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1 Innledning 
Den økonomiske reguleringen av nettselskapene skal bidra til å sikre en samfunnsmessig 
rasjonell nettvirksomhet gjennom å legge til rette for effektiv drift, utvikling og utnyttelse 
av elektrisitetsnettet. Under disse forutsetningene skal inntektene over tid gi en rimelig 
avkastning på investert kapital. 

Den reguleringsmodellen som er foreslått innført fra 2007 innebærer en større grad av 
normering av inntektene enn dagens regulering. Normering innebærer at inntektene 
frikobles fra selskapets kostnader, noe som skal gi selskapene bedre økonomiske 
insentiver til å gjøre de riktige beslutningene. 

Normering av inntektene kan gjøres på flere ulike måter, som igjen kan gi ulike 
insentiver. NVE har valgt å normere inntektene i form av en kostnadsnorm. 
Kostnadsnormen skal fastsettes på bakgrunn av sammenlignende effektivitetsanalyser og 
skal ta hensyn til relevante forskjeller i nettselskapenes rammevilkår. Kostnadsnormen 
skal beregnes slik at bransjens forventede veide avkastning blir lik referanserenten som 
benyttes i reguleringen. 

Det er viktig å understreke at inntektsrammereguleringen bare er ett av flere virkemidler 
for å oppnå målsettingen om en effektiv drift, utvikling og utnyttelse av elektrisitetsnettet. 
Betydningen av øvrige reguleringer i form av lover, forskrifter og konsesjoner må ikke 
undervurderes. Inntektsrammereguleringen forutsetter at nettselskapene oppfyller de krav 
som stilles både fra NVE og andre myndighetsorganer. Eventuelle brudd på regelverkene 
som gjelder nettselskapenes virksomhet kan ikke forhindres gjennom endringer i 
selskapenes inntekter. 

NVE har benyttet sammenlignende effektivitetsanalyser i forbindelse med fastsettelsen av 
inntektsrammer siden 1998. Det arbeidet som her presenteres bygger på de metoder og 
modeller NVE har benyttet til nå. Modellene er imidlertid evaluert på nytt og det foreslås 
justeringer av modellene. 

Hovedvekten av arbeidet som presenteres i dette dokumentet har bestått i å vurdere 
modellenes evne til å fange opp relevante forskjeller i rammevilkår. Ulike utsagn om 
hvilke rammevilkår som har betydning for nettselskapenes kostnader har vært vurdert. 
Omfattende datamengder har vært samlet inn og blitt bearbeidet av NVE. Disse dataene 
har vært benyttet til å undersøke om det empirisk kan påvises at forskjeller i rammevilkår 
kan forklare forskjeller i nettselskapenes totale kostnader og dermed i nettselskapenes 
effektivitet slik de måles av NVE. 

En referansegruppe bestående av 10 fagpersoner fra nettselskapene har bistått NVE i 
form av deltakelse i en referansegruppe. Deltakerne har vært: Arne Nybråten (VOKKS 
AS), Gerhard Eidså (Istad Nett AS), Jan Andreassen (Hafslund Nett AS), Johannes 
Kristoffersen (Hålogaland Kraft AS), Kjetil Storset (Skagerak Nett AS), Lars Luneborg 
(Nord-Troms Kraftlag AS), Mats-Eirik Elvik (BKK Nett AS), Ole Petter Halvåg (Agder 
Energi Nett AS), Trond Svartsund (EBL) og Åshild Helland (Lyse Nett AS). 
Referansegruppen har i hovedsak diskutert hvilke geografiske rammevilkår som har størst 
betydning og hvilke forhold for øvrig som bør evalueres av NVE. Deltakerne i 
referansegruppen har bidratt med konstruktive innspill til modellutviklingen. De 
resultater og valg som presenteres i rapporten er imidlertid NVEs ansvar. 
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I uke 17 ble det avholdt 5 regionale seminarer i Tromsø, Stjørdal, Bergen, Kongsberg og 
Gardermoen hvor alle nettselskaper var invitert til å delta. På seminarene presenterte 
NVE hvilke kostnadsdrivere som var identifisert, hvilke data som var etablert for å 
undersøke betydningen av kostnadsdriverne, hvilke metoder NVE vil benytte for å 
analysere dataene og mulige metoder for å korrigere resultatene fra effektivitetsanalysene 
for forskjeller i rammevilkår. Formålet med seminarene var å få innspill fra bransjen på 
det arbeidet som var gjort og om det var forhold som til da ikke var fanget opp. 
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2 Om reguleringsregimene 
Distribusjon og transmisjon av elektrisk kraft er kjennetegnet ved store faste kostnader, 
hovedsakelig på grunn av at virksomheten er kapitalintensiv. Denne kostnadsstrukturen 
gjør at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha flere enn ett nettselskap til å løse 
den samme oppgaven innenfor det samme geografiske området, og vi omtaler derfor 
nettvirksomheten som naturlige monopoler. 

Naturlige monopoler bør reguleres for å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av 
sektoren. NVE har som nasjonal regulator i oppgave å utforme en regulering som bidrar 
til at utviklingen går i riktig retning. Denne oppgaven er forankret i energiloven §§ 1-2 og 
4-1 og i energilovforskriften kapittel 4. I § 7-1 er NVE gitt kompetanse til å utferdige 
forskrifter til gjennomføring og utfylling av energilovforskriften.  

Gjennom forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 
nettvirksomheten og tariffer av 11.3.1999 nr 302 (kontrollforskriften) fastsetter NVE 
blant annet hvordan den økonomiske reguleringen av nettselskapene skal gjennomføres. 
Kontrollforskriften verken kan eller skal være det eneste regelverket som sørger for et 
rasjonell utvikling av nettvirksomheten. En rekke andre sentrale forskrifter med hjemmel 
i energiloven og konsesjonsvilkår regulerer nettselskapenes rettigheter og plikter, blant 
annet: Måling og avregningsforskriften, rasjoneringsforskriften, systemansvarsforskriften, 
beredskapsforskriften, forskrift om energiutredninger, forskrift om leveringskvalitet, 
forskrift om energifondet, sikkerhetsbestemmelser for kraftforsyningen. I tillegg kommer 
flere forskrifter gitt med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er delegert myndighet, samt 
øvrige lover og forskrifter som gjelder næringslivet generelt. 

Etter innføringen av energiloven har den økonomiske reguleringen av nettselskapene vært 
gjennomført over tre perioder. 

2.1 Avkastningsreguleringen 1993 - 1996 
Fra 1993 til og med 1996 var selskapene avkastningsregulert. Selskapene fastsatte før 
inngangen til det enkelte regnskapsår hvilke avkastningssats de skulle ha. NVE fastsatte 
årlig en øvre grense for hvor stor avkastningssatsen kunne være. Denne grensen var 
basert på renten på en 5-årig statsobligasjon tillagt en risikopremie på 1 prosent. NVE 
kontrollerte årlig selskapenes regnskaper og sjekket om avkastningen oversteg den 
avkastningssatsen selskapet hadde bestemt seg for å bruke. Var avkastningen for høy 
fattet NVE et vedtak om meravkastning som skulle tas hensyn til ved fastsetting av neste 
års tariffer (nettleie). Var avkastningen lavere enn den ønskede satsen fattet NVE et 
vedtak om mindreavkastning som nettselskapet kunne hente inn gjennom neste års 
tariffer.  

Avkastningsreguleringen var en midlertidig ordning som ble gjennomført mens man 
utviklet en bedre reguleringsmodell. Det er kjent fra økonomisk teori at avkastnings-
regulering gir insentiver til overinvesteringer. Siden avkastning er definert som 
driftsresultat dividert på avkastningsgrunnlag, og driftsresultatet er differansen mellom 
driftsinntekter og driftskostnader, er det lett å se at en slik regulering ikke gir insentiver til 
effektiv drift. Det er vanlig å anta at beslutningstakere har preferanser for slakk (utgifter 
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utover det som er nødvendig) og at de på grunn av asymmetrisk informasjon vil kunne 
holde dette slakket skjult for omgivelsene. Reguleringen vil i så fall gi insentiver til 
ineffektiv drift. Avkastningsreguleringen kunne vært supplert med effektivitetsanalyser 
av driftskostnadene, men dette ville sannsynligvis forsterket insentivene til over-
investeringer. 

2.2 Inntektsrammereguleringen 1997 - 2001 
Modellen for inntektsrammereguleringen ble utviklet i løpet av 1996 og trådte i kraft fra 
1997. I 5-års-perioden frem til og med 2001 var inntektsrammene til nettselskapene basert 
på det enkelte selskaps driftskostnader i 1994 og 1995, overføringstapet i 1994 og 1995, 
avskrivninger i 1995 og avkastning på bokført kapital per 31.12.1995. Referanserenten 
for avkastningselementet var fast i hele perioden og var 8,3 prosent, basert på en risikofri 
rente på 6,8 prosent og en risikopremie på 1,5 prosentpoeng. 

Inntektsrammegrunnlaget ble årlig justert for inflasjon, endringer i kraftpris (overførings-
tapet), et generelt effektivitetskrav på 1,5 prosent og et sjablonmessig tillegg for 
nyinvesteringer tilsvarende 0,5 ganger økningen i levert energi i selskapet. Individuelle 
effektivitetskrav mellom 0 og 3 prosent ble innført for distribusjonsnettet i 1998, og i 
1999 ble tilsvarende krav innført for regional- og sentralnettet. Effektivitetskravene var 
basert på sammenlignende effektivitetsanalyser.  

I 2001 ble KILE-ordningen innført som et supplement til reguleringen. Det ble vedtatt et 
forventet årlig KILE-beløp for hvert selskap og differanse mellom dette beløpet og 
faktisk KILE ville over tid påvirke selskapets inntekter. Inntekten ville gå opp dersom 
differansen var positiv og ned dersom den var negativ. Ordningen innebar at nettselskapet 
fikk insentiver til å ta hensyn til kundenes kostnader i forbindelse med avbrudd i 
forsyningen, og skulle bidra til at nettselskapene ikke lot nettet forfalle som følge av 
kostnadsreduksjoner og manglende reinvesteringer. 

2.3 Inntektsrammereguleringen 2002 - 2006 
Ved inngangen til den neste reguleringsperioden ble det gjort mindre justeringer i 
reguleringen. Inntektsrammegrunnlaget ble oppdatert og ble fastsatt på bakgrunn av tall 
for årene 1996 – 1999, hvor siste år ble lagt til grunn for avskrivninger og avkastning på 
samme måte som i foregående periode. Referanserenten ble gjort flytende gjennom å 
knytte den til Finansdepartementets vedtak om risikofrie rentesats for beskatning av 
kraftforetak og gi den en risikopremie på 2 prosentpoeng. Finansdepartementets vedtak 
var basert på et 3 års glidende gjennomsnitt av en 5-årig statsobligasjonsrente. 

Som i foregående periode ble inntektsgrunnlaget justert årlig for inflasjon og endringer i 
kraftpris. Avkastningselementet korrigeres årlig på grunn av endringer i referanserenten. I 
regional- og sentralnettet blir det foretatt justeringer etter søknad for å ta hensyn til 
nåverditapet av nyinvesteringer på grunn av tidsetterslepet i reguleringen. I 
distribusjonsnettet gjøres dette etter en sjablon-modell basert på antall nytilknytninger av 
ulike bygg registrert i GAB-registret og økning av levert energi på landsbasis.  

Det generelle effektivitetskravet opprettholdes på 1,5 prosent per år. De individuelle 
kravene styrkes og ligger i intervallet 0 – 5,2 prosent. Kravene er basert på den samme 
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type effektivitetsanalyser som i foregående periode, men med mindre modelljusteringer. 
En av justeringene er at forventet KILE tas inn som et rammevilkår og faktisk KILE 
inngår som en kostnad for det enkelte selskap. 

KILE-ordningen og forventet KILE-beløp opprettholdes på uendret form, men i 2003 
oppjusteres forventet KILE-beløp for alle selskaper. Dette skyldes at det er beregnet nye 
og vesentlig høyere KILE-satser og at det innføres 6 kundegrupper i stedet for 2. Når 
inntektsrammegrunnlaget blir oppdatert periodevis, så er imidlertid den eksisterende 
KILE-ordningen ikke konsistent med den øvrige reguleringen. Ordningen premierer 
leveringspålitelighet for sterkt. Dette ble tidlig identifisert som et problem som måtte 
løses fra 2007. 

Frikoblingen mellom selskapets inntekter og kostnader som følge av den lange regule-
ringsperioden og tidsetterslepet i reguleringen, gir relativt sterke insentiver til effekti-
visering. Samtidig byr det lange tidsetterslepet på problemer.  Det tar lang tid fra en 
investering foretas til avskrivninger og avkastning gjenspeiles i inntektsrammegrunnlaget, 
det tar lang tid fra en økning i nettselskapenes kostnader som følge av for eksempel 
offentlige pålegg slår igjennom i form av inntektsøkninger og det tar lang tid for kundene 
får ta del i effektiviseringsgevinster. Disse problemene er søkt løst gjennom forslaget til 
reguleringsmodell fra 2007. 

Figur 1: Skjematisk fremstilling av inntektsrammereguleringen 2002 - 2006 

 

2.4 Forslag til reguleringsmodell fra 2007 
NVE har foreslått et nytt regime for regulering av nettselskapenes inntekter fra 2007. 
Forslaget ble sendt på høring 1. juli 2005 og er presentert i NVE-dokument 9/2005. 
Innkomne høringskommentarer og NVEs merknader til disse ble oppsummert i NVE-
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dokument 19/2005. I oppsummeringen konkluderte NVE med at enkelte av forslagene 
skulle trekkes tilbake, justeres og sendes på ny høring våren 2006. Det justerte forslaget 
ble sendt på høring 5. mai 2006 og er presentert i NVE-dokument 3/2006. 

Forslaget innebærer at inntektsrammegrunnlaget oppdateres årlig istedenfor hvert femte 
år. Grunnlaget vil være basert på økonomisk og teknisk rapporterting til NVE fra siste 
tilgjengelige regnskapsår, dvs. 2 år tilbake i tid. Inntektsrammen vil være basert dels på 
det enkelte selskaps eget kostnadsgrunnlag og dels på en kostnadsnorm. Nettselskapenes 
inntektsramme foreslås fastsatt etter følgende formel: 

(1) ( ) JPKfqKIR tttt +++= − *6,04,0 2  

der IRt er inntektsramme i år t, Kt er det inflasjonsjusterte kostnadsgrunnlaget for det 
enkelte nettselskap fra år t-2 og inkluderer kostnader i forbindelse med utbetaling ved 
svært langvarige avbrudd, f er en vektor av inflasjonsjusterte KILE-satser og qt-2 er en 
vektor av mengden ILE for hver kundegruppe i år t-2, Kt* er kostnadsnormen for 
selskapet som fremkommer som et resultat av sammenlignende analyser av selskapene 
basert på data fra år t-2, og inkluderer KILE-kostnader, og JP er en justeringsparameter 
for investeringer. 

Figur 2: Skjematisk fremstilling av forslag til inntektsrammeregulering fra 2007 

 

Justeringsparameteren for investeringer omfatter nå både ny- og reinvesteringer i 
motsetning til dagens modell hvor den kun omfatter nyinvesteringer. Denne faktoren skal 
fjerne nåverditapet ved investeringer som følger av tidsetterslepet på 2 år og er beregnet 
til å være: 
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(2) 26,1 −∆××= tNVEt IrJP , der I∆ er årets tilgang i balansen, både re- og nyinvesteringer. 

Det inflasjonsjusterte kostnadsgrunnlaget fremkommer etter følgende formel: 

(3) NVEtttt
t

t
tt rAKGAVSPNT

KPI
KPI

DVK ×++×+×= −−−
−

− 222
2

2  

der DV står for drifts- og vedlikeholdskostnader (inklusiv utbetalinger til kunder ved 
svært langvarige avbrudd), KPI for konsumprisindeksen, NT for overføringstap, P for 
referansepris på kraft, AVS for avskrivninger, AKG for avkastningsgrunnlag og NVEr  for 

referanserenten som brukes i reguleringen. 

Inflasjonsjustering av kapitalkostnadene er foreslått fjernet, slik at det kun er drifts- og 
vedlikeholdskostnader som i den foreslåtte modellen skal inflasjonsjusteres. 
Kapitalavkastningen vil fremdeles reflektere inflasjonen ved bruk av en nominell 
referanserente.   

Metoden for beregning av referanseprisen for kraft (P) er foreslått endret fra å være basert 
på et uveid gjennomsnitt av systemprisen på Nordpool Spot AS til å baseres på et 
volumveid gjennomsnitt av den samme systemprisen. Den reduserte risikoen som følge 
av dette gjør at NVE har foreslått å redusere påslaget på systemprisen fra 20 kr/MWh til 
13 kr/MWh. 

Metoden for beregning av referanserenten (rNVE) er foreslått endret. I dag er den 
nominelle risikofrie renten basert på et 3 års glidende gjennomsnitt av effektiv rente på en 
5-årig statsobligasjon, og denne tillegges et risikopåslag på 2 prosent for å beregne 
referanserenten. Fra 2007 foreslår NVE å legge til grunn en nominell risikofri rente (r) 
basert på årlig effektiv rente på 5 års statsobligasjon slik den beregnes av Norges Bank. 
Siden den systematiske risikoen til nettselskapene er avhengig av rentenivået foreslås 
følgende formel for beregning av referanserenten: 

(4) %12,212,1 += rrNVE  

Dette innebærer et risikopåslag i intervallet 2,6 – 2,8 prosent når den risikofrie renten er i 
intervallet 4 - 6 prosent, sammenlignet med dagens faste risikopåslag på 2 prosent. 

K* skal fastsettes ved hjelp av sammenlignende analyser av selskapenes kostnader. Fra 
kapittel 3 og utover gjennomgås metoder og modeller som er brukt for å sammenligne 
kostnadene. Det er imidlertid to sentrale elementer i tilknytning K* til som det er naturlig 
å omtale her: Vekten som K* skal tillegges og betydningen av at K* skal kalibreres. 

Ligning (1) kan omskrives på generell form: 

(5) ( )( ) ( ) ( )( ) JPfqKKfqKJPKfqKIR ttttttttt ++−++=+++−= −−− 222 **1 ρρρ  

Her er ρ (rho) vekten som legges på kostnadsnormen. I den foreslåtte regulerings-
modellen bestemmes styrken i reguleringen (insentivene) av størrelsen på ρ. Dersom ρ 
=0 har vi en ren avkastningsregulering med 2 års tidsetterslep. Denne modellen vil da ha 
svært svake insentiver. Dersom ρ =1 har vi en ren normregulering med svært sterke 
insentiver. NVE har foreslått å sette ρ lik 0,6. Dette gir sterkere insentiver enn dagens 
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regulering. Ved en ρ like 0,5 vil insentivene gjennom en femårsperiode være litt sterkere 
enn i dagens regulering, men ikke i alle fem årene.  

Størrelsen på ρ bestemmer også hvordan unødvendig høye kostnader i selskapene skal 
fordeles mellom brukerne av overføringsnettet og eierne av nettselskapene. Desto lavere 
ρ er, desto større andel av disse kostnadene må brukerne betale i form av avkastning til 
eierne. I figur 3 vises hvordan sammenhengen mellom effektivitet og avkastning blir for 
ulike størrelser av ρ. 

NVE har foreslått at kostnadsnormen K* skal kalibreres slik at bransjens veide 
gjennomsnittsavkastning over tid vil ligge rundt referanserenten, rNVE. Dette er en 
vesentlig endring i forhold til dagens regulering, hvor det er de effektive selskapene som 
kan forvente en avkastning over tid lik referanserenten. Dette innebærer at selskaper som 
over tid er gjennomsnittlig effektive kan forvente en avkastning lik referanserenten over 
tid. Dette høyner gjennomsnittsavkastningen i bransjen, men er nødvendig for å sikre 
tilstrekkelige investeringer i sektoren over tid. Samtidig kan spredningen i avkastningen 
øke mellom de mest effektive og de minst effektive selskapene. I figur 3 illustreres 
virkningen av kalibreringen for ρ  = 0,6 ved den stiplede grønne linjen, dersom den veide 
gjennomsnittseffektiviteten er 85 prosent. 

Figur 3: Sammenhengen mellom relativ kostnadseffektivitet og avkastning under ulik vektlegging av 
kostnadsnorm, samt kalibrering av kostnadsnormen. 
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Kalibreringen gjør også at kostnadsnormen vil være vesentlig mindre følsom for 
svingninger og eventuelle feil i kostnadsgrunnlaget til de selskapene som er referanse for 
normen. Desto mindre referanseverket er, desto mindre betydning får slike svingninger og 
feil for de øvrige selskapene. 
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2.5 Om effektivitetsanalyser i reguleringen 
NVE har benyttet sammenlignende effektivitetsanalyser i reguleringen siden 1998. Disse 
har vært basert på metoden Data Envelopment Analysis (DEA)1. De første modellene for 
distribusjonsnettet ble utviklet i perioden 1990 – 1996 av Stiftelsen for samfunns- og 
næringslivsforskning (SNF) på oppdrag fra, og i nært samarbeid med NVE. Disse er 
dokumentert blant annet i SNF-rapportene 3/1994, 85/1996 og 85/1997. 

Distribusjonsnettsanalysene ble videreutviklet av NVE i 1996 – 1997 og ble benyttet i 
inntektsrammefastsettelsen fra 1998. Arbeidet er dokumentert i NVE-publikasjon 
15/1997 og NVE/MM – notat nr. 5/97.  

Effektivitetsanalyser for nettselskaper med regional- og sentralnettsanlegg ble utviklet av 
NVE i løpet av 1997 – 1998 og ble benyttet i reguleringen fra 1999. Arbeidet er 
dokumentert i NVE/MM-notatene nr. 6/98 og 7/98 og i brev fra NVE til selskapene datert 
22.9.1998. 

Både for distribusjonsnettene og regional- og sentralnett ble det gjennomført to analyser. 
Analysene var identiske med unntak av at kapitalen var målt ved bokført verdi i den ene 
og ved en normert nyverdi i den andre. Det beste av resultatene fra disse to analysene ble 
lagt til grunn for hvert enkelt selskap. Alle selskap med kostnadseffektivitet under 70 
prosent ble behandlet som 70 prosent effektive. 

For Statnett SF ble det utviklet egne analyser i løpet av 1997 - 1998. På oppdrag fra NVE 
utviklet Econ en metode spesielt for å sammenligne Statnett og Svenska Kraftnett. 
Metoden var ikke direkte sammenlignbar med DEA-modellene som ble benyttet for de 
øvrige selskapene. Arbeidet er dokumentert i Econ-rapport 55/98. Et viktig innspill i 
Econs arbeid var utarbeidelsen av en klimafaktor for å sammenligne kostnader for 
kraftlinjer i Norge og Sverige. Klimafaktoren ble utarbeidet av Norconsult AS på oppdrag 
fra NVE og er dokumentert i Norconsult (1998). 

I første reguleringsperiode ble inntektsrammegrunnlaget redusert årlig med et generelt 
effektivitetskrav på 1,5 prosent per år for alle selskaper i alle år. I tillegg ble det redusert 
med et individuelt effektivitetskrav i intervallet 0 – 3 prosent per år avhengig av 
resultatene fra de sammenlignende effektivitetsanalysene. De som var målt som 100 
prosent effektive fikk 0 og de som var målt som 70 prosent eller lavere fikk 3 prosent. 
Mellom disse to ytterpunktene var kravet lineært. For distribusjonsnettet gjaldt det 
individuelle kravet i de fire siste årene i reguleringsperioden, mens det for regional- og 
sentralnettet gjaldt i de tre siste årene. Dette innebærer at inntektsrammegrunnlaget ble 
redusert mellom ca. 4 og 17 prosent fra første til siste år i reguleringsperioden når vi ser 
bort fra inflasjonsjusteringen, tillegg for investeringer og tillegg i inntektsrammen etter 
søknader. 

Før inngangen til inneværende reguleringsperiode ble DEA-modellene videreført, men 
med noen justeringer. Blant annet ble forventet KILE tatt med som en geografi-indikator 
og faktisk KILE tatt med som en innsatsfaktor. Justeringene er dokumentert i NVE/EMØ-
notat 4/2001. Effektivitetskravene gjelder i alle 5 årene i reguleringsperioden og er i 
intervallet 1,5 – 5,35 prosent per år, inklusiv det generelle kravet på 1,5 prosent. De som 
var 100 prosent effektive fikk et individuelt krav på 0 prosent og de som var målt som 50 
                                                      
1 DEA-metoden beskrives nærmere i kapittel 5. 
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prosent effektive eller lavere fikk et individuelt krav på 3,85 prosent. Dette innebærer at 
inntektsrammegrunnlaget er redusert mellom ca. 7 og 24 prosent fra første til siste år i 
denne reguleringsperioden når vi ser bort fra inflasjonsjusteringen, tillegg for 
investeringer og tillegg i inntektsrammen etter søknader.  

