruksreduksjon i alminnelig 
forsyning på 0,9 TWh mellom uke 43 i 2002 og uke 6 i 2003. 

For å avhjelpe en situasjon med høye priser kan myndigheten gjøre alternative 
oppvarmingskilder mer konkurransedyktige. For eksempel innførte den norske 
regjeringen i januar 2003 en støtteordning for private husholdninger til 
varmepumper, pelletskaminer eller forbrukstyringssystem. Støtteordningen på 50 
mill. kr. førte til et rekordsalg av varmepumper fra 1671 i 2000 til i overkant av 
50.000 i 2003. 

Midt under de høye prisene i Norge foreslo et av opposisjonspartiene at det bør 
stilles krav til magasinfyllingen. Partiet mente at kraftprodusentene hadde 
eksportert for mye, og at krav til magasinfylling kunne hindret dem i dette. Det 
kom også et forslag om å halvere momsen på strøm. En reduksjon i momsen på 
strøm ville sannsynligvis bare forverret situasjonen for forbrukere ved at forbruket 
ble holdt oppe og at kraftprisen blir drevet enda høyere. Forslaget ble ikke 
godkjent av Stortinget. 

Medier 
At prisøkningen i 2002/2003 fikk så stor medieoppmerksomhet skyldes antagelig 
tre forhold: det ble oppfordret til sparing, det rammet mange samtidig (i 
motsetning til en økning i husleien) og vi er ikke vant med variasjon i 
strømprisene (i motsetning til renter). Videre er det er en vesentlig forskjell på 
kjøp av kraft på den ene siden og lån/husleie på den andre siden. Når man tar opp 
et lån må man søke i banken og inngå en låneavtale. Det er således en ”aktiv” 
handling der låntager opplyses om betingelsene for lånet. Tilsvarende vil man ved 
starten på et leieforhold inngå en kontrakt med fastsatte betingelser. For kjøp av 
kraft har man imidlertid tradisjon for å kjøpe dette fortløpende av en monopolist 
som nok justerte prisen noe, men aldri mye. Det hadde blant annet sammenheng 
med oppdekningsplikten. Vi har således ingen tradisjon for store svingninger og 
ingen aktiv handling som opplyser kunden om den risiko som ligger i kontrakten. 
Kun for de færreste innebærer kjøp av strøm innebærer en ”aktiv” handling. 

Oppsummering 
I Tabell 7.4 har vi forsøkt å kort oppsummere hvilke typer av markedsvirkninger 
er dokumentert og de viktigste erfaringene man kan hente fra situasjonen i Norge 
2002/03. 



- ECON Analyse - 
Konsekvenser av lite energi 

 47 

Tabell 7.4 Markedsvirkninger i Norge vinteren 2002/03 

NVE oppfordret forbrukere til å spare, og innførte en støtteordning for 
private husholdninger til varmepumper, pelletskaminer eller 
forbrukstyringssystem

Noen vurderte å leie mobile gassturbiner, men prisene falt før det ble 
lønnsomt

Bortimot alle kraftleverandører hadde prissikret seg i forkant

De fleste bedriftene hadde kjøpt kraft på langsiktige avtaler

Over 80% av alminnelig forsyning med variabelpris kontrakter, 
forbruksreduksjon på 0,9TWh

Kommentar

Myndigheter

Produsenter 

Kraftleverandører

Kraftintensiv industri

Husholdninger og 
mindre kommersielle 
kunder

Aktører

NVE oppfordret forbrukere til å spare, og innførte en støtteordning for 
private husholdninger til varmepumper, pelletskaminer eller 
forbrukstyringssystem

Noen vurderte å leie mobile gassturbiner, men prisene falt før det ble 
lønnsomt

Bortimot alle kraftleverandører hadde prissikret seg i forkant

De fleste bedriftene hadde kjøpt kraft på langsiktige avtaler

Over 80% av alminnelig forsyning med variabelpris kontrakter, 
forbruksreduksjon på 0,9TWh

