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Bakgrunn 

Hvilken innvirkning har ny nettleiemodell basert på «abonnert effekt» på bruk av 
elektrisk energi og effektuttak i husholdninger?  
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Prismodell - Abonnert Effekt 

Steinkjer Hvaler 
Fastledd 2 375 kr 2 142 kr 

Abonnert effekt 750 kr/kW 500 kr/kW 

Energiledd (statlige avgifter) 16,74 øre/kWh 16,74 øre/kWh 

Overforbruk 7 kr/kW 10 kr/kW 

• Stimulerer til jevnt forbruk for forbrukeren. 
 

• Kommunikasjon:  
                  «Jevnt forbruk lønner seg  
 – styr unna mye samtidig forbruk»  

 
• Vil gi overstimulering til lastreduksjon,  
          også i perioder der nytteverdien er null. 



Teknisk løsning 



Teknisk løsning 
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Rekruttering 



  
 

 B.A. Bremdal  

Resultater 

  



  Eksempel 1: Medium 



  Eksempel 2: Stor 



  Eksempel 3: «Geovarme» 



Freksvensdiagram for hele testperioden.  
Antall brukere med lik %-vis endring.  
Negative søyler viser antall for de som har redusert forbruket. 
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Resultater – Sum forbruk pr dag 
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Snittverdier for perioden 15.1 – 1.4 

• Hvaler 2014 vs. 2013 
– Testgruppe  - bruttoreduksjon         -26,31% 
– Testgruppe – nettoreduksjon (temp.korr)   -16,34%  (+4.2oC) 

– Kontrollgruppe – bruttoreduksjon    -5,63% 
– Kontrollgruppe – nettoreduksjon (temp.korr)             +0,07%   
– Innmating – totalreduksjon    -15,86% 
 

• Steinkjer 2014 vs. 2013 
– Testgruppe  - bruttoreduksjon    -14,78% 
– Testgruppe – nettoreduksjon (temp.korr)   -5,3% (+3.5oC) 

– Kontrollgruppe – bruttoreduksjon   -9,23% 
– Kontrollgruppe – nettoreduksjon   0,0% 
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Oppsummering 
• Gjennomsnittlig vesentlige reduksjoner både i Steinkjer og på 

Hvaler 
– Vi kan fastslå at over 85% av testbrukerne kunne dokumentere netto 

besparelser. 

• Større utslag på Hvaler enn i Steinkjer 
– Ulik teknologi (Display v.s. App, HAN grensesnitt) 
– Litt sterkere økonomisk incentiv på Hvaler 
– Motivasjon / informasjon 
– Store utslag på enkelte brukere endrer snittet betydelig 

• Reduksjon av makslast 
– Hvaler 91,6% reduserte også makslast 
– Steinkjer 89,8% reduserte også makslast  
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Analyse 

• «Abonnert effekt» med visualisering påvirker energiatferd for de 
fleste, men ikke for alle. 

• «Abonnert effekt» med visualisering kan ha påvirket bruk av 
alternative, ikke-elbaserte varmkilder – spesielt på Hvaler pga av 
svært store reduksjoner 

• De gode deltagerne kommer alle fra den demografiske gruppen 
som WP5 har identifisert som de potensielt , mest delaktige (50-65 
år) (se eget CIRED paper på dette) 

• De som ikke kommer i gang ved forsøket eller gjør ting feil synes å 
ha problemer med å komme inn på senere 

• Et «tretthetsfenomen» kan muligens observeres blant testbrukerne 
på Steinkjer utover våren? 
– Hvaler brukere oppmuntret av kortere testperiode? 

 
 
 
 



  
 

Takk for oss ! 
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