For Statnett ble første reguleringsperiode forlenget med ett år slik at inneværende 
reguleringsperiode begynte i 2003 og varer i 4 år. NVE samarbeidet med regulerings-
myndigheter i de andre nordiske landene og Nederland før inngangen til perioden om 
utvikling av benchmarking-modeller for TSOene (Transmission System Operators). I 
2002 ble den første Ecom+ analysen gjennomført av konsulentselskapet Sumicsid på 
oppdrag fra regulatorene. Resultatene ga ikke NVE grunnlag for å fastsette et individuelt 
krav for Statnett i inneværende reguleringsperiode. Oppsummering av arbeidet og 
anbefaling om videre oppfølging av TSOene er dokumentert i Sumicsid (2002). På grunn 
av konfidensialitetskrav fra deltakerne i Ecom+ er resultatene fra analysene ikke 
offentliggjort. 

I forbindelse med evalueringen av nåværende reguleringsmodell og utviklingen av en ny 
modell fra 2007 ble det gjennomført en rekke studier for å kartlegge alternative måter å 
regulere på, herunder også hvordan man bør sammenligne selskaper. Det fremkom ingen 
bedre metoder enn de eksisterende verken for reguleringen generelt eller for effektivitets-
analyser spesielt. NVE trakk sine foreløpige konklusjoner i NVE-rapport nr 4/2004. 
Konsulentenes arbeider, både før og etter denne rapporten, er dokumentert i en rekke 
publikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsider. I forbindelse med gjennomføring av 
sammenlignende analyser av nettselskap er følgende publikasjoner mest relevant: 
Sumicsid (2003) og Sumicsid (2005).  

Med unntak av Statnett har NVE, som beskrevet over, benyttet DEA-metoden for å 
sammenligne kostnadseffektiviteten mellom nettselskapene siden 1998. Modellene har 
bygget på de samme grunnpilarene i begge reguleringsperiodene, men mindre justeringer 
har blitt foretatt. Det har ikke fremkommet konkrete nye metoder eller modeller som er 
bedre enn de som i dag benyttes, og som kan brukes i reguleringen fra 2007. Det er derfor 
naturlig å bygge på de eksisterende metoder og modeller også etter 1.1.2007.  

Det er imidlertid viktig å undersøke om de eksisterende modellene i tilstrekkelig grad tar 
hensyn til ulike rammevilkår som har betydning for forskjeller i nettselskapenes 
totalkostnader. I kapittel 3 gjennomgår vi de ulike kostnadsdriverne som er identifisert, i 
kapittel 4 beskriver vi datagrunnlaget som ligger til grunn for våre analyser, i kapittel 5 
beskrives metodene som er benyttet, i kapittel 6 gjennomføres analyser av rammevilkår, i 
kapittel 7 presenteres ulike DEA-modeller og resultater, i kapittel 8 beskrives forslaget til 
hvordan resultatene skal omgjøres til kostnadsnorm for det enkelte selskap og i kapittel 9 
simuleres og sammenlignes inntektsrammer og avkastning for selskapene. 
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3 Oppgaver, rammevilkår og 
kostnader 

Innsatsfaktorer er en fellesbenevnelse på ulike typer ressurser selskapet bruker for å løse 
sine oppgaver. Ulike kapitalgjenstander (nettstasjoner, linjer, kabler, biler, bygninger 
mv.), arbeidskraft, forbruksmateriell, forbruk av energi, kjøp av fremmedtjenester er 
eksempler på innsatsfaktorer. Kostnader per enhet innsatsfaktor kalles faktorpris. For 
eksempel er årslønn er faktorpris for årsverk og faktorprisen for forbruk av elektrisk 
energi kan være summen av nettleie per kWh og sluttbrukerprisen på kraft. Faktorprisen 
for kapital omtales ofte som brukerprisen på kapital og består av avskrivningsraten og 
avkastningsrenten. Når man multipliserer innsatsfaktorene med de tilhørende 
faktorprisene og summerer, så får man et mål på selskapet totale ressursbruk målt i 
kroner. 

Det er vanlig å beskrive nettselskapets oppgave som å transportere den etterspurte 
mengde effekt frem til den enkelte kunde på et hvert tidspunkt. I en enkel verden ville 
omfanget av selskapenes oppgave kunne måles i to dimensjoner: Etterspørsel etter effekt 
og etterspørsel etter tilknytning (antall kunder). Omfanget av oppgaven, og dermed hvilke 
innsatsfaktorer selskapet må ta i bruk for å løse den, vil imidlertid i tillegg kunne avhenge 
av flere rammevilkår. Slike rammevilkår er for eksempel kundenes plassering i forhold til 
hverandre, kundenes plassering i forhold til innmating og ulike geografiske forhold i det 
området selskapet opererer.  

Det er vanlig å anta at disse rammevilkårene i stor grad er utenfor selskapenes kontroll. 
Selskapet står dermed overfor kun to valg: teknologi og organisering. Formålet med de 
sammenliknende effektivitetsanalysene er derfor å fange opp hvor ”flinke” nettselskapene 
har vært i valg av teknologi (investeringer) og organisering (driften) av selskapet. Det 
betyr at analysene må korrigere for forskjeller langs de dimensjonene selskapet ikke kan, 
eller har kunnet, influere. 

Hvordan en skal korrigere for forskjeller i oppgaveomfang og rammebetingelser avhenger 
av hvordan disse forholdene påvirker kostnadene, dvs. om den optimale sammen-
setningen av de ulike innsatsfaktorene endres eller om de kun fører til en proporsjonal 
heving/senkning av alle innsatsfaktorene. I tillegg vil den praktiske utformingen av 
analysene avhenge av hvilke data som er tilgjengelig og egenskapene ved disse. 
Konsekvensen av dette er at når resultatene skal brukes direkte i reguleringen må en både 
ta hensyn til teoretiske begrunnelser, statistiske resultater og vurderinger i forhold til de 
øvrige elementene i reguleringen.   

Valg av metode vil i stor grad avhenge av hvor kompleks den oppgaven som skal måles 
er. Dersom de enkelte oppgavedimensjonene og rammevilkårene kan defineres entydig, 
og kostnader entydig kan allokeres til den enkelte oppgave, er det ingen grunn til å foreta 
en samlet analyse. Som hovedregel vil det imidlertid ikke være mulig å foreta en slik 
entydig identifikasjon og fordeling av kostnader per oppgave og rammevilkår. 
Problemstillinger rundt dette er blant annet drøftet i Bjørndal, Bjørnenak og Johnsen 
(2003). Dette innebærer at en viktig del av analysene nettopp er å fastsette hvordan 
forskjeller i disse påvirker kostnadene i det enkelte selskap. 
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3.1 Endogene og eksogene kostnadsdrivere 
Som nevnt tidligere kan både forskjeller i oppgavens omfang og ulike rammevilkår være 
opphav til kostnadsforskjeller mellom selskapene. Økt etterspørsel etter effekt og 
tilknytning vil øke kostnadene. Likeledes kan enkelte rammevilkår føre til økte kostnader. 
For eksempel vil man kanskje forvente at desto mer vindutsatt et område er, desto høyere 
kostnader vil selskapet ha. Vi kan derfor bruke ordet kostnadsdriver som en felles-
betegnelse for etterspørselsrelaterte størrelser og relevante rammevilkår. I tidligere NVE-
dokumenter og publikasjoner fra SNF har man benyttet ordet produktaspekt eller produkt 
om det samme. I engelsktalende litteratur benyttes oftest ordet output. 

Når man skal utvikle modeller for å analysere kostnadseffektivitet er det imidlertid viktig 
å ha et bevisst forhold til hva som er eksogene og hva som er endogene kostnadsdrivere 
for selskapene.  

En kostnadsdriver er eksogen når den ikke kan påvirkes av selskapet. Geografisk 
betingede kostnadsdrivere vil normalt være eksogene. Likeledes vil etterspørselsrelaterte 
kostnadsdrivere i nettvirksomheten, som for eksempel energi, effekt, antall kunder og 
transportavstand, i praksis normalt være tilnærmet eksogene.  

En kostnadsdriver er endogen når den kan påvirkes av selskapet. Linjelengder, antall 
transformatorer, trafokapasitet og nettets alder er eksempler på endogene størrelser. De 
bakenforliggende kostnadsdriverne er etterspørsel etter effekt og tilknytning og de 
geografiske rammevilkårene som gjelder i området. Hvordan man løser oppgaven i form 
av nettdesign og investering i ulike anleggstyper er først og fremst et mål på ressurs-
bruken. Endogene kostnadsdrivere bør ut i fra teorien unngås i forbindelse med 
effektivitetsanalyser, men må i noen situasjoner benyttes som følge av mangel på gode 
eksogene data. 

I de effektivitetsanalysene som har vært benyttet til nå har man benyttet noen endogene 
størrelser som mål på kostnadsdrivere i mangel av bedre alternativer. Dette innebærer at 
man sannsynligvis har overvurdert effektiviteten i bransjen. I regional- og sentralnettet er 
bygging og drift av tekniske anlegg underlagt vesentlig flere restriksjoner i forbindelse 
med krav til anleggskonsesjoner og tilhørende utredninger enn det er i distribusjons-
nettene. Endogenitetsproblemene er derfor mindre der. 

Over tid bør man bevege seg bort fra endogene kostnadsdrivere og få etablert mer 
eksogene mål. Dette er viktigst i distribusjonsnettet. Den svenske nettnyttemodellen er et 
eksempel på hvordan man kan etablere et eksogent etterspørselsmål som inkluderer 
transportavstand. 

3.2 Modellene i de to første reguleringsperiodene 
Som tidligere nevnt har DEA-metoden blitt benyttet til effektivitetsanalysene i de to 
første periodene med inntektsrammeregulering. Det har vært separate modeller for 
distribusjonsnettene og for selskapenes regional- og sentralnett. Hver av modellene har 
vært relativt like i begge perioder, men noen justeringer ble som tidligere nevnt foretatt. 

Innsatsfaktorene har vært de samme på begge nettnivåer i begge perioder. Antall årsverk, 
tjenester og varer, nettap og bokført kapital ble beregnet ut fra innrapporterte verdier i 
forbindelse med økonomiske og teknisk rapportering til NVE (nå eRapp). Multiplisert 
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med sin tilhørende faktorpris og summert utgjorde disse innsatsfaktorene de samme 
kostnadene som inngikk i inntektsrammegrunnlaget. I fra 2002 ble faktisk KILE-
kostnader inkludert som innsatsfaktor på begge nettnivåer.  

Nyverdi av kapital ble beregnet ut fra innsamlede detaljerte data fra 1994 om ulike 
anleggskomponenter for hvert enkelt nettselskap. Anleggskomponentene ble multiplisert 
med tilhørende katalogverdi for å beregne nyverdi per nettselskap. I 2000 ble nye data 
samlet inn og nye nyverdier beregnet på bakgrunn av dette. Det var to hovedårsaker til at 
normerte nyverdier ble benyttet som et alternativ kapitalmål: Ved å benytte nyverdier og 
ikke bokførte verdier når man sammenlignet fjernet man forskjeller i kapitalkostnader 
som skyldtes forskjell i alder; bruk av normerte verdier fjernet alle geografisk betingende 
forskjeller i investeringskostnader.   

I distribusjonsnettet ble levert energi benyttet som kostnadsdriver for etterspørsel etter 
effekt fordi gode data på levert energi er lettere å etablere og kontrollere enn effekttall, 
fordi energi per år sannsynligvis er mer korrelert med nettapet per år enn 
maksimaleffekten i et nettområde og fordi energi og effekt er høyt korrelert i 
distribusjonsnettet. Antall abonnenter, i denne sammenheng målt som antall målepunkter, 
ble benyttet som kostnadsdriver for etterspørsel etter tilknytning. 

Lengden av høyspentlinjer, lavspentlinjer og sjøkabler ble tatt med som separate variable 
for å fange opp strukturelle og geografisk betingede forskjeller mellom selskapene. 
Dersom man kun skulle måle størrelsen på nettustrekningen alene ville det vært 
tilstrekkelig og summert alle linjelengder til én kostnadsdriver.  

Sjøkabler ble etablert som en egen variabel først og fremst for å fange opp at selskaper 
som lå langs kysten generelt var vesentlig mer utsatt for klimatiske påkjenninger enn 
innenlandsverk og at forsyning av øysamfunn var mer ressurskrevende enn områder på 
fastlandet. 

Valget av å ha høyspent og lavspent linjer/kabler som to separable variable ble gjort for å 
fange opp strukturelle forskjeller mellom selskapene som ikke ble fanget opp av å ha kun 
antall abonnenter og linjelengder som variable. Ved å spenne ut linjelengdene i to 
dimensjoner fikk man bedre fanget opp forskjeller mellom selskapene på hvor tett 
kundene lå i forhold til hverandre. 

Fra 2001 erstattet forventet KILE sjøkabel som geografi/klima-variabel. Forventet KILE 
varierer over landet, og er høyest der hvor forsyningsforholdene er vanskeligst. 

Tabell 1: Innsatsfaktorer og kostnadsdrivere i distribusjonsnettsmodellene, 1998 - 2006 

Distribusjonsnettet 1998 - 2001 Distribusjonsnettet 2002 – 2006 

Innsatsfaktorer Kostnadsdrivere Innsatsfaktorer Kostnadsdrivere 

Årsverk (antall) Levert energi (kWh) Årsverk (antall) Levert energi (kWh) 

Tjenester og varer (kr) Abonnenter (antall) Tjenester og varer (kr) Abonnenter (antall) 

Nettap (MWh) Høyspent (km) Nettap (MWh) Høyspent (km) 

Kapital – Bokført  Lavspent (km) Kapital – Bokført  Lavspent (km) 

Kapital – Nyverdi Sjøkabel (km) Kapital – Nyverdi Forventet KILE (kr) 

  Faktisk KILE (kr)  
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I regional - og sentralnettsanalysene ble transportert effekt, nettutstrekning, utveksling og 
sentralnettsnettsoppgave benyttet som kostnadsdrivere i første reguleringsperiode. Fra 
2002 ble forventet KILE tatt med som en geografivariabel også i disse analysene. 

Transportert effekt skal fange opp at det er ulik effektetterspørsel, og dermed behov for 
dimensjonering av regionalnettet, blant selskapene. Som transportert effekt ble regnet 
summen av all effekt som ble transportert gjennom selskapets linjer og kabler. Effekt som 
kun ble transformert ble ikke tatt med. 

Nettutstrekning skal fange opp forskjeller i regionalnettenes fysiske utstrekning. 
Variabelen ble beregnet som den vektede summen av antall kilometer trasé med linjer og 
kabler på ulike spenningsnivåer som selskapene hadde. Vektsystemet fanger opp relative 
kostnadsforskjeller mellom luftlinjer, jordkabler og sjøkabler og er dokumentert i 
NVE/MM-notat 6/98. 

Utveksling skal fange opp forskjeller i omfang og kompleksitet i tilknytning til utveksling 
av effekt fra eget til tilgrensende nett og sluttbrukere. Variabelen ble beregnet som en 
vektet sum av antall linje- og kabelavganger, antall transformatorer og transformert 
effekt. Vektsystemet er dokumentert i NVE/MM-notat 6/98. 

Sentralnettsoppgave skal fange opp forskjeller i oppgaven selskapene har i forbindelse 
med sentralnettsvirksomheten. Vektsystemet som ble benyttet her var basert på samme 
metode som ble utviklet av Econ i forbindelse med effektivitetsmålingen av Statnett SF. 
Vektsystemet er dokumentert i NVE/MM-notat 6/98. 

Tabell 2: Innsatsfaktorer og kostnadsdrivere i modellene for regional- og sentralnett, 1999 - 2006 

Regional- og sentralnett 1998 - 2001 Regional og sentralnett 2002 - 2006 

Innsatsfaktorer Kostnadsdrivere Innsatsfaktorer Kostnadsdrivere 

Årsverk Transportert effekt (MW) Årsverk Transportert effekt (MW) 

Tjenester og varer Nettutstrekning (indeks) Tjenester og varer Nettutstrekning (indeks) 

Nettap Utveksling (indeks) Nettap Utveksling (indeks) 

Kapital – Bokført Sentralnettsoppg (indeks) Kapital – Bokført  Sentralnettsoppg (indeks) 

Kapital – Nyverdi  Kapital – Nyverdi Forventet KILE (kr) 

  Faktisk KILE (kr)  

    
 

3.3 Kartlegging av kostnadsdrivere 
For at de sammenlignende analysene skal bli så riktig som mulig er det viktig at relevante 
forskjeller i rammevilkår fanges opp i analysene. Som relevante forskjeller regnes forhold 
som gir opphav til ulikheter i selskapenes totalkostnader og som ikke kan utlignes ved 
tiltak i selskapene. 

I dette kapitlet gjengis en rekke utsagn om forhold som har betydning for ressursbruken i 
nettselskapene uten å ta stilling til om de har betydning når totalkostnaden til selskapene 
skal sammenlignes. Utsagnene har vært et viktig og nødvendig utgangspunkt for de 
analysene som er gjennomført i forbindelse med arbeidet som omtales i dette dokumentet. 



Utkast per 6.6.2006 

 20 

For å kunne gjennomføre meningsfulle statistiske tester er det en forutsetning at man har 
etablert hypoteser om hvilke sammenhenger som kan gjelde og hvilken retning de har. 

For hvert av utsagnene er det indikert hvilke type kostnader som de ulike forholdene 
virker på: Kapitalkostnader (Kap), drifts- og vedlikeholdskostnader (DV), tapskostnader 
(Tap) og KILE-kostnader (KILE). 

Utsagnene er basert på innspill NVE har fått i løpet av de årene effektivitetsanalyser har 
vært gjennomført, innspill i forbindelse med diskusjoner i referansegruppen og innspill 
fra de regionale seminarene som ble gjennomført i uke 17/2006. 

3.3.1 Spesielle forhold knyttet til nettselskaper i innlandet 
De forholdene som fremstilles som spesielt problematiske for nettselskaper i innlandet er 
som oftest relatert til skog eller temperaturer, gjerne i kombinasjon med vind og/eller snø. 
I tillegg er det nylig kommet innspill på at vanskelige jordingsforhold kan være av 
betydning. 

Tabell 3: Utsagn om spesielle forhold knyttet til nettselskaper i innlandet 

Utsagn Kap DV Tap KILE 

Mekanisk påkjenning fra skog reduserer nettets tekniske levetid 

og fører til feil og avbrudd. 
XX  XX    XX  

Mye skog i konsesjonsområdet øker behovet for skogrydding, 

kostnaden øker med grad av bonitet og løvskog er verre enn 

barskog 

  XX      

Skog kombinert med kraftig vind og/eller mye snø er mer 

problematisk enn skog alene 
  XX    XX  

Milde vintre øker skogveksten og dermed behovet for 

skogrydding 
  XX    XX  

Lave vintertemperaturer begrenser mulighetene til å utføre 

vedlikehold, rette feil og å utføre byggearbeider effektivt 
XX  XX    XX  

Mye fjellgrunn, tynt jordlag og fravær av saltvann gir dårlige 

jordingsforhold som medfører merarbeid eller investeringer i 

jordslutningsspoler 

XX        

 

Den årlige tilveksten på skogen er avhengig av klimatiske forhold, grunnforhold og 
skogtype. Milde vintre øker tilveksten, gode grunnforhold øker boniteten generelt og 
løvskog vokser vesentlig fortere enn barskog. I traseer som blir ryddet i barskog vokser 
det opp løvskog med høy årlig tilvekst til erstatning for barskogen. 

Det har kommet innspill på at skogryddingsarbeidet er avhengig av hvilket utviklingstrinn 
den produktive skogen befinner seg på. Skogen inndeles i fem ulike hogstklasser for å 
beskrive dette: (I) skog under fornying (snaumark eller skog med meget lav tetthet); (II) 
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foryngelse og ungskog; (III) yngre produksjonsskog; (IV) eldre produksjonsskog; (V) 
gammel skog. 

Selskaper som opererer i områder hvor det er lavere vintertemperaturer kan ha 
begrensninger i mulighetene til å utføre vedlikehold, rette feil og å utføre byggearbeider 
på en effektiv måte. Dette er et fenomen som tiltar desto lengre nord i landet man 
opererer, og kan der også gjelde i kystnære strøk.  

Svært kalde arbeidsforhold vanskeliggjør utendørs arbeid generelt. I tillegg vil det i 
ekstreme situasjoner kunne være slik at arbeid ikke kan utføres av hensyn til person-
sikkerheten. Man kan anta at dette problemet tiltar når området er vindutsatt.  

Vintertemperaturene vil påvirke teleforholdene i jorda, noe som har betydning for 
ressursbruken i forbindelse med gravearbeider. I enkelte områder kan anleggssesongen bli 
kortere på grunn av dette. 

Det har kommet innspill på at en del selskaper i innlandet har dårlige jordingsforhold, noe 
som har betydning for kostnadene. Mye fjellgrunn, tynt jordlag og fravær av saltvann å 
jorde i innebærer at selskapene må bruke mye ressurser på å finne jordingsforhold som 
tilfredsstiller kravene fra DSB. Dersom tilfredsstillende jordingsforhold ikke kan finnes, 
må det installeres jordslutningsspoler, som er svært kostbare. 

3.3.2 Spesielle forhold knyttet til nettselskaper langs kysten 
De forholdene som fremstilles som spesielt problematisk for nettselskaper langs kysten er 
i hovedsak relatert til vind, korrosjon og forsyning av øysamfunn. 

Tabell 4: Utsagn om spesielle forhold knyttet til nettselskaper langs kysten 

Utsagn Kap DV Tap KILE 

Mekanisk påkjenning fra vind reduserer nettets tekniske levetid XX      XX  

Desto mer vindutsatt et område er, desto kraftigere må 

luftledninger dimensjoneres og desto større er sannsynligheten 

for at det oppstår feil på anleggene 

XX  XX    XX  

Ikke bare vindstyrken, men også vindretningen har betydning for 

hvilke problemer vinden medfører 
XX  XX    XX  

Salt på installasjonene fører til kortslutninger, avbrudd og 

korrosjon, som reduserer nettets tekniske levetid og øker 

behovet for feilretting og vedlikehold. 

XX  XX    XX  

På grunn av dårlig tilgjengelighet brukes det mer ressurser på å 

forsyne et øysamfunn enn fastlandet 
XX  XX    XX  

 

Ekstreme vindforhold øker sannsynligheten for at det kan oppstå feil på anleggene. For å 
motvirke dette må anleggene dimensjoneres kraftigere, noe som medfører merkostnader. 
Det er ikke mulig å fjerne sannsynligheten for feil helt gjennom fornuftige investeringer 
og man vil derfor forvente høyere drifts- og KILE-kostnader selv om anleggene er 
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kraftigere dimensjonert. Man kan også forvente at slitasjen på luftlinjer er større og at 
anleggene derfor raskere må skiftes ut. 

Ikke bare vindretningen, men også vindstyrken har betydning for hvilke problemer 
vinden medfører. Pålandsvind og vinder i lengderetningen av dalfører er mest 
problematiske. 

Høyt saltinnhold i luften langs kysten fører til saltavsetninger på anleggene. Dette 
medfører høyere grad av korrosjon og reduserer dermed anleggenes tekniske levetid. Salt 
er strømførende og saltavsetningene fører derfor til kortslutninger og feil i anleggene. 
Som følge av dette må anleggene rengjøres hyppigere enn i områder uten saltproblemer. 
Man kan også forvente flere avbrudd og mer feilretting. Desto mer vindutsatt et område 
er, desto større er problemet fordi saltet fraktes lengre inn i landet. I områder med mye 
regn kan problemet reduseres noe fordi regnet skyller bort saltet. 

Det er naturlig å forvente at nettselskaper som forsyner øyer uten fastlandsforbindelse 
benytter mer ressurser enn andre på grunn av dette. Tidsbruk og transportkostnader i 
forbindelse med vedlikehold og feilretting vil ventelig være høyere. Likeledes vil 
fraktkostnader i forbindelse med investeringsarbeider være høyere. Dersom øysamfunnet 
befinner seg i et område som er utsatt for mye vind, forsterkes dette. I enkelte tilfeller vil 
det ikke være forsvarlig å sende ut personell i båt for å rette feil. KILE-kostnadene kan da 
bli vesentlig større. 

De fleste øysamfunn som ligger i noe avstand fra fastlandet er forsynt ved hjelp av 
sjøkabler. Kostnadene ved disse kablene og det tilhørende ilandføringsanleggene er 
vesentlig høyere enn for jordkabler av samme dimensjon. I nyere tid har selskapene i 
mange tilfeller kunne legge kabler i veitunneler og i broer, men i enkelte tilfeller har 
restriksjonene vært så store at sjøkabel har vært det eneste praktiske alternativet. Svært 
mange øysamfunn ble tilknyttet kraftsystemet lenge før de fikk fastlandsforbindelse og er 
derfor forsynt ved hjelp av sjøkabel. Desto lengre tid det har gått siden kabelen ble lagt 
ned, desto mindre er imidlertid dagens kapitalkostnad og forskjellene er derfor ikke 
nødvendigvis synlige i dagens inntektsrammer. 

