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Innhold
• Historisk tilbakeblikk
• Viktige hendelser
• Beste medisin



Et historisk tilbakeblikk  
1992 – 1996 Fastpris, spotpris og spotprisavtaler med pristak 

Lillehammer OL i 1994 - prissjokk

1996 Nye aktører på Nord Pool og Nasdaq 
Ulike forvaltningsløsninger 

2000 Nye forvaltningsløsninger

2010 Risiko og strategi 
hva er viktig for kunden – og hvordan håndtere dette? 

2015 Lave spotpriser
Spotprisavtaler uten forvaltning

2021 Hva skjer i markedet – hvordan forholder vi oss til dette? 
Områdepris (EPAD) blir stor utfordring for kundene 
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Hvilke hendelser husker vi best ? 
1990-tallet

• 1992 – nye aktører i kraftmarkedet; bl.a. Bergen Energi og Norgeskraft

• Fastprisavtaler til 11 øre/kWh tilbys – men altfor dyrt!

• 1994 – nye produkter – spotpris med pristak/gulv var GULL for kundene, 
men ikke for leverandørene

• 1996 – kundene kunne selv bli aktør på Nord Pool/Nasdaq 

• Starten på å tilby forvaltningsløsninger også til sluttbrukere

2000-tallet

• Historisk høye spotpris i år 2003 (29 øre/kWh)

• Finanskrisen i år 2008, tørråret 2010 (44 øre/kWh)

• Lav spotpris i år 2015 (18 øre/kWh), høy spotpris i år 2018 (42 øre/kWh) og 
år 2019 (38 øre/kWh) og «gratisåret» 2020 (11,6 øre/kWh) og nå er den nye 
normalen i Sør-Norge 1,5 – 2 kr/kWh!!
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Hva har vært den beste «medisin» i markedet over tid?

• Ha en handelshorisont basert på 
strategiske prisnivåer

• Muligheter for kjøp og salg – forvaltning
• 50 % fastpris og 50% 

kan også være en vinner

• Avklare kundenes behov

• Avklare kundenes behov
• Ole Brumm – «ja takk, begge deler» 

– gir ofte ikke gode resultater over tid



Ulike strategiske valg hos kunder

• Hvorfor handler Oslo kommune spotpris? Trenger de ikke 
forutsigbarhet?

• Telenor endret sin innkjøpsstrategi – hvem og hvorfor?

• Langsiktige fastprisavtaler til industrien 

• Indekshandel – vanlig i Sverige. Hva er det?

• Dagligvarekjedene har tre ulike innkjøpsstrategier