Kommentar

Myndigheter

Produsenter 

Kraftleverandører

Kraftintensiv industri

Husholdninger og 
mindre kommersielle 
kunder

Aktører

 
Kilde: ECON analyse 
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8 Konklusjoner, vurderinger 
og anbefalinger 

Det finnes få erfaringer med lengre perioder med høye priser i sammenliknbare 
markeder. Mange av erfaringene kommer fra land der markedene er organisert på 
andre måter. For de få erfaringene man har er det ikke foretatt grundige og syste-
matiske konsekvensutredninger. I likhet med situasjoner med utfall fokuseres det 
på årsaker og tiltak for å unngå en gjentagelse. Kostnader og andre konsekvenser 
av høye priser/utfall er vesentlig dårligere utredet. 

Lengre perioder med svært høye priser 
Vi har liten tro på at man kan få lengre perioder (seks måneder eller mer) med 
svært høye priser (ti-dobbelte priser) i det nordiske kraftmarkedet. Dersom det 
skjer vil imidlertid myndighetene måtte foreta seg noe. Vi tror den største utfor-
dringen vil være å sikre Nord Pools drift og sikre fortsatt tillitt til markedet. Å 
fjerne de sosiale konsekvensene av de store inntektsomfordelingene tror vi er 
forholdsvis enkelt. Myndighetene kan simpelthen overføre penger til konsu-
mentene/husholdningene. 

Lengre perioder med forholdsvis høye priser 
Det er en signifikant sannsynlighet for lengre perioder med forholdsvis høye 
priser. Vi tror imidlertid ikke slike perioder vil medføre større samfunnsøkonom-
iske tap. Vi tror den viktigste konsekvensen vil være redusert velferd for 
husholdninger med svak økonomi. Igjen er det mulig å fjerne de sosiale 
konsekvensene ved å overføre penger. 

Man kan redusere konsekvensene av en høyprisperiode og behovet for andre tiltak 
tiltak ved å endre husholdningenes kraftkontrakter. Det er opplagt gunstig for 
kraftmarkedet at forbrukerne har incentiver til å spare i knapphetssituasjoner, slik 
at man unngår rasjonering. Samtidig begrenses kostnadseffeken vesentlig hvis 
forbrukerne har fastpriskontrakter. En kontrakt som innebærer fast pris på 
brorparten av forbruket, for eksempel 80 prosent, og variabel pris på resten av 
forbruket vil tilfredsstille begge ønskene. Man kan også kjøpe alt på spot-kontrakt 
og i tillegg ha en finansiell prissikring. Slike kontrakter reduserer inntekts-
omfordelingen vesentlig, mens man beholder incentivene til å spare strøm når 
prisen går opp.  

Vi mener det ville være fornuftig å undersøke mulighetene for å pålegge kraft-
leverandørene å tilby en slik type kontrakt, helst som ”default”. Da ville 
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forbrukere med minst kunnskap om kraftmarkedet få redusert sin risiko. Kun de 
som aktivt velger det vil bli fullt eksponert for prisrisikoen. 

Det er mulig å treffe tiltak for å redusere prisvariasjonen i det norske/nordiske 
kraftmarkedet. Et eksempel kan være å subsidiere reservekraft som også kan 
komme til nytte ved utfall i nettet. Andre tiltak kan være økt overføringskapasitet 
til utlandet eller tiltak for å øke priselastisiteten i forbruket.  

Prisvariasjonene speiler variasjon i ressurstilgangen og prissignalene er et viktig 
signal for å skape balanse mellom ønsket forbruk og tilgang på kraft. 
Prisvariasjonene er derfor på mange måter en del av løsningen på det 
underliggende problemet med variable ressurstilgang. Det kan være fornuftig å 
gjøre rimelige tiltak som øker fleksibiliteten og dermed reduserer pris-
svingningene. Dersom man vil gjennomføre tiltak for å øke prisstabiliteten er det 
ønskelig å finne fram til de billigste virkemidlene. Det er i den forbindelse viktig å 
være klar over at (forventninger om) redusert prisvariasjon svekker markedets 
incentiver til å tilpasse seg. For eksempel kan gevinsten for deler av industrien 
ved å være fleksibel bli svekket. Dette taler for at man ikke bør gå for langt mht. 
tiltak for å dempe prissvingningene. Hvis man gjør omfattende og kostbare tiltak 
offentlige tiltak for å redusere prissvingningene, risikerer man i økende grad å 
fortrenge billigere markedsbaserte tilpasninger.  