3.3.3 Spesielle forhold knyttet til forsyning av byer 
De forhold som fremstilles som mest problematiske i forhold til forsyning av byer er i 
hovedsak knyttet til kabling, restriksjoner på når og hvordan arbeid kan utføres og høye 
arealkostnader. 

I byer er det som regel ikke mulig å bygge luftlinjer, og legging av jordkabel er derfor det 
eneste reelle alternativet. Dersom det legges én kabel per grøft og det ikke er andre 
infrastruktureiere å dele grøftekostnaden med, er kostnaden per kilometer jordkabel 
vesentlig høyere enn for luftledninger. 

I byer vil det imidlertid kunne være tilfelle at det legges flere kabler i samme grøft 
og/eller at grøftekostnaden kan deles med andre infrastruktureiere. Dette reduserer i så 
fall kablingskostnadene for nettselskapet. Det er derfor ikke alltid at kablingskostnadene 
er vesentlig høyere enn for luftledninger.  

Kabelprosjekter i byer vil ofte være mer kostbare enn andre prosjekter. Det er vanligvis 
vesentlig større restriksjoner på når arbeid kan finne sted, hvordan arbeidet kan 
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gjennomføres og hvor arbeidet kan foregå på grunn av trafikkforholdene og hensynet til 
annen infrastruktur. De store ulempene gravearbeid medfører gjør at det stilles krav til 
samordning med andre infrastruktureiere. Det er også restriksjoner på når 
vedlikeholdsarbeid kan gjennomføres. I praksis må mye av arbeidet gjøres i løpet av 
natten for å unngå trafikkproblemer. 

I bykjerner er grunnen helt dekket av asfalt eller brostein. Dette fordyrer grøftekostnadene 
i forhold til områder hvor overflaten kan dekkes med jord eller sand. 

Kabling av nettanlegg reduserer behovet for vedlikehold. Kabling reduserer normalt også 
sannsynligheten for avbrudd. Dersom et avbrudd finner sted, vil imidlertid varigheten av 
avbruddet være lengre og feilrettingskostnadene høyere enn for luftledninger. Dette 
skyldes at det kan være vanskeligere å finne hvor feilen er og at det er nødvendig med 
gravearbeider. 

Arealkostnadene varierer over landet, men er vanligvis høyere i og rundt byer enn i mer 
grisgrendte områder. Dette innebærer at selskaper som har mye anlegg i og rundt byer vil 
ha høyere kostnader knyttet til grunnerstatninger i forbindelse med plassering av sine 
anlegg. De høye tomtekostnadene gjenspeiles også i høyere kostnader for kjøp eller leie 
av driftsbygninger. 

Tabell 5: Utsagn om spesielle forhold knyttet til forsyning av byer 

Utsagn Kap DV Tap KILE 

I byer er det som oftest ikke mulig å bygge luftlinjer, og jordkabel 

er et vesentlig dyrere alternativ 
XX        

I byer vil ofte flere kabler kunne legges i samme grøft og man 

kan dele grøftekostnaden med andre infrastruktureiere. Dette 

reduserer kablingskostnaden 

XX        

Arbeider i byer er spesielt kostbare på grunn av asfaltering og 

legging av brostein, og at det er restriksjoner på når og hvor 

arbeid kan finne sted 

XX  XX      

Kabling reduserer vedlikeholdsbehovet, men fører til lengre 

avbruddstid og høyere feilrettingskostnader 
  XX    XX  

I og rundt byer er det høye tomtekostnader og kostnader i 

forbindelse med grunnerstatninger 
XX        

 

3.3.4 Problemstillinger knyttet til topografiske forhold 
Det kan være store topografiske forskjeller mellom områdene som nettselskapene 
opererer i. Topografiske forhold har betydning for hvor fremkommelig og tilgjengelig 
området er i forbindelse med vedlikehold, feilretting og anleggsarbeid. 

Nettselskapene må bygge nettet ut fra de topografiske forholdene som er i deres område. I 
topografisk utfordrende områder må selskapene ofte velge lengre traseer enn ellers og 
dette medfører at både investerings-, vedlikeholds-, taps- og KILE-kostnader øker.  
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I tillegg kan områdene der nettanleggene går være mindre tilgjengelige og 
fremkommelige. Dette gjør vedlikeholds-, feilrettings- og anleggsarbeider vanskelig, og 
kan i noen tilfeller føre til økt tidsforbruk eller til at man må benytte andre og dyrere 
transportmidler enn de tradisjonelle for å frakte personell og anleggsmateriell.  

I områder med bratt terreng er det fare for at snø-, stein- eller jordras kan føre til skade på 
nettanleggene. Dette reduserer nettets tekniske levetid, øker vedlikeholdsbehovet og øker 
sannsynligheten for avbrudd. I særlig rasutsatte områder kan det være lønnsomt å erstatte 
luftledninger med jordkabel, selv om kablingskostnaden isolert sett er vesentlig dyrere. 

Selv om selskapets egne anlegg ikke tas av raset, vil kostnadene til nettselskapet kunne 
påvirkes av dette. Ras kan blokkere veiforbindelser i flere dager og nettselskapet kommer 
ikke til for å rette feil i egne anlegg på ordinær måte. I noen tilfeller vil KILE-kostnader 
kunne løpe uforholdsmessig lenge på grunn av dette, i andre tilfeller må man ty til mer 
kostbare løsninger som helikopter eller båt for å komme frem til de aktuelle anleggene. 

Tabell 6: Utsagn om problemstillinger knyttet til topografiske forhold 

Utsagn Kap DV Tap KILE 

Topografien påvirker nettets utstrekning og tilgjengelighet og 

dermed alle kostnader 
XX  XX  XX  XX  

Bratt og ulent terreng reduserer fremkommeligheten og gjør 

vedlikeholds-, feilrettings- og anleggsarbeider vanskelig 
XX  XX    XX  

Noen steder ligger nettanleggene slik til i forhold til vei at man 

må bruke helikopter eller andre kostbare transportmidler for 

personell og materiell 

XX  XX    XX  

I bratt terreng er det fare for ras som kan føre til skade på 

anleggene og redusere fremkommeligheten 
XX  XX    XX  

 

3.3.5 Andre geografiske forhold 
En rekke andre geografiske forhold kan ha betydning for kostnadene i selskapene. 
Nedenfor listes opp de utsagn som oftest trekkes frem i forbindelse med sammenlignende 
analyser. 

Lyn opptrer med ulik styrke og polaritet og til forskjellige tider på året. Områder med stor 
lynaktivitet vil normalt ha gjennomført en rekke avbøtende tiltak for å redusere 
problemene. Disse avbøtende tiltak gir seg utslag i høyere kapitalkostnader.  

Selv om selskapene har sikret seg mot lynnedslag vil man forvente flere feil og avbrudd i 
områder med mye lynnedslag. Det er særlig fordelingstransformatorene som er utsatt for 
havari som følge av lynnedslag. I tillegg til at det må investeres i en ny transformator 
oppstår det merkostnader i form av KILE.  

Når lynet slår ned i nærheten av bebyggelse vil det veldig ofte oppstå feil i 
lavspenningsnettet som må rettes. Avbrudd som skyldes feil i lavspenningsnettet er ikke 
omfattet av KILE-ordningen, så dette vil ikke påvirke KILE-kostnadene. Dersom 
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avbruddet varer over 12 timer, så vil imidlertid selskapet måtte utbetale en kompensasjon 
til kundene sine, og denne utgiften er en del av selskapets driftskostnader. 

Det hevdes fra enkelte selskaper at lyn som opptrer på vinteren har en annen karakter enn 
lyn på sommeren. De tekniske problemene som følge av vinterlyn, og dermed kostnadene 
knyttet til feilretting, KILE mv, er større enn for sommerlyn. 

Tabell 7: Utsagn om problemstillinger knyttet til andre geografiske forhold 

Utsagn Kap DV Tap KILE 

Stor lynaktivitet øker sannsynligheten for utstyrshavari, feil og 

avbrudd, og krav til avbøtende tiltak øker kostnadene 
XX  XX    XX  

Lynnedslag i nærheten av bebyggelse slår ofte ut lavspennings-

nettet 
XX  XX      

Lyn som opptrer på vinteren har en annen karakter enn 

sommerlyn og fører til mer problemer 
XX  XX    XX  

I områder med spredt bosetting og store avstander er det ofte 

mest lønnsomt med ensidig innmating, noe som øker 

sannsynligheten for avbrudd 

      XX  

Kablingskostnadene er avhengig av hvilke grunnforhold som er på 

stedet 
XX        

Tele i bakken, som har sammenheng med temperaturforholdene, 

medfører økt tidsforbruk ved anleggsarbeider og vedlikehold 
XX  XX      

Områder med mye mørketid har mindre effektiv arbeidstid enn 

andre og vedlikehold og bygging av nett er derfor dyrere  
XX  XX      

Islastproblemer er svært stedsavhengig og opptrer oftest i 

områder med temperaturer rundt null grader kombinert med 

nedbør og vind 

XX  XX    XX  

Store snømengder øker tidsforbruket ved investeringer, 

vedlikeholdsarbeid og feilretting 
XX  XX    XX  

Høy fuktighet øker slitasjen på anleggene og fører til redusert 

tekniske levetid, økt vedlikehold og økt sannsynlighet for avbrudd 
XX  XX    XX  

Nedbør i form av regn kan i kystnære områder redusere 

saltproblemene 
XX  XX    XX  

Fugl med stort vingespenn kortslutter luftledninger som fører til feil 

og avbrudd 
  XX    XX  

Hakkespetter gjør skade på trestolper og fører til redusert teknisk 

levetid, økt vedlikehold og kostnader til skadebegrensende tiltak 
XX  XX    XX  
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I deler av landet er bosettingen så spredt at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med 
flersidig innmating. Områder som forsynes av slike, ofte lange, radialer er mer sårbare for 
avbrudd. Sannsynligheten for avbrudd er høy og avbruddstiden lang fordi man ikke har 
omkoblingsmuligheter. 

Områder med lave vintertemperaturer og lang vintersesong har lengre periode av året 
hvor det er tele i grunnen. Dette øker tidsforbruket i forbindelse med anleggsarbeider og 
vedlikehold. Gravearbeid tar lengre tid og i noen tilfeller må grunnen tines før arbeidet 
kan gjennomføres. 

Nettselskapene lengst nord i landet har mindre effektiv arbeidstid i vinterhalvåret enn i 
landet for øvrig. Enkelte arbeidsoppgaver krever dagslys for å kunne gjennomføres på en 
sikker måte. Mørketiden kan derfor representere en merkostnad for dem i gitte 
situasjoner. 

Områder med islastproblemer krever kraftigere dimensjonering av master. Dette betyr 
høyere kapitalkostnader. I tillegg må man forvente høyere kostnader knyttet til 
vedlikehold og høyere sannsynlighet for avbrudd som følge av mastehavari eller 
linebrudd. Islastproblemene er ofte svært lokale og opptrer som regel på steder hvor 
temperaturen svinger rundt 0 grader samtidig som det er nedbør. Er det i tillegg vind, 
forsterkes problemene. 

I områder med mye snø er det vanskeligere å gjennomføre vedlikeholds-, feilrettings- og 
investeringsarbeid. Dette fører til høyere tidsforbruk og dermed høyere kostnader. 
Samtidig er det enkelte selskaper hvor tilgjengeligheten til nettet blir bedre når det er noe 
snø, fordi inspeksjoner av linjer og traseer blir lettere når de kan gjennomføres med 
snøscooter. 

Områder med mye nedbør har høy luftfuktighet, som kan øke slitasjen på anleggene. Den 
tekniske levetiden blir dermed redusert og reinvesteringer må foretas hyppigere enn 
ellers. Redusert teknisk levetid vil normalt føre til høyere sannsynlighet for feil og 
avbrudd. Drifts-, vedlikeholds- og KILE-kostnadene kan derfor også være høyere. I 
områder som lider av saltproblemer kan disse problemene reduseres dersom det 
forekommer nedbør i form av regn som skyller saltet av anleggskomponentene.  

Mange strømavbrudd skyldes at fugler med stort vingespenn kortslutter luftlinjene. Ugler, 
måker og svartspett er eksempler på slike fugler. Avbruddene fører til KILE-kostnader og 
kostnader forbundet med å fjerne rester etter fuglene fra anleggene. 

Nettselskaper i deler av landet er plaget med at hakkespetter ødelegger tremaster. Det er 
mulig å gjennomføre enkelte tiltak som reduserer dette problemet, men dette medfører 
høyere kostnader. Den tekniske levetiden på tremaster i slike områder kan reduseres og 
reinvesteringer må foretas hyppigere enn ellers. Behovet for vedlikehold og 
sannsynligheten for avbrudd øker også i slike områder. 

3.3.6 Strukturelle rammevilkår 
Med strukturelle rammevilkår menes her rammevilkår som først og fremst er 
etterspørselsrelatert og ikke geografisk betinget. Etterspørsel etter energi og effekt, 
tilknytning av ulike typer kundegrupper, innmating fra produksjon, alternativ 
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infrastruktur og økonomisk vekst i området er eksempler på strukturelle rammevilkår som 
kan ha betydning. 

Tabell 8: Utsagn om strukturelle rammevilkår 

Utsagn Kap DV Tap KILE 

Kundebehandling i forbindelse med måling, avregning, 

leverandørskifter, fakturering, tilsyn mv. har betydning for 

driftskostnadene og øker med antall kunder som er tilknyttet 

nettet 

  XX      

Etterspørselen etter effekt og energi har betydning for størrelsen 

på nettapet og for mengden ikke-levert energi ved avbrudd 
    XX  XX  

Liten kundetetthet medfører behov for flere nedtransformerings-

punkter  
XX        

De kundespesifikke kostnadene er høyere for næringskunder 

enn for husholdningskunder 
XX  XX    XX  

På grunn av den korte brukstiden er det mindre lønnsomt å 

forsyne fritidsboliger enn husholdningskunder 
XX        

Høy økonomisk vekst medfører større aktivitet i tilknytning til 

endring og/eller flytting av nettanlegg 
XX  XX      

Innmating av mini-, mikro- og småkraft endrer kraftflyten i nettet 

og medfører endret overføringstap og investeringsbehov 
XX    XX    

Stort omfang av fjernvarme og/eller gass i konsesjonsområdet 

fører til redusert etterspørsel etter energi og effekt og fører 

dermed til lavere kapasitetsutnyttelse 

XX  XX  XX  XX  

I sentrale områder er det generelt høyere lønninger og dette 

medfører økte kostnader 
XX  XX      

 

Kundebehandling i forbindelse med måling, avregning, leverandørskifter, fakturering mv. 
har betydning for driftskostnadene og øker med antall kunder som er tilknyttet nettet. Det 
samme gjør kostnadene i forbindelse med det lokale eltilsynet som nettselskapene er 
pålagt. Denne kostnaden er relatert til antall tilsynsobjekter, som er noe høyere enn antall 
målepunkter i områder med mye fellesmålte kunder. 

Etterspørselen etter effekt og energi har betydning for størrelsen på nettapet. Tapet øker 
kvadratisk med lasten og er derfor størst målt i prosent av levert energi i områder med lav 
brukstid. Forventet KILE-kostnad øker med etterspørselen. 

I områder hvor kundene ligger langt fra hverandre er det behov for flere nedtrans-
formeringspunkter per kunde enn i mer tettbygde områder. Dette skyldes begrensninger i 
hvor langt det er praktisk mulig å transportere energi i lavspenningsnettet. 
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Andre krav til målerutstyr og kundeservice gjør at de kundespesifikke kostnadene er 
høyere for næringskunder enn for husholdningskunder.  

På grunn av den korte brukstiden er det mindre lønnsomt å forsyne fritidsboliger enn 
husholdningskunder. De kundespesifikke kostnadene og etterspørselen etter effekt er ofte 
omtrent på nivå med husholdningskundene. Bruken av levert energi som kostnadsdriver i 
analysene gir derfor liten gevinst for selskaper som betjener mange fritidsboliger. 

I områder med høy økonomisk vekst er det større behov for omlegginger i form av 
endring og flytting av nettanlegg. I forbindelse med bygging av næringsbygg og boliger 
blir nettselskapene ofte bedt om å flytte anlegg for å bidra til en bedre arealutnyttelse. 

I deler av landet er det kartlagt et betydelig potensial for mini-, mikro- og småkraft. Det 
er derfor ventet en stor økning i etterspørselen etter tilknytning fra slike produsenter. 
Distribusjonsnettene er som oftest bygget med tanke på å minimere kostnadene ved å 
mate inn kraft fra overliggende nett. Innmatingspunktene ligger derfor relativt nært 
lasttyngdepunktet i området. De potensielle mini-, mikro- og småkraftanleggene ligger 
imidlertid ofte et helt annet sted i nettet og vil endre kraftflyten i nettet vesentlig. Dette 
kan medføre en betydelig økning i overføringstapene og behovet for kapasitetsøkninger i 
deler av nettet. Økt innmating av produksjon lokalt kan også i noen tilfeller redusere 
tapene og investeringsbehovet. 

Noen selskaper mener at stort omfang av fjernvarme og/eller gass i konsesjonsområdet, 
som fører til redusert etterspørsel etter energi og effekt fra nettselskapet, fører til lavere 
kapasitetsutnyttelse og dermed lavere effektivitet. Andre selskaper ser på den alternative 
infrastrukturen som en ressurs som kan benyttes for å optimalisere utnyttelsen av 
overføringsnettet. Denne meningsforskjellen har ofte sammenheng med hvilke 
eierskapsforhold det er mellom nettselskapet og den alternative infrastrukturen. 

I sentrale områder av landet er det større lønns- og prispress enn andre steder. Dette 
medfører høyere levekostnader og krav om høyere lønninger. Disse forholdene kan ha 
betydning for alle kostnader som er bestemt av lokale lønninger og priser. 

3.4 Betyr forskjellene noe? 
I kapitlene ovenfor har vi gjengitt en rekke utsagn om hva som har betydning for 
kostnadene til nettselskapene. Det er grunn til å tro at de forholdene som selskapene har 
pekt på i denne sammenheng betyr noe for det enkelte selskaps kostnader. Selskaper med 
skog må bruke ressurser på skogrydding, vindutsatte selskaper må bruke ressurser på 
kraftigere dimensjonering, vedlikehold og feilretting, selskaper som må kable i bykjerner 
må bruke ekstra ressurser på dette osv.  

Når vi skal sammenligne selskaper er det sentrale ikke om selskapene er forskjellige i seg 
selv, men om ulikhetene er opphav til naturlige forskjeller i de totale kostnadene 
selskapene imellom. At et selskap bruker mye ressurser på investeringer, vedlikehold og 
feilretting i forbindelse med vindrelaterte problemstillinger og et annet selskap bruker 
mye ressurser på skogrydding betyr ikke at man må korrigere for disse geografiske 
forskjellene når totalkostnadene skal sammenlignes. Det avgjørende er om 
skogryddingskostnadene er større eller mindre enn de vindrelaterte kostnadene, alt annet 
likt.  
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Det er altså den relative betydningen av de ulike rammevilkårene vi eventuelt må 
korrigere for. Den typiske situasjonen er at noen selskaper har én kostnadsdriver som 
betyr mye og andre selskaper har en annen type. Dette innebærer at man kan oppleve at 
de kostnadsdriverne som betyr mye når man ser på kostnadsforholdene i det enkelte 
nettselskap betyr lite når vi sammenligner selskapenes totalkostnader. 

I figur 4 har vi illustrert dette poenget gjennom et stilisert eksempel. Alle tre selskapene 
er like med unntak av at de har forskjellige geografiske rammevilkår. I dette eksemplet 
har selskapet i innlandet merkostnader forbundet med skogrydding på 5 millioner kroner 
og selskapet i bykjernen merkostnader i tilknytning til kabling på 5 millioner kroner. 
Selskapenes totalkostnader er like, til tross for at de hver for seg har kostnadsdrivende 
rammevilkår som den andre ikke hadde, og det er derfor ikke nødvendig å korrigere for 
disse forskjellene. Selskapet langs kysten har imidlertid merkostnader knyttet til vind på 
10 millioner kroner. Siden vind i dette eksemplet er en kraftigere kostnadsdriver enn skog 
og bykjerner, så må sammenlignende analyser korrigeres for disse forskjellene. Det er 
imidlertid merkostnaden på 5 millioner det skal korrigeres for og ikke hele vindkostnaden 
på 10 millioner kroner. 

Figur 4: Stilisert eksempel selskaper med ulike geografiske rammevilkår 
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4 Datagrunnlaget 
Datagrunnlaget for analysene som er gjort i forbindelse med utarbeidelse av dette 
dokumentet er hentet fra en rekke databaser. Økonomiske og tekniske data samles inn via 
NVEs innrapporteringssystem (eRapp) årlig og det er samlet inn tilleggsdata. 

NVE har et omfattende geografisk informasjonssystem (GIS), som i tillegg til å inneholde 
kartgrunnlaget fra Statens Kartverks N50-serie inneholder en rekke data om klima og 
topografi. Spesielle data er hentet inn fra andre fagorganer som Meteorologisk institutt 
(DNMI), Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS), SINTEF, Statistisk 
sentralbyrå (SSB) og Statens Kartverk. All geografisk informasjon kan kobles i GIS slik 
at selskapsspesifikke data kan etableres på en konsistent måte. 

For alle selskaper er det etablert datasett for hvert av årene i perioden 2001 – 2004. 
Hovedgrunnen til at det ikke er benyttet en tidsserie lengre tilbake i tid er at KILE-
ordningen ikke eksisterte før denne tid og det har ikke vært mulig å konstruere KILE-
kostnader på selskapsnivå på en konsistent måte i ettertid. 

4.1 Kostnader 
I våre analyser benyttes selskapenes totalkostnad. Disse beregnes ved å trekke ut data fra 
eRapp. Det er i hovedsak de samme kostnadene som inngår i analysene som inngår i 
selskapenes kostnadsgrunnlag, men noen justeringer er gjort av praktiske årsaker. KILE-
kostnadene er gjennomsnittsberegnet over fireårsperioden og overføringstapene er glattet 
for å fjerne periodiseringsproblemer. 

Totalkostnaden beregnes for virksomhetsområdet distribusjonsnett for seg, og samlet for 
virksomhetsområdene regional- og sentralnett. Det er imidlertid den samme 
beregningsmåten som benyttes i begge tilfeller. 

Figur 5: Kostnader hentet fra resultatskjemaet i eRapp 
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I totalkostnaden inngår selskapets drifts- og vedlikeholdskostnader, kapitalkostnader, 
kostnader ved overføringstap (nettap) og KILE-kostnader.  

Drifts- og vedlikeholdskostnader 
Drifts- og vedlikeholdskostnadene hentes fra resultatet i eRapp. De består av kostnader 
ved systemtjenester (post 430), varekostnader (post 431), lønn og andre 
personalkostnader (post 500), andre driftskostnader (post 600), tap på fordringer (post 
789), internprisede tjenester (post 798) og fordelte felleskostnader (post 799). I figur 5 er 
dette alle de markerte rapporteringspunktene med unntak av avskrivninger (post 601). Fra 
post 600 kommer det et fradrag for ”Utbetalt kompensasjon for ikke-levert energi” og 
”Forsikringer under KILE” fra note 14. Dette fradraget er tilskrevet regionalnettet. 

Kapitalkostnader – Avskrivninger og avkastning 
Avskrivningene i post 601 er en del av kapitalkostnaden. I kapitalkostnaden inngår også 
avkastning på bokført kapital. I tillegg er investeringstilskudd (anleggsbidrag, statsstønad 
mv.) konvertert til avskrivninger og bokførte verdier som er konsistente med verdiene i 
balansen for øvrig. 

Figur 6: Verdier hentet fra balansen i eRapp 

 

Bokført verdi er beregnet per 31.12 i de gjeldende år og består av bygninger (post 110), 
sentralnett (post 112), regionalnettsanlegg (post 112.5), distribusjonsanlegg (post 113), 
tomter (post 115), kundespesifikke anlegg (post 121), transportmidler (post 123), 
inventar, verktøy, edb (post 125), andre varige driftsmidler (post 126) og fordelte felles 
driftsmidler (post 128). De aktuelle postene er markert i figur 6. Til disse balanseverdiene 
legges 1 prosent arbeidskapital. 

Bokført verdi og avskrivninger på tilskuddsfinansiert kapital (anleggsbidrag, statsstønad 
mv.) er beregnet ut fra informasjon i note 17. Dette gjøres ved å simulere hvilke bokførte 
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verdier og avskrivninger som ville ha inngått i regnskapene, dersom anleggene ikke 
hadde vært finansiert ved tilskudd.  

For hvert av årene i perioden 1997 – 2004 behandles årets tilskudd som nyinvesteringer 
som avskrives over 30 år. De årlige avskrivningsbeløpene legges til de ordinære 
avskrivningene for hvert av årene i perioden 2001 – 2004. De nedskrevne verdiene av 
tilskuddene legges til de ordinære bokførte verdiene i hvert av de aktuelle årene.  

