
Hvem gjør hva i strømmarkedet STRØMPRODUSENTENE produserer fornybar strøm
•● I et normalt år produserer vi i Norge om lag 147 terrawattimer 

strøm fra 1 723 små og store kraftverk i hele landet.  
Forbruket er litt lavere, på cirka 130 terrawattimer.

• 98  % av norsk strømproduksjon kommer fra fornybare  
energikilder. 

STRØMLEVERANDØRENE er kundens kontaktpunkt og tjenesteleverandør
• Strømleverandørene handler strøm på strømbørsene og selger den videre til deg.

• Strømmen pakkes som forskjellige strømprodukter for å ivareta kundenes preferanser;  
fastpris eller spotpris, ulik varighet, betalingsløsninger, digitale tjenester eller  
muligheten for opprinnelsesmerket strøm fra fornybar energi.

• Mange strømleverandører tilbyr også andre tjenester tilknyttet strøm, som for  
eksempel ladetjenester for elbiler, styring og kontroll av eget strømforbruk  
og tjenester knyttet til egen solkraftproduksjon.

• Konkurranse mellom strømleverandørene sikrer lave kostnader for kundene.

NETTSELSKAPENE sørger for at strømmen kommer  
hjem til deg til enhver tid
• Nettselskapene er ansvarlige for at 350 000 km med linjer og  

kabler fungerer og transporterer strømmen til deg. Dette inne-
bærer først og fremst drift og vedlikehold av eksisterende nett, 
men også bygging av nytt nett når det trengs.

• Statnett eier og drifter “motorveiene” i strømnettet, mens  
nettselskapene eier de mindre “veiene” som fører strømmen frem 
til din gate og ditt hus. 

• Norge har svært sikker strømforsyning og strømmen kommer 
frem 99,99 % av tiden.

• Nettselskapene er monopol og myndighetene regulerer og  
kontrollerer deres økonomi.

95 % Vannkraft

2 % Gasskraft  
i oljeindustrien

strømguiden.no

Det er mange bedrifter som sørger for at du får strømmen hjem til deg. 
Her er en oversikt over hvem som gjør hva. 

STRØMBØRSENE er markedsplassene  
hvor produsentene konkurrerer om  
å tilby den strømmen som til enhver  
tid etterspørres.

Hvorfor svinger strømprisen så mye?
• Strømprisen varierer med tilbud og etterspørsel. 

• Strømprisen avhenger av bl.a. nedbør,  
temperaturer og kostnadene til utenlandske 
strømprodusenter.

• De høyeste prisene får vi når det er lite vann  
til strømproduksjon og lave temperaturer,  
f.eks. en kald vinterdag.

3 % Vindkraft
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