Siden de største potensielle problemene ved (svært) høye priser er knyttet til 
fordelingsvirkninger og disse i stor grad kan dempes ved endrede kontrakter og 
overføringer, burde det ikke være noe stort behov for omfattende tiltak. 
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Vedlegg A 
Figur V.A Norske sluttbrukerpriser i perioden 1979-2003. 
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Vedlegg B 
Hendelsesforløp vinteren 2001, New Zealand 
Måned  Dag Situasjonsbeskrivelse 

April   Veldig lave tilsig siden januar som fortsetter gjennom vinteren 

   Gjennomsnittspris per dag varierer mellom 4-15c/kWh 

Mai   Magasinnivå faller under 2000GWh 

   Gjennomsnittspris per dag varierer mellom 4-15c/kWh 

Juni   Magasinnivå faller under 1500 GWh 

  7. Regjeringen signaliserer ”moderat” sannsynlighet for anstrengt 
kraftsituasjon 

   Gjennomsnittspris per dag varierer mellom 10-29c/kWh 

    Kraftforbruk 4-5% høyere enn i forrige juni 

Juli 16. Market Surveillance Committee rapporterer at handelen på børsen 
NZEM har ikke vært negativt påvirket av markedssituasjonen i 2001. 

    MEUG medlemmer uttaler bekymring pga. de høye prisene 

    Spotmarkedsprisen når 41c/kWh 

 27. Energiministeren uttaler offentlig av at NZ når opplever en anstrengt 
kraftsituasjon og ber om ukentlig møte med markedsdeltagere til 
situasjonen er oppklart  

   Nettsikkerheten er redusert i noen områder for å kunne redusere 
flaskehalser 

   Regjeringen iverksetter en strømsparingskampanje med mål om 10% 
sparing for 10 uker og 15% offentlig sektor. 

August 1. Selskapet On energy forlater omsetningsmarkedet. 

 13. Energy Efficiency and Conservation Authority announces an energy 
audit scheme for commercial and industrial premises 

    Magasinnivået stabiliserer seg rundt 1350GWh 

   Gjennomsnittspris per dag faller til mellom 6-10c/kWh i midten av 
måneden 

September   Gjennomsnittspris per dag stabiliserer seg til mellom 5-10c/kWh  

   Sparetiltak har ført til energisparing på opp mot 450 GWh av 
magasinkapasitet 

 10. Energiministeren kunngjør at risikoen for en alvorlig kraftkrise er 
betydelig redusert og at sparetiltakene kan trappes ned.  

Kilde: http://www.winterreview.govt.nz/background/key.html 
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Hendelsesforløp vår/sommeren 2003, New Zealand 
Måned  Dag Situasjonsbeskrivelse 

Januar 6 Økende spotpriser i markedet 

Mars 29 Økende sannsynlighet for tørrårsituasjon Cirka 2500 GWh kraft er lagret I 
vannkrafverk, det er 22% mindre enn same periode i 2002. 

April 9 Winter Power Taskforce ber forbrukere om redusere deres forbruk med 
5%. 

 21 Magasinnivå 40% lavere enn samme periode i fjor 

Juni 19 Faren for rasjonering er over med magasinnivået 87% av normalen og 
forbedring i tilsig for resten av året. 

Winter Power Taskforce trapper ned ”Target 5%” sparingskampanjen 

Kilde: http://www.electricity.co.nz/03news.htm#SHORTAGE 
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