Figur 7: Informasjon fra note 17 om investeringer finansiert ved tilskudd 

 

Tilskudd før 1997 behandles særskilt. Akkumulert tilskudd per 31.12.1996 divideres med 
antatt økonomisk levetid på 30 år for å beregne de årlige avskrivningene. Disse legges til 
øvrige avskrivninger på samme måte som over. For å beregne bokført verdi i årene 2001 
– 2004 for anlegg finansiert med tilskudd før 1997 må de akkumulerte tilskuddene per 
31.12.1996 nedskrives. Vi må da gjøre en antagelse om alderen på disse nettanleggene. 
Vi antar at de har like lang gjenstående levetid som den øvrige nettkapitalen. Gjenstående 
levetid beregnes ved å ta bokført verdi per 31.12.1996 og dividere med årets 
avskrivninger i samme år. Bokført verdi kan da beregnes etter følgende formel: 
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hvor BFV er bokført verdi per 31.12, AKT er akkumulerte tilskudd per 31.12 og AVS er 
årets avskrivninger. Fra 1997 avskrives denne bokførte verdien med det beregnede årlige 
avskrivningsbeløpet frem til årene 2001 – 2004. 

Den samlede bokførte verdien, nå inkludert arbeidskapital og anleggsbidrag mv, 
multipliseres med referanserenten for å finne avkastningen. Referanserenten er i våre 
analyser satt lik 2004-renten i alle år for å fjerne variasjoner som skyldes endringer i 
rentenivået. Referanserenten i 2004 var 6,53 prosent. 
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Summen av den beregnede avkastningen og de beregnede avskrivningene utgjør 
kapitalkostnadene og inngår i det enkelte selskapets totalkostnad. 

Kostnader ved nettap 
Informasjon om det fysiske nettapet hentes fra note 11 i eRapp. Det er store svingninger i 
det rapporterte nettapet og det antas at dette skyldes periodiseringsproblemer. Nettapet er 
derfor glattet. Samlet nettap er dividert med samlet overført volum i hele perioden 2001 – 
2004. Det gjennomsnittlige prosentuelle tapet for perioden som da fremkommer er 
multiplisert med levert energi i det enkelte år for å beregne nettapet i det aktuelle året. 

Overført volum som benyttes her er summen av prioritert og uprioritert uttak fra note 
4.3A for regionalnettet og 4.4A for distribusjonsnettet, samt tap. For selskaper uten 
innmating av lokal produksjon er disse tallene identisk med overført volum som er 
beregnet i note 11. 

Figur 8: Fysisk nettap hentes fra note 11 i eRapp 

 

Det fysiske nettapet multipliseres med referanseprisen på kraft for å finne kostnaden ved 
nettap. Referanseprisen er satt lik 2004-prisen i alle år for å fjerne variasjoner i 
resultatene som skyldes endringer i kraftpris. Referanseprisen på kraft i 2004 var 262,04 
kr/MWh. 
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Figur 9: Note 4.3A i eRapp - Regionalnett 

 

Figur 10: Note 4.4A i eRApp - Distribusjonsnett 

 

 
 
 
KILE-kostnader 
KILE-kostnadene hentes fra vedlegg K i eRapp. Totalt KILE beløp som er markert øverst 
i figur 11 er forventet KILE for selskapet som helhet, slik NVE har fattet vedtak om. Sum 
total KILE som er markert nederst i figur 11 er faktisk KILE. Det er det siste tallet som 
inngår i kostnadene.  

Av naturlige årsaker svinger KILE-kostnadene mye fra år til år for mange selskaper. For å 
unngå at målestokken i analysene blir uoppnåelig har vi beregnet gjennomsnittlig KILE-
kostnader i perioden 2001 – 2004. Den samme KILE-kostnaden opptrer derfor i alle fire 
år. KILE-satsene ble forhøyet fra 2003 og flere kundegruppe ble innført. I disse analysene 
er derfor KILE-kostnadene lavere enn de ville vært dersom de nåværende satsene hadde 
vært gjeldende i hele perioden. 

Figur 11: Vedlegg K i eRapp – Faktisk KILE i distribusjonsnettet.  
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4.2 Kostnadsdrivere knyttet til etterspørsel og 
nettets utstrekning 

Selv om totalkostnadene på distribusjonsnettet beregnes på samme måte som på de andre 
nettnivåene, må de modellene vi benytter spesifiseres forskjellig når det gjelder 
kostnadsdriverne. Forskjellene blant nettselskapene med regional- og sentralnettsanlegg 
når det gjelder oppgaver er større enn blant distribusjonsnettene. 

For å etablere kostnadsdrivere knyttet til etterspørsel og nettets utstrekning henter vi for 
distribusjonsnettet informasjon kun fra eRapp. For regional- og sentralnettene er det 
samlet inn tilleggsinformasjon i flere omganger. 

4.2.1 Distribusjonsnettet 
For distribusjonsnettet har vi etablert variable tilsvarende de vi har benyttet i analysene 
for inneværende periode: Lavspent linjelengde, høyspent linjelengde, levert energi, antall 
abonnenter og forventet KILE. Vi har etablert de nye variablene antall nettstasjoner og 
grensesnitt. I tillegg har vi splittet opp levert energi i ulike kundegrupper. 

 

Forventet KILE 
Forventet KILE blir benyttet som en geografivariabel i analysene for inneværende 
reguleringsperiode. Forventet KILE er basert på NVEs vedtak for perioden 2003 – 2004 
og kan hentes fra vedlegg K i 2004 som illustrert i figur 11. 

Siden vi i de analysene som nå har blitt gjennomført har tilgang på mange ulike 
geografiske variable, så vil forventet KILE bli forlatt som geografi-indikator. Vi har 
likevel tatt den med for å kunne illustrere forskjeller i forhold til de geografi-indikatorene 
vi har funnet nå. 

Forventet KILE blir fordelt på distribusjonsnett og øvrig nettvirksomhet etter samme 
fordelingsnøkkel som i inneværende periode. Det er fordelingen av levert energi på de 
ulike virksomhetsområdene i forrige reguleringsperiode som bestemmer fordelingen. 

Lavspent og høyspent linjelengde  
Lavspent og høyspent linjelengde inngår i dagens modeller som to separable variable for 
å fange opp strukturelle forskjeller mellom grisgrendte og mer tettbygde 
forsyningsområder. Av figur 12 fremgår det hvordan disse linjelengdene per 31.12 i de 
aktuelle årene hentes fra vedlegg H i eRapp. 
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Figur 12: Linjelengder og nettstasjoner fra vedlegg H i eRapp 

 
 
 
Antall nettstasjoner 
Antall nettstasjoner per 31.12 hentes også fra vedlegg H. Vi har fått mange henvendelser 
om at kvaliteten på informasjonen om lavspent linjelengder er dårlig i mange selskaper. 
Vi har tro på at antall nettstasjoner er en langt mer sikker størrelse for de aller fleste 
selskapene. Vi ønsker å undersøke om antall nettstasjoner kan erstatte lavspent 
linjelengder og tror at denne, i kombinasjon med høyspent linjelengde, kan fange opp de 
samme strukturelle forskjellene som vi forsøker å gjøre i dagens modell. 

Antall abonnenter 
Antall abonnenter er et mål på etterspørsel etter tilknytning og kunderelaterte tjenester. I 
note 4.4A i eRapp finner vi informasjon om hvor mange abonnenter selskapet har og 
summerer alle med prioritert uttak og uttak med ukoblingsklausul. Dette er illustrert i 
figur 13. 

Levert energi 
Levert energi er et mål på etterspørsel etter energi og effekt. I distribusjonsnettet er energi 
og effekt høyt korrelert og det er lite å vinne på å inkludere effekt i tillegg til energi. Av 
note 4.4A fremgår det hvor mye energi som er solgt til ulike kundegrupper, jf figur 13. 
Levert energi er målt som sum prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul.  
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Figur 13: Antall abonnenter og levert energi per kundegruppe fra note 4.4A i eRapp 

 

Levert energi er også delt opp i kundegrupper for å analysere om det kan være 
strukturelle forskjeller som skyldes kundesammensetningen. For eksempel kan det være 
at det på grunn av fritidsboligenes beliggenhet i nettet og deres korte brukstid er spesielt 
kostbart å forsyne disse. En annen mulig strukturell forskjell kan være at store nærings-
kunder generelt ligger nærmere uttak fra overliggende nett enn gjennomsnittskunden og 
at dette kan være opphav til kostnadsforskjeller. 

Undergruppene vi har etablert dataserier for er fritidsboliger, husholdninger og jordbruk, 
næringskunder, store næringskunder, mindre næringskunder og utkoblbart forbruk og vi 
har analysert ulike kombinasjoner av disse. Datakvaliteten på dette nivået er imidlertid 
lavere enn på aggregert nivå og legger begrensninger på hva som kan benyttes i 
analysene.  

Grensesnitt 
Nettselskapene har ulik praksis for hvor anleggskomponenter i grensesnittet mellom 
distribusjons- og regionalnettet kostnadsføres. I tillegg har det historisk vært forskjell på 
hvilke krav regionalnettselskapene har hatt til eierskapet til disse komponentene i forhold 
til de lokale distribusjonsnettene. For å kunne ivareta disse forskjellene har en 
grensesnittsvariabel blitt etablert.  

Opplysningene som trengs for å etablere grensesnittsvariabelen finnes ikke i eRapp. NVE 
samlet i 2001 inn detaljert informasjon fra alle nettselskaper om en rekke tekniske 
anleggskomponenter og hvordan disse var kostnadsført i perioden 1996 – 1999. Fra dette 
tekniske anleggsregistret (TEK2000) er det hentet ut informasjon fra utvekslingspunkter i 
distribusjonsnettet. 
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Figur 14: Åpningsbilde fra TEK2000, teknisk anleggsregister for rapportering til NVE 

 

For alle utvekslingspunkter til det enkelte nettselskap er det benyttet informasjon om 
antall avganger på spenningsnivåer mellom 5 og 24 kV på primær-, sekundær- og 
tertiærsiden av transformatorer, samlet transformatorytelse multiplisert med en 
utnyttelsesgrad på 60 prosent, og samlet ytelse av kompenseringsanlegg, jf figur 15. Disse 
størrelsene er multiplisert med de tilhørende vektene i tabell 9 i kapittel 4.2.2. Nærmere 
beskrivelse av vektsystemet finnes i tilknytning tabellen. 

Det er tatt hensyn til at anleggskomponentene kan være helt eller delvis eid og/eller 
driftet av andre selskaper. Dette fremkommer av driftsandel og eierandel som da er 
mindre enn 100 prosent, jf figur 15. 

Figur 15: TEK2000 – Informasjon om eier og driftsforhold av anleggskomponenter i utvekslingspunkter 
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Grensesnittsvariabelen er konstruert ved at de enkelte anleggstypene er multiplisert med 
sine respektive vekter før de summeres. Størrelsen på denne variabelen vil da være et 
uttrykk for hvor stor oppgave det enkelte nettselskapet gjør i forbindelse med utveksling 
fra og til tilgrensende nett. 

4.2.2 Regional- og sentralnett 
Til analysene som benyttes for selskaper som har regional- og sentralnettsvirksomhet har 
vi etablert variable som beskriver kostnadsdrivere tilsvarende de vi har benyttet i 
inneværende periode: Transportert effekt, nettutstrekning, utveksling, sentralnettsoppgave 
og forventet KILE. Det er i tillegg etablert nye varianter av nettutstrekningsvariabelen og 
utvekslingsvariabelen. Den nye utvekslingsvariabelen kalles grensesnitt og er bygget opp 
på samme måte som i distribusjonsnettet. Dette gjør at nettanlegg i utvekslingspunkter 
mellom nettnivåer kan håndteres likt uavhengig av spenningsnivåene det utveksles 
mellom. 

Med unntak av forventet KILE er alle variablene basert på informasjon fra TEK2000. 
Nettutstrekning baseres i tillegg på informasjon fra eRapp. Datamengden i TEK2000 er 
svært omfattende og er dokumentert i NVE-notatene EMØ 1/2001, EMØ 2/2001 og EMØ 
3/2001. Opplysningene i TEK 2000 omfatter alle anlegg som er opplistet i tabell 9, men 
på et vesentlig mer detaljert nivå, blant annet dimensjonene på linjer og kabler på de ulike 
spenningsnivåene. 

Med unntak av transportert effekt og forventet KILE er variablene indekser som består av 
en veid sum av ulike anleggskomponenter. Vi har erstattet de tre vektsystemene som har 
blitt benyttet i tidligere analyser med ett nytt vektsystem som brukes for alle indeksene. 
Dette gjøre det enklere å endre indeksene og lage nye kombinasjoner av dem. 

Utviklingen av vektsystemet er illustrert i tabell 9 nedenfor. Vektsystemet er laget på 
samme måte som tidligere og bygger på forholdet mellom årlig totalkostnad for de ulike 
anleggstypene. Den årlige totalkostnaden består av en årlig kapitalkostnad og drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Kapitalkostnaden er beregnet i form av en annuitet av nyverdien 
til de ulike anleggstypene. Det er lagt til grunn en rente på 5,2 prosent. Avskrivningstiden 
er 40 år for linjer og kabler, 25 år for brytere og 35 år for transformatorer og 
kompenseringsanlegg. 

Drifts- og vedlikeholdskostnadene er beregnet som en andel av totalkostnaden for hver 
anleggstype. Disse andelene (DV andel) ligger i intervallet 14 – 30 prosent og er 
skjønnsmessig fastsatt. Totalkostnaden kan da beregnes som: 

DVandel
tnadKapitalkos

adTotalkostn
−

=
1

 

For å ha en referanse er alle størrelsene dividert med totalkostnaden til en effektbryter på 
132 kV og multiplisert med 100. Denne kalibreringen har imidlertid ingen betydning for 
utfallet av analysene. 
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Tabell 9: Vektsystem basert på nyverdier og drifts- og vedlikeholdsandeler 

 

Nyverdiene som benyttes i vektsystemet er basert på SINTEF-rapport TR A4822. Der 
hvor informasjon mangler har NVE supplert med tilgjengelig tilleggsinformasjon. Det 
eksisterer ingen egen vekt for linjer og kabler på 220 kV. Disse er tilordnet samme vekt 
som 132 kV anlegg. 

Forventet KILE 
Forventet KILE blir benyttet som en geografivariabel i analysene for inneværende 
reguleringsperiode. Forventet KILE er basert på NVEs vedtak for perioden 2003 – 2004 
og kan hentes fra vedlegg K i 2004 som illustrert i figur 11.  

Som tidligere nevnt så vil forventet KILE bli forlatt som geografi-indikator. Vi har 
likevel tatt den med for å kunne illustrere forskjeller i forhold til de geografi-indikatorene 
vi har funnet nå. 

Forventet KILE blir fordelt mellom nettnivåene etter samme fordelingsnøkkel som i 
inneværende periode. Det er fordelingen av levert energi på de ulike virksomhets-
områdene i forrige reguleringsperiode som bestemmer fordelingen. 

Transportert effekt 
Transportert effekt beregnes som høyeste verdi av samlet maksimalt effektuttak fra årene 
1996 – 1999. Samlet maksimalt effektuttak beregnes som summen av effekt som 
transporteres gjennom selskapets regionalnettslinjer og –kabler i dets høylasttime. 

Transportert effekt er et uttrykk for etterspørselen etter transport av effekt. Som et slikt 
etterspørselsmål har det den svakheten at den ikke eksplisitt sier noe om 
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transportavstanden. Den kan dermed være opphav til skjevheter, dersom den relative 
transportavstanden av maksimaleffekten er veldig forskjellig fra den relative størrelsen på 
nettutstrekningen mellom selskapene.  

Grensesnitt 
Grensesnittsvariabelen er som tidligere nevnt bygget opp på samme måte som i 
distribusjonsnettet. Dette gjør at nettanlegg i utvekslingspunkter mellom nettnivåer kan 
håndteres likt uavhengig av spenningsnivåene det utveksles mellom. 

Variabelen skal fange opp at selskapene har ulike oppgaver i forbindelse med utveksling 
av effekt med andre selskaper. Noen må transformere effekten før den utveksles, for 
andre blir effekten transformert etter at utvekslingen har funnet sted. I noen 
utvekslingspunkter skal effekten utveksles over mange avganger, i andre punkter er det 
bare én avgang som skal forsynes osv.  

I grensesnittsvariabelen inngår transformatorer (nr 23 – 29 i tabell 9), avganger (nr 16 – 
22 i tabell 9) og kompenseringsanlegg (nr 31 – 37 i tabell 9) fra TEK2000.  

Vekten for transformatorer har to komponenter, én for antall transformatorer på ulike 
spenningsnivåer og én for maksimalt transformert effekt. For å finne riktig vekt må derfor 
antallet transformatorer multipliseres med sin tilhørende vekt (nr 23 – 29 i tabell 9) og 
summeres med transformatorkapasiteten multiplisert med den tilhørende vekten (nr 30 i 
tabell 9). For å beregne riktig vekt i grensesnittsvariabelen erstattes transformatorytelsen 
med maksimalt transformert effekt i de aktuelle transformatorene. 

Det er etablert tre versjoner av grensesnittsvariabelen: 

n Grensesnitt Regionalnett – kun anlegg som er kostnadsført i regionalnettet 
n Grensesnitt Transmisjon – anlegg som er kostnadsført i regional- og sentralnett 
n Grensesnitt – alle anlegg, uavhengig av nettnivå 

Den siste av disse er aktuell når man skal undersøke om alle nettnivåene kan analyseres i 
én og samme modell. 

Nettutstrekning 
Nettutstrekning er beregnet som den vektede summen av antall kilometer luftlinjer, 
jordkabler og sjøkabler. Det er trasélengden som benyttes. I tidligere år var eRapp ikke 
lagt opp slik at det var mulig å rapportere 24 kV på regionalnettet, eller 66 kV og 132 kV 
på distribusjonsnettet, eller 300 kV på regionalnettet. Trasélengdene og fordelingene av 
alle spenningsnivå på alle nettnivå finnes i TEK2000. Linjelengder i følge eRapp er 
kalibrert for trasélengder og fordeling av ulike spenningsnivå på nettnivåene. 

Det er etablert tre versjoner av nettutstrekningsvariabelen: 

n Nettutstrekning Regionalnett – Linjer og kabler kostnadsført i regionalnettet 
n Nettutstrekning Transmisjon – Linjer og kabler kostnadsført i regional- og 

sentralnettet 
n Nettutstrekning Kapasitetskorrigert - Linjer og kabler kostnadsført i regional- og 

sentralnettet hvor det er tatt hensyn til overføringskapasiteten 
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Det to førte versjonene er beregnet basert på vektene i tabell 9, nr 1 – 15, og de tilhørende 
lengdene av traséene fra TEK2000. På samme måte som grensesnittsvariabelen er 
TEK2000-tallene kalibrert i henhold til utviklingen i lengdene fra 1999 til 2001 – 2004 i 
følge Rapp. 

Nettutstrekning Transmisjon inneholder i tillegg til anleggene som inngår i dagens 
utstrekningsvariabel, linjer og kabler som inngår i dagens variabel for sentralnetts-
oppgave. Denne skal benyttes for å analysere virkningen av å fjerne sentralnettsoppgave 
som separat variabel. 

Nettutstrekning Kapasitetskorrigert er basert på et annet vektsystem med vesentlig finere 
oppdeling. I alt er det 1715 forskjellige anleggskomponenttyper i TEK2000. Av disse er 
1164 (396) luftlinjer, 195 (72) jordkabler og 62 (26) sjøkabler (tallene i parentes er 
antallet på spenningsnivåer over 30 kV). Hver linjelengde er oppført med line- og kabel-
dimensjonering, terreng- og grunnforhold m.m. i tillegg til spenningsnivå. Dimensjon-
eringen er, sammen med spenningsnivået, et uttrykk for overføringskapasiteten. For hver 
dimensjon finnes en tilhørende nyverdi, og nyverdien er generelt høyere desto høyere 
overføringskapasiteten er.  

I variabelen Nettutstrekning Kapasitetskorrigert er antall kilometer linjelengder korrigert 
for forskjeller i overføringskapasitet og justert til trasélengder basert på TEK2000. 
Nettutstrekning Kapasitetskorrigert er justert for utvikling i eRapp for traséjusterte 
linjelengder. 

Sentralnettsoppgave 
Denne variabelen beregnes på samme måte som i dag, men med det nye vektsystemet. 
Anleggsinformasjonen er hentet fra TEK2000 og er kalibrert med eRapp-tall som de 
øvrige variablene. Alle anlegg i tabell 9 inngår. Anleggene er justert for rapporterte 
verdier jf  NVEs vedtak av 31.3.2006 for konsesjonærer med sentralnettsanlegg. 

Sentralnettsanleggene som inngår i denne variabelen er svært lik anleggskomponentene 
som inngår i grensesnitts- og utstrekningsvariabelen for regionalnettsanleggene. 
Hovedgrunnen til at denne variabelen ble innført som en egen kostnadsdriver var at 
tapene i sentralnettsanlegg ikke kostnadsføres hos eieren, men hos sentralnettsoperatøren, 
Statnett SF.  

Vi har undersøke om anleggene i sentralnettsoppgave kan overføres til de to andre 
variablene. Dette kunne vært gjort ved å inkludere tapskostnader i sentralnettsanlegg inn i 
selskapenes totalkostnad. Tall for dette, levert energi og maksimal transportert effekt for  
sentralnetts linjene/kablene er hentet inn fra selskapene jf vedtaket av 31.3.2006. 

NVE har fått tilbakemelding av konsesjonærer med sentralnett at slike verdier basert på 
estimeringer kan være svært usikre. Av rapporterte verdier ser det også ut til å være store 
variasjoner fra år til år for sammenhengen mellom levert energi, maksimal transportert 
effekt og tap. NVE har derfor valgt å ikke inkludere disse verdiene i denne omgang. 

4.3 Geografiske data 
I forbindelse med arbeidet med DEA-modellene har NVE hatt stort fokus på ulikheter i 
rammevilkår mellom selskapene. En god del av dette arbeidet har gått ut på å analysere 
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forskjellige geografiske forhold, som for eksempel klima og topografi, for å se om disse 
har innvirkning på selskapenes kostnader.  

Når man skal se på hvordan forskjeller i geografiske forhold påvirker nettselskapenes 
kostnader må man først kartlegge hvilke forhold det enkelte nettselskap er utsatt for. Når 
data for forskjeller i rammevilkår skal etableres er det viktig at disse etableres for de 
delene av nettselskapenes forsyningsområder som er relevante, det vil si der hvor det 
finnes linjer og kabler.  

Det ville vært en fordel om NVE hadde hatt tilgang til informasjon om den geografiske 
plasseringen av alle linjer og kabler til det enkelte nettselskap. Per i dag har ikke NVE en 
slik oversikt. Vi har derfor vært nødt til å basere våre data på en tilnærming til det 
faktiske nettets plassering i geografien. Vi har benyttet opplysninger om kraftledninger i 
Statens kartverks kartdata i målestokk 1:50000 (N50). I disse kartene er kraftledninger fra 
og med 22 kV tegnet inn, om ikke helt fullstendig. Som et supplement har vi benyttet data 
over hvor det går veier i de enkelte konsesjonsområdene fra det samme kartgrunnlaget. 
Selv om linjer og kabler ikke alltid går parallelt med veier, er nettselskapenes linjer og 
kabler i mange tilfeller plassert i samme område som veiene. I det eksisterende 
datagrunnlaget er europa-, riks-, fylkes- og kommunale veier som ikke går i tunnel eller 
på bro tatt med. Metoden gir ikke en perfekt gjengivelse av nettets plassering, men NVE 
mener at den for disse analysenes formål er tilfredsstillende. 

Det relevante området for påvirkning av klimatiske og topografiske forhold er definert 
gjennom at de nevnte veiene og kraftledningene fra N50 er slått sammen og koblet til de 
enkelte nettområdene. I de tilfeller hvor veier og/eller linjer overlapper hverandre er det 
tatt hensyn til dette slik at samme område ikke er tatt med flere ganger. For enkelte 
forhold er det etablert en korridor rundt ledningene og veiene. Størrelsen på korridoren 
varierer mellom de forskjellige datasettene, og vil bli angitt i beskrivelsen av de enkelte 
datasettene nedenfor. 

4.3.1 Arealfordeling 
For å analysere om forskjeller i arealbruken har betydning for nettselskapenes kostnader 
har vi etablert datasett over arealfordeling i det relevante området for det enkelte 
nettselskap. Det relevante området er her definert som en korridor på 50 meter på hver 
side av linjer og veier fra N50. 

Det er ved hjelp av opplysninger fra N50 laget data over hvor stor andel av området som 
er dekket av jordbruksareal, tettbebyggelse, bykjerne2 og skog3.  

I N50 inneholder jordbruksareal (dyrket mark) fulldyrket jord (plogmark), beitemark som 
er overflatebehandlet og bærhager. I tillegg til dette er jordbruksareal som ligger brakk i 
kortere perioder eller brukes til kulturbeite også regnet med som jordbruksareal.  

                                                      
2 Andel tettbebyggelse og bykjerne er i hovedsak benyttet til å se på om det er slik at nettselskap 
som i stor grad forsyner byer og tettsteder systematisk har høyere kostnader enn selskap som i liten 
eller ingen grad forsyner byer og tettsteder. Vi har i tillegg hentet inn et alternativt mål på 
kundesentraliteten. Dette målet blir presentert i avsnitt 4.3.3. 
3 Definisjonene på arealtilstanden i N50 er hentet fra Statens kartverk (1997). 
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Areal med tettbebyggelse er definert som sammenhengende områder med bygninger med 
mindre gjennomsnittlig innbyrdes avstand enn 50 meter. Bygningene er overveiende 
boligbebyggelse, men det kan forekomme innslag av andre typer bygg. Areal med 
bykjerne (bymessig kvartalsbebyggelse) er et snevrere mål på kundesentralitet enn 
tettbebyggelse. Bykjerne er definert som areal med stort innslag av forretnings- og 
servicebygg. Bykjernen inneholder for det meste bygninger med 2 eller flere etasjer.  

Skogsområde er i N50 definert som alle typer skogsmark (barskog, lauvskog og 
blandingsskog), hvor også hogstflater - selv om nyplanting ikke er synlig - er tatt med. 
Skogareal omfatter videre alle slags skogboniteter, også storvokste vierkrattbelter i Nord-
Norge4. 

4.3.2 Skog 
For å analysere betydningen av skog for kostnadene i nettvirksomheten er det etablert 
dataserier for hvor stor andel av det relevante området i de enkelte konsesjonsområdene 
som er dekket av skog. Det relevante området er i dette tilfellet definert som en korridor 
på 50 meter på hver side av linjer og veier fra N50. 

For å etablere dataserier over andel av det relevante området som er dekket av skog har 
NVE benyttet digitale markslagskart (DMK) fra Norsk institutt for jordbruks- og 
skogkartlegging (NIJOS) 5. DMK gir blant annet informasjon om dyrkningstilstand og 
dyrkningsforhold på jordbruksareal, bonitet (produksjonspotensialet) på skog, og 
arealtype og eventuell bonitet og potensialet for oppdyrkning i utmark. 

Med bakgrunn i informasjonen fra markslagskart er det etablert dataserier som skiller 
mellom skog definert som barskog, løvskog og blandingsskog. Disse skogtypene er 
deretter delt inn i bonitetsklasser, som går fra skog med svært høy til lav bonitet.  

I markslagskart er skogareal definert som areal hvor det minst er seks trær pr. dekar som 
er eller som kan bli fem meter høye.  Barskog er definert som skogareal som er dekket av 
minimum 50 % bartrær, blandingsskog er skogareal hvor 20-50 % av arealet er dekket av 
bartrær, mens løvskog er skogareal hvor mindre enn 20 % er dekket av barskog. 

Potensiell bonitet sier noe om skogarealet sin forventede evne til å produsere trær. 
Boniteten er målt i m3 per daa per år. Skogareal med lav bonitet forventes å produsere 
0,1-0,3 m3 trevirke per dekar i året, skogareal med middels bonitet forventes å produsere 
0,3-0,5 m3, skogareal med høy bonitet forventes å produsere 0,5-1,0 m3, mens skogareal 
med svært høy bonitet forventes å produsere over 1,0 m3 trevirke per dekar i året.  

Ut fra disse dataseriene er det etablert variable for samlet skog med svært høy og høy 
bonitet, samlet skog med svært høy, høy og middels bonitet, barskog med svært høy og 
høy bonitet, barskog med svært høy til middels bonitet, løvskog med svært høy og høy 
bonitet, løvskog med svært høy til middels bonitet, blandingsskog med svært høy og høy 
bonitet og blandingsskog med middels, høy og svært høy bonitet. 

 

                                                      
4 Definisjonen av skogareal i N50 er forholdsvis vid. NVE har derfor sett det som hensiktsmessig å 
hente inn mer detaljerte data over skogareal. Disse dataene vil bli presentert i avsnitt 4.3.2. 
5 Alle definisjonene for arealtilstand for markslagskartene er hentet fra NIJOS (2004). 
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Figur 16: Andel skog basert på DMK fra NIJOS 

 

I NVE sitt arbeid med å kartlegge kostnadsdrivere i nettdriften har det, blant annet fra 
referansegruppen for de nye effektivitetsanalysene, kommet frem at skog kombinert med 
mye vind og snø driver kostnadene sterkere enn skog alene. For å analysere dette har vi 
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laget samspillvariable som kombinerer de forskjellige skogvariablene med vind og/eller 
snø. 

Grunnlendt areal 
Med bakgrunn i DMK har vi etablert en dataserie over hvor stor andel av det relevante 
området som er dekket av fjell i dagen og grunnlendt areal. Bakgrunnen for dette er å 
fange opp vanskelige grunnforhold som kostnadsdriver. I markslagskartene er fjell i 
dagen definert som areal der mer enn 50 % er bart fjell, og mindre enn 10 % har jord 
dypere enn 30 cm. Grunnlendt areal er definert som areal hvor mer enn 50 % har mindre 
enn 30 cm jorddybde, men som ikke kan defineres som fjell i dagen. 

4.3.3 Sentrumssone  
For å supplere kundetetthetsmålene fra N50 har NVE etablert et datasett som forteller 
hvor stor andel av det relevante området som er dekket av areal som kan defineres som 
sentrumssone. Dette er gjort ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin definisjon av 
sentrumssone. Det relevante området er her definert som en korridor på 50 meter på hver 
side av linjer og veier fra N50. 

SSB sin sentrumssone er definert som en 100 meter stor sone rundt en sentrumskjerne. 
Sentrumskjernen er igjen definert som et område hvor den største avstanden mellom 
bygningene er 50 meter. Det kreves også at minst 3 næringshovedgrupper er representert i 
området, og at det må være detaljhandel, og enten offentlig administrasjon, helse- og 
sosialtjenester eller andre sosiale og/eller personlige tjenester til stede. SSB (2003). 

I forhold til målene på tettbebyggelse og bykjerne fra N50 ligger sentrumssonen mellom 
disse. Tettbebyggelse er det videste, sentrumssonen er noe snevrere, mens bykjernen er 
det snevreste målet på kundesentralitet og forekomsten av byområder og tettsteder i de 
enkelte konsesjonsområdene. 

I tillegg til de ovennevnte dataene har vi utarbeidet en sentraliseringsindeks basert på SSB 
sin kommuneklassifisering, jf. SSB (2004). Sentraliseringsindeksen er utarbeidet på 
bakgrunn av hvor stor andel av befolkningen i de forskjellige kommunene som er bosatt i 
tettbygde strøk. For det enkelte nettselskap er sentraliseringsindeksen beregnet ut fra et 
vektet gjennomsnitt av andelene til de kommunene selskapene leverer energi til, hvor 
levert energi, fra note 1.1 i eRapp, til den enkelte kommunen er benyttet som vekt. 

4.3.4 Nedbør- og temperatur 
For å analysere hvilken betydning temperatur og nedbør har på kostnadene i nett-
virksomheten er det etablert datasett over nedbør og temperaturer for det relevante 
området i de enkelte konsesjonsområdene. For å etablere datasettene er det benyttet data 
hentet fra Snøkartprosjektet. Snøkartprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NVE og 
Meteorologisk institutt (DNMI).   

I forbindelse med snøkartprosjektet er det etablert modeller for beregning av daglig 
nedbør og temperatur i et landsdekkende rutenett på 1×1 km. Det relevante området er 
her definert som de ruter som linjer og veier fra N50 går igjennom. Data for 
snøkartmodellen er basert på nedbørsmålinger fra 430 av DNMI sine målestasjoner, og 
temperaturmålinger fra om lag 150 av målestasjonene. Gjennomsnittstemperatur og 
nedbør er registrert per døgn de seneste 30 årene. I snøkartmodellen beregnes nedbør i 
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form av snø som de tilfeller hvor det er nedbør når gjennomsnittstemperaturen er lavere 
enn 0,5 grader Celsius. 

 

Figur 17: Gjennomsnittlig nedbør som snø per år fra Snøkartmodellen 
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Basert på data fra snøkartprosjektet er følgende dataserier for nedbørsdata etablert (der 
hvor det er referert til hele perioden menes det hele perioden det er registrert data for dvs. 
ca. siste 30 år): 

• Maksimumsnedbør i form av regn per år for perioden 1995-2004 

• Maksimumsnedbør i form av snø per år for perioden 1995-2004 

• Maksimumsnedbør totalt per år for perioden 1995-2004 

• Samlet nedbør i form av regn per år for perioden 1995-2004 

• Samlet nedbør i form av snø per år for perioden 1995-2004 

• Samlet nedbør totalt per år for perioden 1995-2004 

• Gjennomsnittlig årlig nedbør totalt for hele perioden 

• Gjennomsnittlig årlig nedbør i form av regn for hele perioden  

• Gjennomsnittlig årlig nedbør i form av snø for hele perioden 

• Maksimal snødybde, målt i snøens vannekvivalent6, for hele perioden  

Basert på data fra snøkartprosjektet er følgende dataserier for temperaturdata 
etablert: 

• Minimumstemperatur per år for perioden 1995-2004 

• Minimumstemperatur for hele perioden  

• Gjennomsnittlig minimumstemperatur for perioden 1995-2004 

• Maksimumstemperatur per år for perioden 1995-2004 

• Maksimumstemperatur for hele perioden det er registrert data for 

• Gjennomsnittlig maksimumstemperatur for perioden 1995-2004 

• Gjennomsnittstemperatur per år for perioden 1995-2004 

• Gjennomsnittstemperatur for hele perioden 

 

Siden nettselskapene skal bygge og drifte anleggene ut fra en langsiktig strategi vil det 
være lite hensiktsmessig å se etter årlige samvariasjoner mellom kostnader og temperatur 
eller nedbør. Det er de underliggende forskjellene i rammevilkår og ikke årlige 
variasjonene vi ønsker informasjon om. Vi har derfor benyttet variable som er målt som 
gjennomsnitt over tid i våre analyser. 

NVE har også utarbeidet en islastvariabel. Variabelen er etablert ut fra forventet ekstrem 
islast hentet fra NEK 609, vedlegg A. Det enkelte selskap er tildelt en islastverdi ut fra en 
skjønnsmessig vurdering av stedstilhørighet og høyde over havet.  

                                                      
6 Snøens vannekvivalent er millimeter vann som snø. 
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Figur 18: Gjennomsnittlig helning i grader basert på terrengmodellen DTEM25 
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4.3.5 Topografi 
NVE har etablert to datasett som sier noe om hvor ulent terrenget er i de relevante 
områdene, et datasett som gir en kuperthetsindikator og et datasett som gir en variabel for 
helningen i det relevante området. I tillegg er det etablert et datasett for gjennomsnittlig 
høyde over havet. 

Utgangspunktet for å hente inn data for helning og kuperthet er utsagn om at det er dyrere 
å bygge og drive anlegg i områder hvor terrenget er kupert og/eller bratt. Variable for 
terrengets kuperthet og helning fanger opp fremkommelighet til nettet som 
kostnadsdriver. Dataseriene er også benyttet til å fange opp skredfare, både i form av 
snøskred, steinskred osv., som kostnadsdriver for nettvirksomheten.  

For å etablere ovennevnte datasett er Statens kartverk sin terrengmodell (DTEM25) 
benyttet. I DTEM25 er hele landet delt opp i ruter på 25×25 meter. Hver enkelt rute er 
gitt en høydeverdi.  

Kuperthetsindikatoren er laget ved at lengden av linjetrasèen langs terrenget (3-
dimensjonalt) er målt gjennom de rutene der linjer og veier fra N50 går. Deretter er 
lengden der hvor linjer/veier går målt i luftlinje (2-dimensjonalt). Kuperthetsindikatoren 
er så funnet ved å dividere lengden målt langs terrenget med lengden målt i luftlinje. 

For å etablere en dataserie over helning er det relevante området avgrenset til en kanal på 
50 meter på hver side av linjer og veier fra N50. Helningsgraden til hver enkelt 25×25 
meter rute i det relevante området er generert ut fra høydeforskjellen til de åtte 
omkringliggende rutene. Gjennomsnittshelningen for det enkelte nettselskap er deretter 
beregnet som gjennomsnittet av helningsgraden til alle ruter i det relevante området i det 
enkelte nettselskap sitt konsesjonsområde.  

4.3.6 Kystnærhet og mørketid 
For å fange opp kystnærhet og mørketid som kostnadsdrivere er det etablert dataserier 
over henholdsvis avstand til kyst og breddegrad for det enkelte konsesjonsområdet. 

For å beregne avstand til kyst er det tatt utgangspunkt i DTEM25, hvor hele landet er delt 
opp i ruter à 25×25 meter. Det relevante området for disse variablene er alle ruter hvor det 
går linjer eller veier i N50. Kystavstanden er funnet gjennom å måle avstanden fra alle 
ruter i det relevante området til nærmeste kystlinje. Det er deretter etablert to dataserier 
for avstand til kyst på bakgrunn av forskjellige definisjoner av kystlinjen. I den første 
dataserien går kystlinjen rundt øyer og inn fjorder. I den andre er kystlinjen definert ved 
grunnlinjen, som ligger 7420 meter innenfor territorialgrensen. I begge tilfeller er det 
enkelte nettselskaps kystavstand beregnet som gjennomsnittet av avstanden mellom alle 
relevante ruter og kystlinjen i selskapets konsesjonsområde. 

Breddegradsvariabelen er noe så enkelt som breddegraden til midtpunktet i det enkelte 
konsesjonsområdet. 

4.3.7 Lyn 
For å analysere virkningen av lynaktivitet på nettselskapenes kostnader er det etablert 
datasett over lynnedslag i de relevante områdene i hvert konsesjonsområde. Det er 
etablert to separate dataserier som differensierer på det relevante området.  
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Figur 19: Lyntetthet basert på data fra SINTEF Energiforsknings lynarkiv 

For å etablere data over lynaktiviteten har NVE benyttet data fra SINTEF Energi-
forskning AS (SINTEF). SINTEF sitt lynarkiv inneholder oversikt over alle registrerte 
lynnedslag i landet med informasjon om koordinater, tidsangivelse, styrke og polaritet. 
Fra denne databasen har NVE benyttet lyndata for perioden 1995-2004. 
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Siden nettselskapene har forskriftskrav til vern mot lynnedslag og skal bygge og drifte 
anleggene ut fra en langsiktig strategi, vil det være lite hensiktsmessig å se etter årlige 
samvariasjoner mellom kostnader og temperatur eller nedbør. Det er de underliggende 
forskjellene i rammevilkår og ikke årlige variasjonene vi ønsker informasjon om og vi har 
derfor benyttet variable som er målt som gjennomsnitt over tid i våre analyser. 

Lyn i forhold til linjer og veier 
I denne dataserien er det etablert data over antall lynnedslag i det relevante området. Det 
relevante området er innenfor en kanal på 500 meter på hver side av linjer og veier fra 
N50. Lynnedslagene er fordelt på antall sommer- og vinterlyn7, som igjen er delt opp i 
lyn med positiv og negativ polaritet. I tillegg til data over antall lynnedslag er det laget 
dataserier for gjennomsnittelig lynstyrke for de samme periodene. 

For å gjøre lyndataene størrelsesuavhengig har vi benyttet lyntettheter som er målt i antall 
lyn i perioden 1995-2004 per 10 000 km2 av arealet i det relevante området rundt linjer og 
veier. Det er beregnet lyntettheter for totalt antall lyn, vinterlyn, sommerlyn, for lyn med 
positiv polaritet og for lyn med negativ polaritet. 

Lyn rundt hus og tettsteder 
I denne dataserien er det laget data over antall lynnedslag i det relevante området per år 
og totalt for hele perioden. Det relevante området i denne sammenheng er en radius av 
200 meter rundt alle bygninger og tettsteder i de enkelte konsesjonsområdene. Dataene er 
splittet opp i vinter og sommerlyn. I dette datasettet er det ikke skilt mellom lyn med ulik 
polaritet, men det er beregnet data over gjennomsnittelig lynstyrke på sommer- og 
vinterlyn. 

For å gjøre disse dataene størrelsesuavhengige er det beregnet lyntetthet på samme måte 
som over. 

4.3.8 Vind 
For å undersøke om områder som har stor vindbelastning systematisk har høyere 
kostnader enn andre områder er det etablert to dataserier over hvor vindutsatt de enkelte 
konsesjonsområdene er. Begge dataseriene er basert på en vindmodell fra Metrologisk 
institutt (DNMI). 

Den første dataserien angir forskjeller i forventet ekstremvind. Den er etablert på 
bakgrunn av DNMIs beregnede referansevindhastighet per kommune. Referansevinden er 
beregnet ut fra en modell som basere seg på målinger over 25-30 år. 
Referansevindhastigheten er definert som gjennomsnittelig vindhastighet over 10 
minutter, 10 meter over et antatt flatt landskap med ruhet 0,05 – tilsvarende en 
flyplassflate i norsk terreng, med 50 års returtid. 

Ut fra referansevind per kommune – som er angitt i NS 3491-4, tillegg A – er hver enkelt 
kommune i Norge tildelt en referansevindverdi. For det enkelte nettselskap er 
referansevindverdien beregnet som et aritmetisk gjennomsnitt av referansevindverdien til 
alle kommuner i selskapets konsesjonsområde. 

                                                      
7 Sommerlyn er her definert som lynnedslag i tidsrommet mai til september i det enkelte år, 
lynnedslag i resten av året er definert som vinterlyn. 
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Figur 20: Kystnærhet og vindutsatthet 

 

Den andre dataserien sier noe om forventet ekstremvindbelastning for det enkelte 
nettselskapet. Denne dataserien er basert på samme modell som den kommunefordelte 
referansevinden. Den tar utgangspunkt i de plottede gridverdiene fra vindkartet i NS 
3491-4, tillegg A. Mellom de plottede verdiene har NVE interpolert. Hele landet er delt 
opp i ruter på 1×1 km. Hver enkelt rute har fått tildelt en referansevindverdi fra de 
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interpolerte gridverdiene. For det enkelte nettselskapet er vindbelastningen beregnet som 
et gjennomsnitt av vindverdien til alle de relevante rutene i selskapets konsesjonsområde. 

Vi har også hentet inn tidsseriedata over vindmålinger fra DNMIs målestasjoner. Disse 
dataene gir imidlertid bare informasjon om vindhastigheter på de stedene hvor 
målestasjonene er plassert. De gir god informasjon om lokale vindforhold, men kan 
vanskelig sies å være representative for de enkelte konsesjonsområdene som helhet. Vi 
har derfor valgt å se bort fra disse dataene i analysene. 

For å fange opp kystnærhet i sterkere grad har vi sett på transformerte versjoner av 
vindbelastningsvariabelen og vind i samspill med andre variable. Vi ønsker å undersøke 
om kostnadene øker raskere enn vindstyrken og kvadrerer derfor vindvariabelen. Den 
kvadrerte vindbelastningen øker avstanden mellom høye og lave verdier, og gir dermed 
de høye verdiene tyngre vekt. Den første samspillvariabelen vi har sett på er den 
kvadrerte vindbelastningen dividert med gjennomsnittelig høyde over havet. Ut fra en 
teori om at det er flatt langs kysten og det er der vinden betyr mest blant annet pga 
saltingsproblemer, gir derfor denne transformeringen mening. Dette er understøttet av at 
gjennomsnittelig høyde over havet er negativt korrelert med målene for kystavstand8. 

De andre samspillvariablene vi har sett på består av vindbelastning og den kvadrerte 
vindbelastning dividert med avstand til kyst, når kystlinjen defineres til å gå rundt øyer og 
inn i fjorder. Denne varianten vekter opp vindutsatte områder som ligger nær kysten, og 
er således et bedre mål på kystnærhet enn vindbelastningen alene.  

4.3.9 Innmating fra små kraftverk 
Det har fra ulike hold blitt hevdet at innmating av mini-, mikro- og småkraftverk endrer 
kraftflyten i nettet og medfører endret overføringstap og økt investeringsbehov. I enkelte 
situasjoner kan også det motsatte være tilfelle. 

NVE har kartlagt potensialet for små kraftverk i Norge. Dette er dokumentert i NVE-
rapport 19/2004. Denne rapporten konkluderer med at dersom det tas hensyn til 
konsesjonsbehandling, finansiering, miljøulemper og byggetid, er det mulig at 5 TWh av 
det kartlagte potensialet på 25 TWh kan bygges ut i løpet av en 10 års periode. Små 
kraftverk er her en samlebetegnelse på små vannkraftverk fra 1 – 10000 kW. Det 
beregnede potensialet varierer stort mellom fylkene. Det er størst potensial på Vestlandet. 
og i Nordland, mens Østlandet er beregnet til å ha det minste utbygningspotensialet. Den 
samlede effektene til de utbygde små kraftverkene i datamaterialet NVE har benyttet i 
analysene summerer seg til 1.14 GW. Selv om betydningen av små kraftverk kan være 
liten i dag, vil dette kunne være en betydningsfull faktor i sammenlignende analyser i 
fremtiden 

NVE har en database som oppdateres årlig med oversikt over små kraftverk over 1 MW. 
Denne databasen inneholder blant annet data på antall små kraftverk i 
konsesjonsområdene og den samlede effekten disse produserer. Oversikt over kraftverk 
under 1 MW har det vært etterspørsel etter, og sommeren 2005 fikk NVE oppdatert en 
kartlegging som ble utført i år 2000. For analyseformålet i denne rapporten er det benyttet 

                                                      
8Både den kvadrerte vindebelastningen og den første samspillvariabelen ble foreslått i ECON sitt 
notat 2006-096: Geografiske rammevilkår i distribusjonsnettet – forstudie. 
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data per 1.1.2005 for kraftverk med ytelse mellom 1 og 10 MW, for kraftverk mindre enn 
1 MW er resultatene fra kartleggingen sommeren 2005 brukt. 

I DEA-analysene som er foretatt er den samlede effekten fra den lokale produksjonen 
benyttet direkte i modellene. For SFA-analyser og OLS/GLS-modeller er et forholdstall 
konstruert ved å dividere samlet ytelse på levert energi i konsesjonsområdet.  

4.3.10 Fjernvarme 
Et utsagn NVE har blitt møtt med er at et stort omfang av fjernvarme og/eller gass i 
konsesjonsområdet fører til redusert etterspørsel etter energi og effekt og fører dermed til 
lavere kapasitetsutnyttelse og effektivitet.  

NVE har, i samarbeid med ENOVA, gjennom faktaprosjektet Fjernvarme i Norge 
kartlagt fjernvarmepotensialet i Norge. Prosjektet er utført av Norsk Energi. Resultatene 
fra prosjektet viser at det er konkrete planer om en samlet leveranse av fjernvarme på 4,6 
TWh fram mot år 2015. Dette er i overkant av en dobling i forhold til dagens leveranse på 
2.2 TWh. Østlandet utgjør hoveddelen av det beregnede potensialet. 

Dataene NVE har benyttet for å analysere fjernvarmeutbygningens påvirkning på 
effektiviteten til nettselskapene er hentet fra faktaprosjektet. Basert på en 
spørreundersøkelse, besvart av de fleste fjernvarmekonsesjonærer i Norge, er 
produksjonen og leveransen fra fjernvarmeanleggene innhentet. Respondentene i 
undersøkelsen utgjør ca 85 % av levert energi, 1,9 TWh, av fjernvarmeselskapenes totale 
omsetning. I OLS/GLS-analyser har vi benyttet forholdet mellom leveranse og 
produksjon fra fjernvarmeanleggene og den samlede leverte energien i konsesjons-
området til nettselskapet. 

4.3.11 Praktiske problemstillinger 
Geografivariable som er på indeksform kan normalt ikke benyttes direkte i DEA-
analyser. Denne problemstillingen er drøftet i kapittel 5.1.5. Alle variabler og indekser, 
unntatt lynvariablene er derfor multiplisert med lengden av høyspentlinjer i 
distribusjonsnettet før de tas inn i DEA-analysene. Lynvariablene er multiplisert med 
antall nettstasjoner. I regionalnettet er variablene og indeksene multiplisert med 
totallengden av alle linjer. 

Noen selskaper med regional- og eller sentralnettsanlegg har anlegg som geografisk hører 
hjemme i flere konsesjonsområder. For å transformere de relevante geografidataene til 
riktige verdier for regional- og sentralnettsanalysene må vi derfor vekte sammen dataene 
for de områdene de går igjennom. Vi har benyttet informasjon fra NVEs Netbas hvor alle 
linjer og kabler over 33 kV er digitalisert. Ut fra denne informasjonen har vi laget et 
vektsystem for hver anleggseier som sier hvor stor andel av linjene som går igjennom de 
ulike konsesjonsområdene. Dette vektsystemet er benyttet på de aktuelle 
geografivariablene. 
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5 Metoder 
Prosessen med å utvikle modeller for å sammenligne selskapers ressursbruk må starte 
med en teoretisk gjennomgang av hvilke formål analysene skal ha og hvilke 
kostnadsdrivende årsakssammenhenger man tror eksisterer. Formålet med analysene vil 
kunne ha betydning for hvilke metoder og modeller man velger og hvilke variable som 
bør inngå.  

Vi skal sammenligne nettselskapenes effektivitet. Dette betyr at vi skal finne 
sammenhengen mellom størrelsen på ”nettoppgaven” til det enkelte selskapet og det mest 
effektive kostnadsnivået. NVEs beslutning om å benytte DEA som metode er et resultat 
av de anbefalingene som ble gitt fra SNF på midten av 90-tallet og som Sumicsid gikk 
inn for i forbindelse med utviklingen av reguleringsmodellen som er foreslått fra 2007. 

For at sammenligningen skal bli riktig må vi ta hensyn til forskjeller i rammevilkår som 
selskapene ikke kan gjøre noe med. Utsagnene i kapittel 3.3 tjener som hypoteser om 
ulike forhold som kan ha betydning for sammenligningen av nettselskapene. Disse 
hypotesene må testes for å finne ut om de er av signifikant betydning for resultatene. 

Det er to metodiske hovedretninger for sammenlignende analyser: Parametriske metoder 
og ikke-parametriske metoder. Stochastic Frontier Analysis (SFA) er et eksempel på 
førstnevnte, Data Envelopment Analysis (DEA) er et eksempel på sistnevnte. SFA bygger 
på tradisjonelle regresjonsanalyser og har de statistiske hjelpemidlene som dette 
innebærer. DEA bygger på lineærprogrammeringsteknikker uten de samme statistiske 
hjelpemidlene, men kan suppleres med statistiske metoder. 

NVE vil fortsette å benytte DEA som målemetode. Vi supplerer imidlertid med SFA 
blant annet for å analysere hvilke variable som bør inkluderes i DEA-modellene. I tillegg 
benyttes mer tradisjonelle regresjonsmodeller som minste kvadraters metode (OLS) og 
generalisert minste kvadraters metode (GLS/FGLS) blant annet for å analysere 
sammenhengen mellom DEA-resultatene og ulike rammevilkår. 

5.1 Data Envelopment Analysis  
Data Envelopment Analysis (DEA) er en metode for å sammenligne den relative ytelsen 
til enheter hvor det er flere innsatsfaktorer (input), produkter og rammevilkår (output) 
som opptrer samtidig. På norsk omtales metoden som datainnhyllingsmetoden.  

I DEA benyttes lineærprogrammering som teknikk for å løse et optimeringsproblem i 
mange dimensjoner. Selv om matematikken som brukes i DEA-algoritmene kan være 
vanskelig for den alminnelige leser, er forutsetningene som legges til grunn og de 
underliggende prinsippene svært enkle. 

Det er enkelt å illustrere hovedprinsippene i DEA grafisk i to dimensjoner. Prinsippene 
gjelder generelt og kan derfor overføres til mange dimensjoner, men må da vises 
matematisk.  

I våre analyser benytter vi bare én innsatsfaktor, selskapets totalkostnad. Vi kan da se bort 
fra forholdet mellom ulike innsatsfaktorer og faktorpriser. Alle forskjeller mellom de 
enhetene som skal sammenlignes kan da beskrives ved to hovedegenskaper: Struktur og 
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skala. Med strukturelle forskjeller menes forskjeller i forholdet mellom de ulike 
kostnadsdriverne. Med skalaforskjeller menes forskjeller i størrelse. 

5.1.1 Håndtering av strukturelle forskjeller 
For å vise hvordan forskjeller i kombinasjonen av kostnadsdrivere tas hensyn til gjør vi 
en forenklende forutsetning om at produksjonsteknologien (produksjon av nettjenester) 
har konstant skalautbytte (CRS = Constant Returns to Scale). Vi gjør da enhetene som 
skal sammenlignes uavhengig av størrelse ved å dividere hver av kostnadsdriverne med 
totalkostnaden, og det spiller ingen rolle om vi ønsker å analysere kostnadseffektiviteten i 
”input”- eller ”output”-retningen. 

I figur 21 er enhetene N1 – N6 nettselskaper med ulike kombinasjoner av abonnenter og 
linjelengder. Enhetene N1 – N3 er kostnadseffektive selskaper, som de andre enhetene 
måles i mot. Mellom disse effektive enhetene trekkes en linje som vi kaller kostnads-
fronten eller bare fronten. Til venstre for N1 og under N3 finnes ingen effektive enheter. 
Ingen enheter som har høyere kostnader enn disse, samtidig som de har færre abonnenter 
og/eller linjer, kan være effektive. Fronten forlenges derfor fra N1 og N3 slik at de treffer 
aksene ortogonalt. Dette er illustrert ved de stiplede linjene i figur 21. På disse delene av 
fronten er DEA-metoden vanligvis for snill i den forstand at den overvurderer effek-
tiviteten. 

Figur 21: CRS-front i to ’output’-dimensjoner 

Enhet N1 har få abonnenter 
per kilometer linje og kan 
illustrere et selskap i 
grisgrendte strøk av landet. 
Enhet N3 har mange abon-
nenter per kilometer linje og 
kan illustrere et typisk 
byverk. Enhet N2 er et 
selskap som befinner seg 
mellom disse når det gjelder 
kundetetthet. 

Enhetene N4 – N6 er sel-
skaper med ulik kunde-
tetthet og som har til felles 
at de ikke er effektive. 
DEA-metoden benyttes ofte 
som et radielt mål, dvs at 
den analyserer propors-

jonale endringer i alle kostnadsdrivere samtidig. Dette innebærer at man kan trekke en 
rett linje fra origo (O) gjennom enheten som skal analyseres og frem til fronten for å finne 
referansepunktet. I figur 21 er dette gjort for alle de ineffektive enhetene.  

Enhet N4 er mindre grisgrendt enn N1, men mer grisgrendt enn N2. N1 og N2 vil da bli 
referanseselskap for N4. Det punktet på fronten som N4 måles mot, N4*, ligger derfor på 
linjestykket mellom N1 og N2.  
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Enhet N5 er mindre grisgrendt enn N4, men også mindre grisgrendt enn N2. N1 kan 
derfor ikke være referanseselskap for N5. Enhet N3 er en enhet på fronten som er mindre 
grisgrendt enn N2 og N5 og vil dermed sammen med N2 være referanseselskap til N5. 
Referansepunktet til N5, N5*, ligger derfor på linjestykket mellom N2 og N3. 

Enhet N6 har høyere kundetetthet enn N5, men også høyere kundetetthet enn N3. N5 kan 
derfor ikke ha N2 som referanseselskap. Vi ser at referansepunktet N6* ligger på den 
stiplede delen av fronten under N3. Dette betyr at N3 er det eneste referanseselskapet til 
N6. 

Vi har ovenfor sett at selskaper med ulik kundetetthet har ulike referansepunkter og at 
referansepunktene er dannet på bakgrunn av observasjoner fra de enhetene på fronten 
som er mest lik en selv med hensyn på kundetetthet. Dette gjelder uavhengig av størrelsen 
på selskapet. 

Under de forutsetninger vi har gjort her kan kostnadseffektiviteten måles som forholdet 
mellom linjestykket fra origo til den aktuelle enheten og linjestykket fra origo til 
referansepunktet. For enhet N4 er dette gitt ved: 

( 7)
*4

4
ON

ONetEffektivit =  

Det samme gjelder enhet N6, men som vi ser befinner denne enheten seg i den delen av 
kostnadsfunksjonen hvor fronten er stiplet. Dette innebærer at selv om enheten flytter seg 
til N6* hvor den blir målt som effektiv, så vil den kunne bedre ytelsen sin. I N6* ser vi at 
det finnes et selskap, N3, som har like mange abonnenter relativt sett, men som samtidig 
har mer linjer relativt sett. N3 må derfor være mer effektivt enn N6. Dette fenomenet 
kalles slakk (slack) i litteraturen og innebærer at i gitte tilfeller kan man oppleve at man 
øker output, i dette tilfellet linjelengde, uten at man blir målt som mer effektiv relativt 
sett. Dette skyldes at effektiviteten i utgangspunktet er målt for høy. Det finnes forslag i 
litteraturen til hvordan den målte effektiviteten kan slakkjusteres, men det er lite konkret 
hjelp å hente for å løse dette i vårt tilfelle.  

En mulig metode som er omtalt i litteraturen er å legge til vektrestriksjoner i 
optimeringsproblemet i DEA. Man må da ha a priori kunnskap om hvilke forholdstall 
som gjelder mellom vektene til de ulike kostnadsdriverne. Rent grafisk kan dette 
illustreres som at de stiplede kurvene på fronten i figur 21 tillegges en minimumshelning 
ved at endepunktene flyttes lengre ut i rommet. I praksis kan vektrestriksjoner endre på 
formen på hele fronten, også innenfor endestykkene. 

En annen mulighet som finnes i vårt tilfelle er å beregne effektivitetstall per 
kostnadsdriver. Alle kostnadsdrivere uten slakk vil få den samme effektiviteten som uten 
slakkjustering, mens kostnadsdriveren med slakk vil få en lavere effektivitet. I vårt tilfelle 
vil dette bare kunne gjøres i en modell med konstant skalautbytte (CRS), siden det kun er 
da resultatet blir det samme om man måler i input- eller output-retningen. Hvordan de 
spesifikke effektivitetstallene for kostnadsdriverne skal omsettes til et felles kostnads-
effektivitetstall har vi ikke funnet forslag til i litteraturen. 
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5.1.2 Håndtering av skalaforskjeller 
I DEA som i SFA estimeres en kostnadsfunksjon for effektive enheter. En grunnleggende 
egenskap ved kostnadsfunksjoner er at kostnadene normalt øker når minst en av kostnads-
driverne øker og de andre er uendret. I spesielle tilfeller kan kostnadene være konstante 
når en kostnadsdriver øker, men de kan aldri synke. Slik optimeringsproblemet i DEA er 
spesifisert vil dette alltid være tilfelle. Dette innebærer at desto større selskapet er, desto 
høyere kostnader vil det alltid være i referansepunktet som man måles mot. Hvilket 
referansepunkt man måles mot er, som vi har sett over, avhengig av hvilke kombinasjoner 
man har av kostnadsdrivere. I tillegg er referansepunktet avhengig av hvilke 
skalaegenskaper man velger at modellen skal legge til grunn når effektiviteten måles. I 
figur 22 illustrerer vi hvordan effektiviteten måles under forutsetning av variabelt 
skalautbytte (VRS = Variable Returns to Scale). I tillegg til input-dimensjonen, som 
måles i selskapets totalkostnader, ser vi på én output-dimensjon. I de andre output-
dimensjonene, for eksempel antall abonnenter, er selskapene like store.  

Figur 22: VRS-front i input-output-dimensjonen 

Enhetene M1 – M6 er nett-
selskaper med ulik størrelse 
på nettutstrekningen. Enhet-
ene M1 – M3 er effektive og 
fronten dannes ved å trekke en 
rett linje mellom enhetene. 

Ingen effektive enheter ligger 
under M1 og til høyre for M3. 
På samme måte som i figur 21 
forlenges fronten fra disse 
ytterpunktene ortogonalt i 
forhold til aksene for å inn-
hylle alle enhetene på en 
konsistent måte. 

Enhet M6 er mindre enn enhet 
M3, men større enn M2. 

Referansepunktet M6* ligger derfor på linjestykket mellom disse to enhetene, som vil bli 
referanseselskap for M6. Siden vi kostnadsminimerer for gitt nivå på nettutstrekningen 
innebærer dette at selskapet måles i horisontal retning. Kostnadene i M6* er de 
kostnadene enhet M6 burde hatt for å være effektiv og effektiviteten måles som forholdet 
mellom linjestykkene OM6-M6* og OM6-M6. 

Enhet M5 er mindre enn enhet M6, men også mindre enn M2. M3 kan derfor ikke være 
referanseselskap for M5. M1 er mindre enn M5 og blir dermed referanseselskap i tillegg 
til M2. Siden M5 ligger nærmere M1 enn M2 i størrelse, veier M1 mest. 

M4 er det minste selskapet og referansepunktet M4* befinner seg derfor på den stiplede 
linjen under M1. M1 vil være det eneste referanseselskapet for M4. Vi ser her at M4* 
ligger på en del av fronten hvor det er slakk. M1 har samme kostnad som M4*, men har 
større nettutstrekning. M4* kan derfor ikke være like effektivt som M1. Dette innebærer 
at enhet M4 kan øke sin nettutstrekning til den når samme størrelse som M1 uten at 
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kostnadseffektiviteten øker. Denne egenskapen ved VRS i DEA gjør at selskaper som er 
svært små i en output-dimensjon ofte kommer ut med for godt resultat. 

Vi ser også at det ikke finnes noe sammenligningsgrunnlag for M3. Uansett hvor høye 
kostnader selskapet har, så vil det alltid bli målt som effektivt. Dersom vi fjerner enhet 
M3 så blir enhet M6 størst og dermed effektiv. Dette er en annen kjent egenskap ved VRS 
i DEA. De enhetene som er størst i én eller flere dimensjoner kommer alltid ut som 
effektive. Dette kan medføre at den veide gjennomsnittseffektiviteten øker mer enn den 
uveide og dermed at små selskaper kommer dårligere ut med CRS enn med VRS når 
kostnadsnormen skal kalibreres slik NVE foreslår. 

I figur 23 viser vi 
forskjellen på effektivitets-
målene i VRS og CRS. 
Konstant skalautbytte inne-
bærer at man legger de 
samme enhetskostnadene til 
grunn ved sammenligningen 
uavhengig av størrelsen på 
enhetene. For eksempel vil 
kostnadene per kilometer 
linje være den samme for 
store som for små selskaper. 

CRS-fronten finnes ved å 
trekke en linje fra origo og 
ut i rommet slik at den 
tangerer enheten med lavest 
enhetskostnad. I dette til-
fellet er dette M2. 

 

I den dimensjonen vi ser på her er M2 den eneste effektive enheten. I andre dimensjoner 
kan det imidlertid være andre enheter som er effektive og dermed bidrar til å spenne ut 
fronten. Vi ser nå at enheten M1 og M3 ikke måles som effektive lengre. CRS løser 
dermed problemet med at de største enhetene automatisk blir effektive som i VRS. Den 
løser også problemet med at svært små selskapers effektivitet kan bli overvurdert i VRS.  

Vi ser også at de enhetene som ikke var effektive i VRS fremdeles ikke vil være 
effektive. Generelt vil effektivitetsmålet i CRS være like stort eller mindre enn VRS-
målet. Ser vi på enhet M6 så flyttes referansepunktet fra M6* til M6**. Effektiviteten i 
CRS måles dermed som forholdet mellom linjestykkene OM6-M6** og OM6-M6. 
Forholdet mellom linjestykkene OM6-M6** og OM6-M6* omtales i litteraturen som 
skalaeffektivitet. 

Velger man en modell med konstant skalautbytte (CRS) vil man få et like stort eller 
lavere effektivitetstall enn om man velger en modell med variabelt skalautbytte (VRS). At 
effektivitetstallene blir like høye eller høyere ved bruk av VRS fremfor CRS innebærer 
selvsagt ikke at selskapet blir mer effektivt. Effektiviteten er den samme, men det er en 

Figur 23: Konstant (CRS) vs variabelt (VRS) skalautbytte 
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annen effektivitet som måles ved CRS enn ved VRS. Slik NVE skal benytte resultatene 
fra DEA-analysene er det imidlertid ikke slik at kostnadsnormen nødvendigvis blir like 
høy eller høyere for det enkelte selskap, dersom man velger VRS fremfor CRS. Noen 
selskaper vil få høyere kostnadsnorm, andre vil få lavere. Det veide gjennomsnittet vil 
forbli tilnærmet uendret. 

Figur 24: NDRS- og NIRS-fonten i DEA 

Det finnes forslag til modeller 
som er kombinasjoner av 
CRS- og VRS-modellene. 
Dersom man velger en modell 
hvor skalautbytte aldri skal 
avta, kalles den i litteraturen 
for NDRS (Non Decreasing 
Returns to Scale). I NDRS vil 
fronten følge VRS-fronten når 
størrelsen er under M2 i figur 
24. Deretter følger den CRS-
fronten. Man antar da at man 
har stigende skalautbytte 
samtidig som man ikke 
aksepterer at enheter som er 
større enn den mest effektive i 
CRS kan ha stordriftsulemper. 

Denne modellen løser det samme problemet som CRS når det gjelder de største enhetene 
i ulike dimensjoner. De vil ikke lengre bli målt som effektive bare på grunn av sin 
størrelse. Den løser imidlertid ikke problemene med de minste enhetene. 

Dersom man velger en modell hvor skalautbytte aldri skal stige, omtales den i litteraturen 
som NIRS (Non Increasing Returns to Scale). I NIRS vil fronten følge CRS-fronten når 
størrelsen er under M2 i figur 24, for deretter å følge VRS-fronten. Det er ingen teoretiske 
gode begrunnelser for at en slik modell skal kunne anvendes i reguleringen av nettsels-
kapene. 

Hvilke skalaforutsetninger man skal legge til grunn i våre modeller er ikke først og fremst 
et spørsmål om den underliggende produksjonsteknologien er VRS eller CRS. Det bør 
være formålet med reguleringen og insentivene modellene gir som er avgjørende for 
hvilke egenskaper modellene skal ha.  

NVE skal utforme en regulering som gir en rimelig avkastning på investert kapital gitt 
effektiv drift, utnyttelse og utvikling av selskapet. Størrelsen på nettselskapene er ikke et 
rammevilkår, men resultatet av en eiermessig beslutning. Det er eierne som bestemmer 
om selskapet skal være lite eller stort og om det skal slå seg sammen med andre eller 
ikke. Dersom eierne gjør beslutninger som innebærer at selskapet bruker mer ressurser på 
nettvirksomheten enn nødvendig, kan de ikke forvente den samme avkastningen som 
eiere som treffer beslutninger som fører til det motsatte. CRS-modellene gir i så måte 
bedre insentiver enn VRS-modellene. I tillegg medfører valg av CRS-modeller at eieren 
selv i større grad må dekke merkostnadene ved sine beslutninger og dermed at ikke alt 
faller på kundene.  
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Dersom nettselskapene er svært forskjellig og det ikke er mulig å korrigere for disse 
forskjellene gjennom modellutformingen eller strukturelle endringer i selskapene, kan det 
være problematisk å anvende CRS-modeller. Normalt vil slike forskjeller dog kunne tas 
hensyn til ved utformingen av modellene. Det er store ulemper ved valg av VRS-modeller 
da relativt mange selskaper slipper unna reguleringen. Når inntektsrammene kalibreres 
slik som foreslått, vil dette innebære at selskaper som er store i minst én dimensjon får en 
større del av inntektsrammen på bekostning av de som ikke er det. De reelle ulempene 
ved valg av CRS-modeller antas å være mindre og bør kunne bøtes på gjennom særskilte 
tiltak. Ut fra en helhetsvurdering velger NVE derfor at CRS-modeller skal legges til 
grunn i reguleringen. 

5.1.3 Supereffektivitet 
Supereffektivitet i DEA ble utviklet for å rangere de effektive enhetene. Ved at man tar ut 
den effektive enheten man ønsker å studere dannes en ny DEA-front. Dette illustreres i 
figur 25. 

Enhetene N1, N2 og N3 er 
alle effektive og spenner ut 
CRS-fronten i dette eksem-
plet. Ved å ta ut enhet N2 vil 
en ny front dannes av N1 og 
N3 i dette eksemplet, og N2* 
blir referansepunkt for N2. 
Dersom det fantes en annen 
enhet i trekanten N1-N2-N3, 
som ikke var effektiv, ville 
denne vært med i den nye 
fronten. N2* ville da ligget 
nærmere N2. 

Supereffektiviteten beregnes 
ved å ta forholdstallet mellom 
linjestykkene O-N2 og O-
N2*, som alltid er større enn 
1. 

I dette eksemplet er supereffektiviteten en grei størrelse. Vi ser her på en CRS-front og en 
enhet som ligger et sted på fronten hvor det er god informasjon. I enkelte tilfeller kan 
fronten spennes ut i en av dimensjonene av et selskap som skiller seg ut fra de øvrige i 
den forstand at det er langt til neste observasjon i den delen av frontfunksjonen. 
Supereffektiviteten, slik den måles i DEA, vil da kunne gi et svært høyt tall. Enhetene N1 
og N3 ligger i den delen av fronten hvor dette kan være et problem.  

Dersom man benytter en VRS-front forsterkes problemet som er beskrevet over. I tillegg 
vil det finnes enheter på VRS-fronten hvor supereffektivitet ikke kan beregnes. 

Selv om supereffektivitet ble utviklet for å rangere effektive enheter har senere litteratur 
advart mot å stole for mye på de tallene som fremkommer. Supereffektivitetstallene i 

Figur 25: Illustrasjon av supereffektivitet 

 



Utkast per 6.6.2006 

 63 

DEA benyttes i dag av noen som et hjelpemiddel til å identifisere spesielle enheter som er 
spesielle.  

Vi finner det ikke riktig å benytte standard supereffektivitetstall fra DEA i forbindelse 
med fastsettelse av kostnadsnormen. Vi har beregnet supereffektivitet i de enkelte år 
basert på analyser hvor fjorårets observasjoner inngår i datagrunnlaget. Er selskapene 
spesielle, så faller fronten da ned på fjordårets i den aktuelle dimensjonen. Ved bruk av 
supereffektivitet på denne måten blir man premiert dersom man forbedrer seg i forhold til 
forrige år. 

5.1.4 Håndtering av forskjeller i rammevilkår 
Som tidligere nevnt må forskjeller i rammevilkår som gir opphav til kostnadsforskjeller 
tas hensyn til når selskapenes kostnader skal sammenlignes. Hvis kostnadene er 
identifiserbare og lett kan kvantifiseres, kan det enkelte selskapets kostnader korrigeres 
direkte. I reguleringen gjøres dette for eksempel ved at kostnader ved eiendomsskatt og 
kostnader til overliggende nett holdes utenfor inntektsrammene og effektivitetsanalysene. 

For en rekke rammevilkår er imidlertid kostnadene ikke direkte identifiserbare eller 
kvantifiserbare. Hvor mye koster en sekundmeter vind? Hva er merkostnaden ved at 
terrenget er én grad brattere? Hvor mye endrer kostnadene seg når det blåser og snør 
samtidig og temperaturen endrer seg fra 1 til 0 grader? I slike tilfeller må betydningen av 
rammevilkårene beregnes ved å inkludere rammevilkårene i modellen, enten direkte eller 
indirekte. 

Både i DEA og i SFA er det to hovedmetoder som benyttes for å inkludere rammevilkår. 
Den ene metoden er å ta rammevilkårene med i modellen direkte og behandle dem på 
samme måte som andre kostnadsdrivere (output). Den andre metoden er å beregne 
effektiviteten uten å kontrollere for forskjeller i rammevilkår først, og deretter analysere 
hvor mye av ineffektiviteten som skyldes forskjeller i rammevilkår. 

5.1.5 Rammevilkår som kostnadsdriver i DEA 
Det typiske ved rammevilkårsvariable er at de er på indeksform og dermed er uavhengig 
av størrelsen til det som rammevilkåret virker på. Temperatur, helning, lyntetthet, 
vindstyrke mv. er eksempler på slike indekser. I SFA kan indekser inngå i 
modellspesifikasjonen uten å transformeres. I DEA er dette ikke trivielt. 

Figur 26: Rammevilkår i DEA 

DEA-litteraturen er sparsom 
når det gjelder behandling av 
indekser. Det er imidlertid helt 
klart at indekser ikke kan tas 
inn i DEA når man benytter en 
CRS-modell.  

Ved å betrakte figur 26 og 
tenke seg at man måler 
vindstyrke i sekundmeter 
langs x-aksen. I CRS skal 
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enhetskostnaden være den samme for alle, og vi ser da at selskaper med høye kostnader 
alltid vil ligge til venstre for de med lavere kostnader for samme størrelse på 
vindvariablen. Dette innebærer at selskaper blir mindre effektive desto større de er, alt 
annet likt. I VRS er dette problemet vesentlig mindre, men ikke helt uproblematisk. Den 
beste løsningen på problemet som vi har funnet, er å multiplisere de aktuelle indeksene 
med størrelsen på det som rammevilkåret virker på. I vårt tilfelle er sannsynligvis 
nettutstrekningen den mest relevante størrelsen å benytte. I det følgende kan derfor 
vindvariabelen langs x-aksen betraktes som vindstyrke multiplisert med linjelengden. 

Vi tenker oss at enhetene P1, P2, P3 og P5 er like i alle andre dimensjoner enn i 
linjelengder og i vindutsatthet. Før vi introduserer vindvariabelen vil da kun enhet P1 
være effektiv og blir derfor referansepunkt for alle de tre andre. Effektiviteten til enhet P2 
er derfor gitt ved forholdet mellom linjestykkene V1-P2’ og V1-P1. Tilsvarende gjelder 
for de to andre.  

Vi antar nå at enhet P2 har mer vind en P1, P5 har mer vind enn P2 og P3 har mer vind 
enn P5. Når vi introduserer en vindvariabel som er multiplisert med linjelengde, så vil en 
linje gjennom origo og den enkelte enhet være brattere desto mindre vind det er. Desto 
mer vind, desto slakere helning. P3 har mest vind og P1 minst. 

Vi ser da at enhetene P2 og P3 ikke lengre blir målt mot P1, men flytter seg til fronten og 
blir målt som effektiv. Enhet P5 flytter seg ikke til fronten, men siden den har mer vind 
enn P1 flytter den seg utover i x-retningen. P5 har mer vind enn P2, men mindre enn P3. 
P2 og P3 blir da referanseselskap for P5 og referansepunktet blir P5**. 

Et kjent problem i DEA er at resultatene påvirkes av antall variable man inkluderer enten 
de er relevante eller ikke. Særlig i VRS kan dette være et betydelig problem. Før man 
inkluderer nye variable for rammevilkår må man finne støtte for at disse er relevante ved 
hjelp av alternative metoder.  

Ved bruk av SFA kan man estimere en kostnadsfunksjon samtidig som man undersøker 
om noen av forskjellene i rammevilkår har statistisk signifikant betydning. Finner man en 
slik sammenheng i SFA har man funnet støtte for at rammevilkåret kan ha betydning og 
det kan inkluderes i DEA-modellen. SFA-metoden er beskrevet i kapittel 5.2.  

Et alternativ er en totrinnsmetode hvor man først kjører DEA-modellene uten noen form 
for rammevilkårsvariable, for deretter å analysere om DEA-resultatene er korrelert med 
noen av rammevilkårene ved hjelp av ordinære regresjonsmodeller. Er de det, så har man 
funnet støtte for at de kan inkluderes i modellen. 

Viser det seg å være mange relevante variable vil en direkte inkludering av de enkelte 
variablene i DEA være vanskelig, særlig i VRS. Et alternativ er da å forsøke å estimere en 
geografiindeks som inneholder de relevante geografivariablene. Denne ene indeksen kan 
så multipliseres med nettlengden og inkluderes i DEA-modellen. Indeksen kan etableres 
ved hjelp av SFA som beskrevet i kapittel 5.2. 

Et annet alternativ er å korrigere DEA-resultatene for forskjeller i rammevilkår som følge 
av trinn to i analysen beskrevet to avsnitt ovenfor.  
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5.1.6 Optimeringsproblemet i DEA 
DEA er som nevnt et optimaliseringsproblem som løses ved hjelp av lineær-
programmeringsteknikker. For ordens skyld beskriver vi her optimeringsproblemet uten å 
drøfte dette nærmere. For den spesielt interesserte henviser vi til litteraturen på området.  

Vi skal minimere selskapenes kostnader for gitte størrelser på produkter og rammevilkår 
(kostnadsdriverne). I litteraturen omtales dette ofte som input-oriented models.  

Om man minimerer input for gitte verdier på output eller maksimerer output for gitte 
verdier av input er uten betydning i CRS-modeller. Effektivitetsscoren blir den samme i 
begge tilfeller. I VRS-modeller er dette imidlertid svært vesentlig. Dette ser man lett i 
figur 23 i kapittel 5.1.2. For enhet M4 er det vesentlig lengre til fronten om den skal 
bevege seg i output-retningen, dvs. vertikalt, enn om den skal bevege seg i input-
retningen, dvs. horisontalt. 

Vi skal finne den minste kostnaden (K*) som er mulig for selskap R gitt størrelsen på R 
sine kostnadsdrivere. Hvis vi lar Y være en vektor av kostnadsdrivere, dvs. produkter og 
rammevilkår, kan vi skrive optimaliseringsproblemet som følger: 

(8) R
K

R KimerMinK
Rj

 
,

*

λ
=  

under bibetingelsene 

(9) RYY ≥λ  

(10) RKK ≤λ  

(11) 0≥jλ  

Løsningen på dette optimaliseringsproblemet gir kostnadsnormen K* for selskap R. 
Betingelsene i (9), én for hver kostnadsdriver, krever at referanseselskapene skal ha minst 
like stor verdi på alle kostnadsdrivere som selskap R. Betingelsen i (10) krever at selskap 
R skal ha minst like høye kostnader som referanseselskapene.  

λj er en vektor av vekter for referanseselskapene til R, ofte omtalt som referansevekter.  
Referansevektene sier hvor mye vekt som legges på de ulike selskapene på fronten når 
kostnadsnormen beregnes. Det er én λ for hvert selskap som er med i analysene. 
Betingelsene i (11) krever at alle vektene skal være ikke-negative.  

Optimeringsproblemet består i å finne den kombinasjonen av referansevekter som 
minimerer kostnadene K for selskap R. Når ulikheten i (11) er strengt positiv, for 
eksempel λm > 0, er selskapet m referanseselskap for selskap R. Er λm = 0 er selskap m 
ikke referanseselskap for R. 

Dersom vi skal legge til grunn en VRS-modell må vi legge til en konveksitetsbetingelse 
gitt ved: 
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Betingelsen i (12) sikrer at selskap R blir sammenlignet med selskaper som er både større 
og mindre enn seg selv i alle dimensjoner, med unntak av tilfellene hvor selskapet selv er 
størst eller minst i en dimensjon. Referansepunktet til R er dermed et veid gjennomsnitt 
av den nærmeste effektive enheten som er større enn R og den nærmeste effektive 
enheten som er mindre enn R. λ-ene er vektene i det veide gjennomsnittet. 
 

5.1.7 Testing i tilknytning til DEA 
DEA som metode for å estimere kostnadsfronter skiller seg fra SFA ved at den ikke er 
parametrisk spesifisert og dermed har de tradisjonelle statistiske metodene for å testing. 
Det er imidlertid utviklet metoder som kan benyttes i tilknytning til DEA for å undersøke 
ulike forhold. Vi har benyttet tre metoder: Banker-tester, bootstrapping og Efficiency 
Stepladder. 

Banker-tester 
Banker-tester kan benyttes for å evaluere om resultatene fra ulike modeller er signifikant 
forskjellige fra hverandre. Vi har benyttet såkalte Banker-tester til Stepwise DEA, som 
blant annet omtales i Kittelsen (1993), og til å sammenligne alternative modeller mer 
generelt. I tabell 10 viser vi et eksempel på resultater fra slike tester. 

Stepwise DEA er en metode for å vurdere om en variabel kan utelates fra modellen uten 
at resultatene endrer seg signifikant. Dette innebærer at man kjører analysene med og 
uten de variablene man ønsker å evaluere, for deretter å analysere forskjellen i resultatene 
statistisk. Dersom resultatene endrer seg signifikant ved å inkludere en variabel gir dette 
støtte for å inkludere denne variabelen i analysene.  

Tabell 10: Testresultater fra stepwise DEA  

Frisch DEA Test  
H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 
Critical 0.900   0.066 0.100 1.282 0.100 
Critical 0.950   0.076 0.050 1.646 0.050 
Critical 0.990   0.094 0.010 2.330 0.010 
CRS       
M6 M9 0.006 0.038 0.466 0.792 0.214 
M6 M8 0.011 0.053 0.224 1.405 0.080 
M6 M7 0.017 0.084 0.025 2.279 0.011 

 

I tabell 10 viser overskriftene til følgende: 

n H0 – Den modellen man har i utgangspunktet – Nullhypotesen 
n Halt – Den modellen man ønsker å teste – Alternativ hypotese 
n DiffE – Endring i gjennomsnittlig effektivitet 
n T – Testverdi på en standard T-test 
n P(T) – Signifikanssannsynligheten for T-verdien 
n D+ - Testverdien av en ensidig Kolmogorov-Smirnov-test 
n P(D+) - Signifikanssannsynligheten for D-verdien  
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De tre første linjene i tabellen viser de kritiske test-verdiene for ulike nivåer på 
signifikanssannsynligheten. Critical 0.950 viser de kritiske T- og D-verdiene for 
signifikanssannsynlighet på 5 prosents nivå. 

I eksemplet i tabell 10 er modell M6 testet mot tre ulike alternative modeller: M7, M8 og 
M9. Hvis vi ser på T-testen ser vi at M7 er signifikant forskjellig fra M6 på 5 prosent 
nivå, mens modellene M8 og M9 ikke er det. Dersom man la dette til grunn ville man 
forkaste modell M6 og beholde modell M7. 

Det er imidlertid viktig å være huske at denne testen kun tester om resultatene er 
signifikant forskjellige. I DEA vil resultatene som kjent ofte endre seg når man tilføyer en 
variabel til modellen. Dette innebærer at en Banker-test kan gi støtte for å inkludere 
variable som ikke er relevante. Det er derfor viktig å ha støtte for at de variablene man 
tester faktisk er relevante i forhold til modellen før man gjennomfører testene. Vi har 
benyttet resultater fra SFA-analysene og OLS/GLS-resultatene fra regresjoner av DEA-
resultatene mot ulike rammevilkår for å undersøke om det finnes slik støtte. Dersom det 
gjør det, har vi testet om inkludering av variablene har statistisk signifikant betydning i 
beregningen av DEA-resultatene.  

Bootstrapping 
Bootstrapping er en metode som har blitt utviklet innen statistikken siden Efrons artikkel 
om temaet kom ut i 1979. Bootstrapping en metode for å beregne tilnærmede egenskaper 
for et estimat eller en prediksjon når eksakte beregninger ikke er mulige. 

Bootstrapping benyttes i DEA blant annet for å korrigere for utvalgsfeil, dvs at DEA-
resultatene overpredikerer den faktiske effektiviteten i områder av fronten hvor det er få 
observasjoner. Resultatene fra bootstrappingen gir ingen informasjon om eventuelle 
usikkerheter knyttet til dataene i seg selv, dvs. målefeil. 

For nærmere studier av bootstrapping som metode i DEA vises til Simar og Wilson 
(2000). 

Efficiency Stepladder  
Efficiency Stepladder (ESL) er en praktisk metode for å analysere robustheten i DEA-
resultatene. Metoden er enkel, men krever relativt mye prosessortid når det er mange 
dimensjoner i DEA-modellen. 

Metoden er beskrevet i Edvardsen (2004). Hovedprinsippene i ESL kan kort forklares 
som at det for hvert enkelt selskap som er med i analysene gjøres en iterativ prosess som 
følger: 

1. Kjør DEA-modellen med alle observasjoner inkludert 
2. Finn det mest betydningsfulle referanseverket for det selskapet man analyserer 
3. Kjør DEA-modellen uten observasjonen som ble funnet i trinn 2 

Trinn 2 og 3 repeteres gjentatte ganger og resultatendringene for det selskapet man 
studerer registreres. Når selskapet selv er på fronten, stopper iterasjonene. 

ESL-analysene viser hvilke enheter som betyr mest for det enkelte selskap og gir et bilde 
av hvor sensitiv resultatet er i forhold til disse enhetene. 
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5.1.8 Korrigering av DEA-resultatene  
Som nevnt i forrige avsnitt kan man analysere effektiviteten ved hjelp av en totrinns 
metode. Man beregner først effektiviteten ved hjelp av DEA uten noen rammevilkårs-
variable inne. Deretter analyserer man sammenhengen mellom DEA-resultatene og ulike 
rammevilkår ved hjelp av ordinære regresjonsmodeller. Den informasjonen om 
sammenhenger man eventuelt finner kan man bruke til å korrigere DEA-resultatene. 
Resultatet vil bli nye effektivitetsscore som er korrigert for forskjeller i rammevilkår. 
Informasjonen om sammenhengene man finner kan også benyttes som utvalgskriterier når 
variable for testing i DEA-modellen skal velges ut. 

Regresjonsmodellen man kan benytte kan spesifiseres på følgende måte: 

(13) uZDEAscore ++= βα   

hvor α er et konstant ledd, Z er en vektor av ulike rammevilkår, β er en vektor av 
parameterestimater for hvert av rammevilkårene og u er et restledd. Dersom man antar at 
DEA-resultatet er standard normalfordelt, kan man bruke minste kvadraters metode 
(OLS) eller generaliserte minste kvadraters metode (GLS/FGLS) hvis man har problemer 
med heteroskedastisitet.  

Har man grunn til å tro at DEA-resultatene ikke skal være normalfordelt kan man legge et 
skjevfordelt restledd til grunn, men kan da ikke benytte OLS. Ved hjelp av maximum 
likelihood estimering (MLE) kan man estimere på et skjevfordelt restledd, for eksempel 
en gammafordeling som er veldig fleksibel. DEA-resultatene kan da korrigeres som 
følger: 

(14) uXDEAscoreetEffektivit +=−= αβ  

For å gjøre effektivitetstallene fra (14) sammenlignbar med DEA-resultatene kan de 
normeres med hensyn på den enheten med høyest effektivitet.  

Vi har ikke benyttet metoden i likning (14), men har kjørt regresjoner som beskrevet i 
likning (13) for alle relevante rammevilkårsvariable. Vi har benyttet resultatene til å velge 
ut hvilke rammevilkår som bør testes ut i DEA. Vi har estimert på panelmodeller med 
tilfeldig effekter og benyttet GLS med robuste t-verdier som metode. 

5.1.9 Kilder til informasjon og programvare for DEA 
For den interesserte leser finnes det mye litteratur om DEA. På nettsidene 
www.deazone.com finnes en omfattende oversikt over bøker og artikler. 

I tillegg vil man kunne søke på Data Envelopment Analysis på de større bokselgende 
internettselskapene. 

Flere bøker har vedlagt programvare for DEA, blant annet disse: 

n William W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Kaoru Tone: Introduction to Data 
Envelopment Analysis and Its Uses: With DEA-Solver Software and References, 
Springer 2005. 
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n Joe Zhu: Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: 
Data Envelopment Analysis with Spreadsheets and DEA Excel Solver, Kluwer 
Academic Publishers 2004. 

n Emmanuel Thanassoulis: Introduction to the Theory and Application of Data 
Envelopment Analysis - A Foundation Text with Integrated Software, Springer 
2001. 

Det finnes gratis programvare for DEA tilgjengelig på internett, blant annet programmet 
DEAP versjon 2.1:  http://www.uq.edu.au/economics/cepa/software.htm 

 
Det er flere kommersielle DEA-programmer, heriblant: 

� OnFront 2 – EMQ: http://www.emq.com/software.html 
� Frontier Analyst – Banxia: http://www.banxia.com/famain.html 
� PIM DEAsoft V1 – PIM: http://www.deasoftware.co.uk/ 
� xlDEA – Prodtools.com: http://www.prodtools.com/home.html 

 

5.2 Stochastic Frontier Analysis (SFA) 
Stochastic Frontier Analysis (SFA) er en parametrisk metode for estimering av 
effektivitet. På norsk omtales metoden som stokastisk frontanalyse. Metoden tar 
utgangspunkt i tradisjonelle regresjonsmodeller for å estimere produkt- eller 
kostnadsfunksjoner. I SFA skilles det mellom variasjoner som skyldes ulik kostnads-
effektivitet og variasjoner som skyldes feilrapportering og annen støy. I praksis gjøres 
dette gjennom å estimere på en ligning med to restledd. Det ene restleddet fanger opp de 
stokastiske variasjonene i datamaterialet som skyldes støy, mens det andre restleddet 
fanger opp kostnadsineffektivitet.  

SFA er en alternativ metode til DEA-metoden. Vi benytter imidlertid SFA som et 
supplement til DEA, ikke for å beregne kostnadseffektivitet i seg selv, men for å 
undersøke om det er noen rammevilkår som er relevante kandidater til DEA-analysene. 
Eksempelvis vil en geografivariabel som er statistisk signifikant i en eller flere SFA-
modeller være en slik kandidat. Om det er av statistisk signifikant betydning å inkludere 
kandidaten i DEA-analysene kan testes ved en Banker-test, som omtalt i avsnitt 5.1.6. 

Hovedsakelig har vi benyttet SFA til å etablere ulike geografiindekser bestående av flere 
geografivariable, jf. Econ-notat 96/2006. Grunnen til at vi lager disse indeksene er for å 
unngå for mange dimensjoner i DEA-analysene. Geografiindeksene er testet i DEA ved 
hjelp av Banker-tester. I tillegg er de testet ved hjelp av OLS på DEA som beskrevet i 
ligning (13), hvor Z da representerer geografiindeksen. 

5.2.1 Kostnadsfunksjonen i SFA 
For å kunne estimere på en kostnadsfunksjon i SFA må vi spesifisere hvordan 
kostnadsfunksjonen skal se ut. Generelt vil kostnadene (K) være en funksjon av mengden 
som skal produseres (Y), de faktorpriser som det enkelt selskap møter og de rammevilkår 
de står overfor (Z). Vi skal se på totalkostnaden og kan derfor droppe faktorprisene. Vi 
antar at kostnadsfunksjonen er på multiplikativ form og kan da skrive den som: 
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(15)  ( ) βα ZAYZYfK == ,  

Parametrene α og β sier noe om hvor mye kostnadene endrer seg når produktmengden og 
rammevilkårene endres. Det enkelte nettselskapet sin totalkostnad er dermed en funksjon 
av de underliggende kostnadsdrivere (produkter) og de rammevilkårene som selskapet 
står overfor. Kostnadsfunksjonen i likning (15) kalles i litteraturen en Cobb-Douglas-
funksjon og har konstant skalaelastisitet. 

Hvis vi skal estimere på funksjonen i (15) ved hjelp av tradisjonelle regresjonsmodeller 
må den omformes til lineær form. Dette gjøres ved å ta logaritmen på begge sider av 
likehetstegnet og vi får da: 

(16) ZYAK lnlnlnln βα ++=  

En mer fleksibel kostnadsfunksjon er translogfunksjonen, som fremkommer ved å utvikle 
logaritmen til enhetskostnaden som en annenordens Taylorrekke ut fra et startpunkt, dvs. 
en bestemt vektor av forklaringsvariable. 

I tofaktortilfellet kan funksjonen skrives på følgende generelle form: 

 (17) 
22 )(ln

2
1

lnln)(ln
2
1

lnlnln ZZYYZYAK ZZYZYY βλαβα +++++=   

En av fordelene med translogfunksjonene er at den a priori ikke krever at 
skalaelastisiteten skal være konstant. Ved å derivere igjennom translogfunksjonen ser en 
direkte at skalaelastisiteten avhenger av de estimerte parametrene og de underliggende 
kostnadsdriverne og dermed at vi har en modell med variabel skalaelastisitet. Vi ser også 
at Cobb-Douglas-funksjonen i (16) er et spesialtilfelle av translogfunksjonen hvor hvor 
koeffisientene foran andreordensleddene er 0. 

5.2.2 Regresjonsmodellene i SFA 
Likning (17) er kostnadsfronten i SFA. Denne skal estimeres på bakgrunn av empiriske 
data. En tradisjonell OLS-regresjon trekker en linje (eller egentlig et hyperplan) gjennom 
gjennomsnittet av observasjonene. Man legger da til grunn at residualene, dvs. avvik fra 
regresjonslinjen, skyldes støy (målefeil, feilspesifikasjon) og at denne er standard 
normalfordelt.  

I SFA forutsetter man imidlertid at avviket skyldes ineffektivitet i tillegg til støy. Avvik 
som skyldes ineffektivitet er et ensidig avvik i forhold til frontfunksjonen og residualene 
kan derfor ikke være symmetriske rundt 0. Vi legger til et todelt restledd i (17). Det ene 
leddet (V) er et standard normalfordelt restledd som skal forklare støy. Det andre leddet 
(U) er et ensidig fordelt restledd som skal forklare ineffektivitet.  

Vi gjør en forenkling av den generaliserte translog-modellen og ser bort i fra kryss-
leddene mellom Y og Z og andreordensleddene i Z. Denne forenklingen er vanlig i 
litteraturen og er ofte en nødvendighet på grunn av manglende frihetsgrader i modellen. 
En translog-modell med 4 produkter og 5 rammevilkår vil i en fullspesifisert modell har 
71 høyresidevariable. Vi får med en slik forenkling følgende regresjonsmodell: 
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(18) UVZYYAK YY +++++= ln)(ln
2
1

lnln 2 βαα  

hvor ( )2,0 σNV =  og U har en på forhånd definert ensidig fordeling som for eksempel 
halvnormal-, eksponential-, trunkert normal- eller gammafordelingen. 
 
En kritikk av SFA-metoden er at det ikke er noen a priori rettferdiggjørelse av valg av 
sannsynlighetsfordeling på restleddet som representerer ineffektiviteten. Eksponential- og 
halvnormalfordelingen har størst sannsynlighet for at ineffektivitetseffekten er i nærheten 
av 0. Den trunkerte normalfordelingen og gammafordelingen er mer generelle sann-
synlighetsfordelinger. Disse to fordelingene tillater en mengde former på sannsynlig-
hetsfordelingen. Vi har i hovedsak benyttet en trunkert normalfordeling i våre analyser, 
men har samtidig testet om dette gir bedre føyning enn en halvnormal fordeling. 

Vi har hovedsakelig kjørt SFA-modellene på et balansert sett av paneldata og har da brukt 
modeller med tilfeldige effekter (random effects). Dette innebærer at modellen tar hensyn 
til hvordan de enkelte selskapene endrer seg fra år til år. Vi får da med både 
tverrsnittsvariasjonen mellom selskapene og tidsvariasjonen i dataene. 

5.2.3 Praktisk anvendelse av SFA 
Vi har benyttet SFA først og fremst til å estimere geografiindekser bestående av et sett av 
geografiske variable. 

Siden translogfunksjonen er på logaritmisk form, innebærer dette at koeffisientene til Y 
og Z kan tolkes som den prosentvise endringen i kostnadene når Y eller Z øker med én 
prosent. Vi har i tråd med anbefalinger i litteraturen gjennomsnittskorrigert alle 
variablene i regresjonslikningen og koeffisientene sier da hvordan kostnadene utvikler 
seg i forhold til gjennomsnittsobservasjonen. 

Ut fra de estimerte modellene har vi konstruert geografiindekser ved å omskrive likning 
(18). Hvis vi nå antar at Z er en vektor av ulike geografivariable, Z1, Z2, …, Zn og β er en 
vektor av koeffisienter β1, β2, …, βn kan vi beregne geografiindeksen som: 

(19) nn ZZZZG ln...lnlnlnln 2211 ββββ +++==  

og geografiindeksen blir da: 

(20) nn ZZZeG ln...lnln 2211 βββ +++=  

Geografiindeksene er benyttet direkte i DEA-analysene etter å ha blitt multiplisert med 
nettlengde. Vi har også analysert om indeksene er korrelert med resultatene fra DEA-
modeller hvor geografiske rammevilkår ikke var inkludert. Dette er gjort i størst omfang i 
distribusjonsnettsanalysen. 

5.2.4 Kilder til informasjon og programvare for SFA 
Det finnes mye litteratur om SFA, men i motsetning til DEA har vi ikke funnet ett sted på 
internett hvor informasjon om SFA er samlet. Det finnes imidlertid et par gode 
innføringsbøker: 
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n Timothy J. Coelli, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O'Donnell, George E. 
Battese: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nd Edition, 
Springer Science 2005 

n Subal C. Kumbhakar, C. A. Knox Lovell: Stochastic Frontier Analysis, 
Cambridge University Press 2000 

Den førstnevnte er en generell introduksjon til effektivitets- og produktivitetsanalyser 
hvor både SFA og DEA gjennomgås. Sistnevnte omhandler bare SFA, men går dypere 
inn i problemstillingene. 

Det finnes gratis programvare for SFA tilgjengelig på internett, blant annet programmet 
FRONTIER versjon 4.1:  http://www.uq.edu.au/economics/cepa/software.htm 

Flere statistikkprogrammer inneholder moduler for SFA, heriblant: 

n Limdep – Econometric Software Inc: http://www.limdep.com/ 
n Stata – StataCorp LP: http://www.stata.com/ 

5.3 Benchmarking av Statnett SF  
NVE har vært en pådriver og aktivt deltatt i internasjonale sammenlignende analyser av 
effektiviteten blant de europeiske systemoperatørene siden slutten av 1990 årene. 
ECOM+ (”Efficiency of Construction, Operations and Maintenance, improved”) er en 
videreførelse av de tidligere effektivitetsmålingene av Statnett utført av blant annet Econ 
Analyse. Econ rapport 55/1998, hvor effektivitetsforskjellen mellom Statnett SF og 
Svenska Kraftnett ble undersøkt på data for 1994 og 1995, har det samme teoretiske 
fundamentet som dagens ECOM+ modell.  

5.3.1 ECOM+ 
ECOM+ er utarbeidet av Sumicsid AB og finansiert av regulatorene i deltakerlandene. 
Sluttrapporten fra prosjektet er konfidensiell, noe som innebærer at resultatet til de øvrige 
deltakende systemoperatørene ikke kan offentliggjøres. Deltakerne i denne runden av 
ECOM+ er Verbund APG (Østerrike), Elkraft og Eltra (Danmark), TenneT (Nederland), 
REN (Portugal) og Statnett SF (Norge). Prosjektet hadde oppstart i november 2004 og ble 
sluttført 30.10.2005. Datagrunnlaget som ligger til grunn for analysen er driftskostnadene 
for perioden 2000 – 2003 i tillegg til investeringer fra 1965 og frem til 2003. 

Både ECOM+ og de tidligere arbeidene tar utgangspunkt i verdikjedemetoden. Denne 
metoden bygger på at man deler inn nettet i ulike anleggskomponenter. Hver enhet av de 
ulike anleggskomponentene veies med en vekt som sier hvor store kostnader det er 
forbundet med å bygge og drifte den enkelte anleggskomponent. ECOM+ er således en 
metode som kun måler effektiviteten i netteierdelen av Statnett. 

Metoden som ligger til grunn for ECOM+ måler den faktiske ressursbruken i forhold til 
den nødvendige ressursbruken i nettet. Den nødvendige ressursbruken er basert på det 
enkelte selskap sin anleggsmasse og de ulike anleggskomponentenes kostnadsvekt. Den 
faktiske ressursbruken er selskapets egne kostnader. Vektsystemet som er benyttet i 
denne runden av ECOM+ er basert på gjennomsnittlig europeisk bygge- og 
vedlikeholdsstandard. Dette vektsystemet er utarbeidet av Sumicsid på bakgrunn av 
europeiske kostnadskataloger og erfaringstall. 
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Ressursbruken i nettet (ActualCosts) måles i forhold til kostnadsdriveren (SizeOfGrid): 

 (21) 
CAPEXSizeOfGridOPEXSizeOfGrid

CAPEXOPEX
SizeOfGrid

sActualCost
UC

+
+==  

Enhetskostnaden (UC) blir dermed et mål på totalkostnaden per enhet nett. Desto høyere 
enhetskostnaden er, desto dyrere har man bygget og driftet nettet. Ved å sammenligne 
enhetskostnadene i studien kan man sammenligne ressursbruken og si noe om 
effektiviteten til selskapene som deltar. Ecom+ evaluerer ikke hvorvidt den eksisterende 
anleggsmassen er den mest effektive løsningen for det norske kraftnettet, men modellen 
kan hjelpe oss med å si noe om hvor effektivt Statnett har bygget og driver det 
eksisterende nettet. 

Delen av enhetskostnaden som omhandler OPEX er definert ved de totale drifts- og 
vedlikeholdskostnadene til selskapet i det gitte år. I ECOM+ 2005 er det benyttet drifts- 
og vedlikeholdskostnader for 2000 – 2003. Dette gir den årlige enhetskostnaden for 
samme tidsperiode.  

CAPEX for selskap f er gitt ved følgende sammenheng:  

(22) ( )�
=

=
t

ts
ffssft TrICAPEX

0

,αϕ  

CAPEX er definert som summen av de årlige investeringene (Ifs) for selskap f, de årlige 
investeringene er annualisert ved bruk av annuitetsfaktoren α(r,T), hvor r er realrenten og 
T er levetiden på de ulike anleggskomponentene.  

Størrelsene på ϕs kan varieres over tid og avgjør hvilken vekt man skal legge på de ulike 
årgangene av investeringene. Dette gjør det mulig å tilpasse CAPEX til 
reguleringsmodellene i de ulike landene. Er ϕ lav i de første årene og høy i de siste årene 
kan man få en CAPEX som er kompatibel med den norske reguleringen, hvor bokført 
verdi legges til grunn. Har ϕ samme verdi i alle år så blir CAPEX  mer kompatibelt med 
en regulering basert på annuitet av nyverdier.  

Ved bruk av vektene som er bestemt for ECOM+ utgjør SizeOfGridCAPEX den 
nødvendige kapitalkostnaden til hvert selskap: 

(23) ( )��
=

=
t

ts a
afafassft TrvnCAPEXSizeOfGrid

0

,αϕ  

SizeOfGridCAPEX summeres over alle år og alle anleggskomponenter hvor nfas utgjør 
antall av komponent a installert hos selskap f i år s. Kostnadsvekten til komponent a er 
gitt ved vfa for selskap f. I likhet med den faktiske kapitalkostnaden er også den 
nødvendige kapitalkostnaden annualisert ved bruk av annuitetsfaktoren α(r,T) 

SizeOfGridOPEX er definert ved summen av alle komponenter selskapet eier på tidspunkt 
t multiplisert med den enkelte komponent sin kostnadsvekt. 

(24) �=
a

fafatft wNOPEXSizeOfGrid  
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Hvor Nfat er antall av hver komponent a som selskap f eier på tidspunkt t, wfa utgjør 
kostnadsvekten for de ulike komponentene. 

Enhetskostnaden til det enkelte selskap finner en ved å sette sammen elementene 
beskrevet over og er gitt ved likning (25) hvor Cft er OPEX for selskap f i år t. 
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Den relative effektiviteten (E) til det enkelte selskap er beregnet som forholdet mellom 
den laveste enhetskostnaden i studien (Min UC) og selskapets egen enhetskostnad (UC). 

(26) 
( )
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E =  

Effektiviteten måler således hvor stor prosent av den realiserte enhetskostnaden som er 
nødvendig for at den beste praksisen skal utvises. I likhet med de sammenlignende 
effektivitetsanalysene for de øvrige norske nettselskapene er resultatet fra 
effektivitetsanalysen avhengig av praksisen til de øvrige selskapene som deltar. 

Ved å bruke en felles europeisk standard som vektsystem definerer resultatet fra ECOM+ 
studien en beste praksis deltakerne i mellom, og hvor den selskapsspesifikke 
enhetskostnaden gir prestasjon i forhold til det europeiske gjennomsnittet. 

Valutakurs og inflasjon 
For å kunne sammenligne historiske investeringer i de ulike deltakerlandene må det 
kontrolleres for inflasjon og utvikling i valutakurs. I ECOM+2005 er norsk vekslingskurs 
og norsk inflasjon benyttet. Den investerte kapitalen på tidspunkt t for selskap f er regnet 
om til norske kroner med det aktuelle årets valutakurs, deretter er den investerte kapitalen 
justert med den norske konsumprisindeksen, før kapitalen regnes om til Euro gjennom 
forholdet mellom Euro og norske kroner i år 2000.  

Resultatet i studien er sensitivt i forhold til hvilken prisindeks som benyttes, men uten at 
rangeringen av selskapene endres.  

Landspesifikke faktorer 
De deltakende selskapene i studien ble gitt muligheten til å fremme krav om 
landspesifikke faktorer de ønsket skulle bli tatt hensyn til i beregningen av det enkelte 
selskaps enhetskostnad og derigjennom effektivitet. Statnett fremmet tre krav til 
landsspesifikke faktorer selskapet ønsket skulle bli tatt hensyn til: 

1. Høyere historiske investeringskostnader på grunn av tvungen norsk 
innkjøpspolitikk 

2. Høyere investeringskostnader grunnet klima og topografiske forhold 

3. Høyere investeringskostnader for transformatorer grunnet energiloven 
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Statnett sine krav ble ikke tatt hensyn til av Sumicsid i den foreliggende studien. Totalt 
ble det fremmet 19 krav om landsspesifikke faktorer, men bare ett krav ble godkjent. Det 
nederlandske selskapet ble godskrevet høyere drifts- og vedlikeholdskostnader grunnet 
påkrevd maling av stolpene. I tillegg er linjer i alpine strøk gitt en høyere kostnadsvekt. 

NVE har ikke tatt stilling til hvorvidt Statnett sine krav om landsspesifikke faktorer er 
legitime. 

Historiske investeringer 
CAPEX elementet i ECOM+ modellen inneholder historiske investeringer fra 1965 og 
frem til 2003 avskrevet med en realannuitet. Kostnadsdefinisjonen i ECOM+ samsvarer 
dermed ikke med den regulatoriske kostnadsbasen i inntektsrammereguleringen hvor 
kapitalkostnaden avskrives lineært. Figur 27 viser at om lag 1/3 av Statnett sine 
kapitalkostnader i ECOM+ studien stammer fra kapitalkostnader som er avskrevet i den 
regulatoriske kostnadsbasen. 

Figur 27: Utvikling av Statnett SF sine kapitalkostnader i ECOM+ 
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I ECOM+ modellen ligger det en mulighet til å legge mindre vekt på anleggsmidler som 
er avskrevet og mer vekt på nyere investeringer gjennom faktoren � i definisjonen av 
enhetskostnaden. Sumicsid har definert faktoren � som ”forgivness factor”. Denne 
faktoren kan både benyttes for å få samsvar mellom den regulatoriske kostnadsbasen og 
kostnadsgrunnlaget i ECOM+ og til å legge mindre vekt på eldre historiske investeringer 
grunnet tvil om kvaliteten på det eldste datagrunnlaget.  

En korreksjon av enhetskostnaden gjennom faktoren � må gjøres på en slik måte at 
forholdet mellom kapital og driftskostnader blir tilsvarende det forholdet som gjelder i 
den regulatoriske kostnadsbasen. I praksis betyr dette at investeringene fra 1965 utgår og 
at investeringene fra 2003 får en høyere vekt på totalkostnaden.  
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5.3.2 Resultater fra benchmarking av Statnett SF 
Som tidligere nevnt er resultatene fra ECOM+ konfidensielle, men resultatene fra siste 
runde av ECOM+ påviser ingen inneffektivitet i netteierdelen av Statnett. Statnett utviser 
beste praksis både når det gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader og kapitalkostnader. 
Selskapet ligger vesentlig over  gjennomsnittet av de som deltar i studien. 

Sumicsid AB har korrigert kapitalgrunnlaget til Statnett slik at det er samsvar mellom 
ECOM+ og den regulatoriske kapitalbasen. Det er utført sensitivitetsanalyser på nivået på 
realrenten og anleggenes levetid uten at dette endrer vesentlig på resultatene. 
Sensitivitetsanalyser på drifts- og vedlikeholdskostnadene og kapitalkostnadene knytte til 
linjene viser at Statnett kan øke begge kostnadene betydelig og fremdeles utvise beste 
praksis, sensitivitetsanalyser av kapitalkostnader knyttet til transformatorer gir det samme 
bildet. 

Statnett deltar på eget initiativ også i andre benchmarkingstudier. I ITOMS (The 
International Transmission Operations & Maintenance Study) 2005 deltar selskaper fra 
24 land. McKinsey&Company sin analyse International Transmission Benchmarking fra 
2005 omfatter 10 selskaper. Resultatene fra studiene er, som for ECOM+, konfidensielle, 
men NVE har fått forelagt oversikter over resultater fra disse studiene som understøtter 
resultatet fra ECOM+.  

5.4 Praktiske anvendelser av metodene 
Når man har mange modeller og mange dataserier som skal analyseres ved hjelp av ulike 
metoder, må man bestemme seg for hvilken rekkefølge man vil gjøre tingene i for å få en 
håndterbar arbeidsbyrde. Vi har brukt ulike metoder på ulike modeller for å analysere 
sammenhengen mellom nettselskapenes kostnader og ulike kostnadsdrivere. I hovedsak 
har vi fulgt følgende prosedyre: 

1. Etablere hypoteser om sannsynlige sammenhenger 

2. Identifisere korrelerte data ved hjelp av faktoranalyse 

3. Estimere kostnadsfunksjoner og geografiindekser ved hjelp av SFA 

4. Etablere basismodell for DEA uten rammevilkår ved hjelp av Stepwise DEA 

5. Beregne DEA-resultat for basismodellen 

6. Analysere om DEA-resultatene fra trinn 4 er korrelert med geografiindeksene fra 
trinn 3 eller noen av de grunnleggende geografivariablene ved hjelp av OLS/GLS 

7. Signifikante variable fra trinn 6 analyseres ved hjelp av Stepwise DEA og 
inkluderes i modellen, dersom de har signifikant betydning for resultatet 

8. Visuell analyse av virkningen på enkeltselskaper av ikke-signifikante variable fra 
trinn 7. Variabelen inkluderes dersom variabelen ser ut til å ha vesentlig 
betydning for noen, men ikke mange nok til at testene i 7 blir positive. 

9. Gjenta trinn 6 – 8 for ikke-geografiske rammevilkår, men nå med DEA-modellen 
som ble etablert etter trinn 8 første gang. 
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I forbindelse med analysene for distribusjonsnettet er alle relevante data testet ut i SFA 
eller OLS/GLS, alene, i samspill med andre og i noen tilfeller som kryssprodukter med 
hverandre. Vi føler oss derfor rimelig sikre på at vi har analysert de fleste fornuftige 
sammenhengene mellom selskapenes kostnader og rammevilkår og trukket våre 
konklusjoner på et fornuftig grunnlag. 

I regionalnettet har etableringen av tekniske data og utarbeidelse av nytt vektsystem 
krevd mer ressurser enn forventet. Vi har derfor ikke fått gjennomført analyser i like stort 
omfang som for distribusjonsnettet. Vi har ikke forsøkt å etablere kostnadsfunksjoner ved 
hjelp av DEA, men tror ikke vi har mistet vesentlig informasjon av den grunn. Vi har 
derfor benyttet informasjonen fra analysene om distribusjonsnettet når variable for 
rammevilkår har blitt valgt ut for testing i DEA-analysene for regionalnettet  

Figur 28: Prosessen fra rådata til inkludering i DEA-modellene 
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6 Analyser av rammevilkår 
I dette kapitlet presenteres resultater fra analyser hvor SFA og mer tradisjonelle 
regresjonsmodeller benyttes for å finne mulige sammenhenger mellom rammevilkår, 
kostnader og DEA-resultater. I neste kapittel presenteres resultater fra analyser hvor 
variabler og indekser for rammevilkårene tas inn i DEA-modellene. 

Det er benyttet tre ulike verktøy i analysene som presenteres i dette kapitlet. Først 
presenteres noen resultater fra faktoranalyser av geografivariablene med tilhørende 
korrelasjoner. Deretter vises resultatene fra SFA. Til slutt presenteres resultatene fra 
regresjoner av rammevilkårsvariable med hensyn på DEA-resultatene.  

6.1 Faktoranalyse 
De geografiske dataene NVE har tilgjengelig for analysene er beskrevet i kapittel 4.3. 
Dette datasettet er svært omfattende og krever en metodisk tilnærming for å finne de 
dataseriene som skal forklare de faktorene vi er ute etter å teste. Basert på utsagnene 
gjengitt i kapittel 3.3 kan en tilnærming til dette datasettet være å forsøke å kategorisere 
de ulike geografivariablene etter hvilke geografiske dimensjoner de kan bidra til å 
forklare. Econ-notat 96/2006 anbefaler faktoranalyse som en metode for å identifisere de 
færrest mulige faktorene som forklarer mest mulig av variasjonen i datamaterialet. NVE 
har i hovedsak benyttet faktoranalyse for å studere korrelasjonene mellom variablene. 

Korrelasjonen mellom de ulike variablene er kanskje det viktigste verktøyet for å 
redusere størrelsen på datasettet. Teoretisk sett er det slik at variable som tilhører samme 
dimensjon er høyt korrelerte. Dette innebærer at de forklarer noe av den samme 
variasjonen i datasettet. Variable som er høyt korrelert bør derfor ikke inngå i samme 
analyse, og da særlig ikke i samme geografiindeks. Et eksempel på variable som ikke kan 
inkluderes i samme analyse er helning og kuperthet da disse er høyt korrelert og 
konstruert for å fange opp samme kostnadsdriver. En matrise over korrelasjonen mellom 
samtlige variable er å finne i vedlegg 1. I tabell 11 under er noen interessante 
korrelasjoner oppgitt. 

Fra analysene av korrelasjonen mellom variablene er det noen geografiske faktorer som 
lett kan grupperes sammen i en geografisk dimensjon, men andre variable er unike i den 
forstand at de ikke er sterkt korrelert med andre variable i datasettet. Eksempelvis er de 
ulike målene på kystnærhet i datasettet sterkt korrelert med de forskjellige 
vindvariablene, som også er korrelert med sjøkabel. Dataene viser også en positiv 
sammenheng mellom de fleste vind og kystnærhetsvariablene og regn. Vi finner en 
positiv sammenheng mellom lave temperaturer, snø og høyde over havet, noe som er 
typisk for innlandsverk i høyereliggende strøk. Vi ser også at det er en sammenheng 
mellom breddegrad, vind, snø og temperaturen, noe som ikke er uventet.  
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Tabell 11: Noen interessante korrelasjoner 

 

Skog med 
svært høy 

og høy 
bonitet 

Vind-
belastning 

Gjennom-
snittlig 
helning 

Avstand 
til kyst 

Bredde-
grad 

Andel 
sjøkabel 

Nedbør 
som 
regn 

Høyde 
over 
havet 

Gj.snitts-
temperatur 

Nedbør 
som 
snø 

Skog med svært 
høy og høy 

bonitet 
1,000 -0,194 0,289 -0,117 -0,472 -0,155 0,370 -0,204 0,454 -0,524 

Vindbelastning 
 

-0,194 
 

1,000 
 

0,198 
 

-0,661 0,536 0,471 0,482 -0,513 0,289 -0,120 

Gjennomsnittelig 
helning 0,289 0,198 1,000 -0,316 -0,013 0,108 0,528 0,125 -0,030 0,033 

Avstand til kyst -0,117 -0,661 -0,316 1,000 -0,258 -0,275 -0,552 0,705 -0,527 0,358 

Breddegrad -0,472 0,536 -0,013 -0,258 1,000 0,223 -0,215 -0,254 -0,444 0,568 

Andel sjøkabel -0,155 0,471 0,108 -0,275 0,223 1,000 0,261 -0,282 0,217 -0,149 

Nedbør som 
regn 0,370 0,482 0,528 -0,552 -0,215 0,261 1,000 -0,422 0,654 -0,615 

Høyde over 
havet -0,204 -0,513 0,125 0,705 -0,254 -0,282 -0,422 1,000 -0,676 0,549 

 
Gj.snitts-

temperatur 0,454 0,289 -0,030 -0,527 -0,444 0,217 0,654 0,549 1,000 -0,955 

Nedbør som snø -0,524 -0,120 0,033 0,358 0,568 -0,149 -0,615 -0,676 -0,955 1,000 

 

Enkelte variable er imidlertid helt unike i den forstanden at det ikke er lett å finne noen 
klar sammenheng med de andre variablene. Et eksempel på dette er målene for 
tettbebyggelse, som nesten kun er korrelert med hverandre. Et annet eksempel er lyn, som 
er lite korrelert med andre variable. Det er heller ikke noen klar sammenheng mellom 
totalt antall lyn, som er strengt dominert av antall sommerlyn, og antall vinterlyn. Dette 
tyder på at sommer- og vinterlyn forekommer med ulik hyppighet i forskjellige deler av 
landet. 

På bakgrunn av korrelasjonene mellom variablene kan vi gruppere dataene inn i følgende 
dimensjoner: 

Tabell 12 Geografiske dimensjoner 

Dimensjon Eksempler på variabler i dimensjonene 

Kystnærhet Vindvariablene, andel sjøkabel, høye gjennomsnittstemperaturer og avstand til kyst  

Fremkommelighet Gjennomsnittlig helning og kuperthet 

Tettbebygde strøk Andel tettbebyggelse, sentrumssone og bykjerne, samt sentraliseringsindeksen 

Høyereliggende strøk Høyde over havet, lave gjennomsnittstemperaturer og nedbør som snø 

Innland - lavtliggende De forskjellige målene på barskog og samlet skog 

Klimatiske forhold Temperatur- og nedbørsvariablene 

Nordover i landet Breddegrad, nedbør som snø og lave gjennomsnittstemperaturer 

Lyn Alle de forskjellige lynvariablene 
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6.2 Analyse av geografiske kostnadsdrivere ved 
hjelp av SFA 

DEA og SFA er to alternative metoder for estimering av frontfunksjoner. NVE har ikke 
benyttet SFA til å beregne kostnadseffektiviteten til selskapene, men som et verktøy til å 
identifisere geografiske kostnadsdrivere. SFA-metoden er nærmere beskrevet i kapittel 
5.2. 

SFA er benyttet til å teste om de etablerte hypotesene om geografiske ulikheter har en 
statistisk signifikant effekt på totalkostnaden til selskapene. Analysene har bidratt til å 
identifisere robuste geografivariable som kan være relevante kandidater å inkludere 
direkte i DEA-modellen. I tillegg er det konstruert geografiindekser på bakgrunn av 
resultatene fra analysene. Metoden for å beregne en geografiindeks av resultatene i SFA 
er beskrevet i kapittel 5.2.3. 

6.2.1 Datagrunnlag 
Analysene som presenteres i dette kapitlet er utelukkende foretatt på data for 
distribusjonsnettet for perioden 2001 – 2004. Datasettet er på selskapsstrukturen som 
eksisterte i 2004, hvor det er aggregert bakover i tid slik at 2004-strukturen gjelder i alle 
år. 

Det er et balansert panel med 130 selskaper over 4 år, totalt 520 observasjoner. SFA er 
kjørt på paneldatamodeller. Alle estimeringer er gjort på variable som er på logaritmisk 
form og er gjennomsnittskorrigerte. 

Av de selskapene som har registrert abonnenter i distribusjonsnettet i løpet av perioden er 
følgende selskaper er tatt ut av analysene: Bjølvefossen ASA, Løvenskiold-Fossum, 
Norsk Hydro Produksjon AS og Yara Norge AS, samt Aktieselskabet Tyssefaldene. Dette 
er selskaper som enten er utypiske i distribusjonsnettet eller i hovedsak har 
kjernevirksomheten sin i regionalnettet eller i produksjon. Selskapene er tatt ut av 
analysen for at sammenligningsgrunnlaget skal bli best mulig. I tillegg til disse 
selskapene er Sandøy Energi AS tatt ut i forbindelse med analysene av geografiske 
rammevilkår. Grunnen til dette er at selskapet har ekstreme verdier på enkeltvariable.  

I de fleste geografidataene er det rapportert egne verdier for BKK Nett AS og BKK Nett 
Høyanger.  I analysene er disse vektet sammen. Totalarealet, en kanal på 50 meter rundt 
alle linjer og veier fra N50 kart, er benyttet som vekt. 

6.2.2 Basismodell 
Det er et underliggende sett med faktorer som påvirker totalkostnaden til et nettselskap, 
jf. kapittel 3. Disse bør være med som forklaringsfaktorer i DEA modellen, uavhengig av 
sammensetningen av den geografiske rammevilkårsvariabelen. Den endelige 
spesifikasjonen av basismodellen til DEA-analysene er beskrevet i kapittel 7. NVE har 
benyttet samme grunnstruktur i SFA og DEA slik at det er samsvar mellom 
spesifiseringen av de to modellverktøyene. Basismodellen i SFA består da av levert 
energi, antall abonnenter, antall kilometer høyspent og antall nettstasjoner. 
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Koeffisientene til variablene i basismodellen i de stokastiske frontanalysene er 
signifikante og i henhold til hypotesene om kostnadsdrivere i nettet. Både levert energi, 
abonnenter, høyspent og nettstasjoner har positive fortegn i analysene som er foretatt på 
denne grunnspesifikasjonen. Datasettet for basismodellen er gjort tilgjengelig på NVE 
sine internettsider. 

6.2.3 Første fase i SFA-analysene 
Som en første test på hvilke geografivariable som kan forklare kostnadsforskjeller 
mellom selskapene har vi kjørt SFA med én og én geografivariabel alene sammen med 
basismodellen. Denne øvelsen er i hovedsak gjort for å undersøke hvordan de ulike 
variablene oppfører seg i en stokastisk frontanalyse, og for å se om fortegnet på 
koeffisienten i estimeringen er i henhold til hypotesen modellen skal teste. Vi har også 
funnet denne øvelsen nyttig for å gjøre oss bedre kjent med datamaterialet og identifisere 
variable som kan være problematiske i analysene.  

I vedlegg 2 er resultatene fra analysene på én og én geografisk kostnadsdriver presentert.  

På bakgrunn av denne innledende analysefasen kan man trekke noen foreløpige 
konklusjoner på hvor egnet de ulike variablene er. For eksempel viser tabellen i vedlegg 2 
at helning er signifikant alene i modelleringen, mens kuperthet ikke er det. Dette alene er 
ikke god nok grunn til å forkaste kuperthet som variabel, men er en indikasjon på at dette 
er en variabel som man må ha et våkent øye til i senere analyserDe innledende analysene 
gir også en indikasjon på at gjennomsnittlig vindbelastning er et bedre mål enn 
gjennomsnittlig referansevind fra kommunedata. Begge disse variablene er statistisk 
signifikante og har et fortegn i henhold til hypotesen, men vindbelastningen har en høyere 
grad av signifikans enn kommunevinden. 

6.2.4 Andre fase i SFA-analysene 
Datasettet med ulike geografiske faktorer NVE har innhentet er stort. Selv når variablene 
grupperes, enkeltvariable ekskluderes og korrelasjoner blir tatt hensyn til, er arbeidet med 
å finne den beste sammensetningen av variable svært tidkrevende og særdeles lite 
fremstillingsvennlig. NVE presenterer i dette avsnittet de mest robuste sammensetningene 
av geografiske kostnadsdrivere analysene har gitt.  Noen egenskaper ved de ulike dataene 
vil også bli diskutert. 

Med utgangspunkt i korrelasjonene mellom de ulike geografiske faktorene, inndelingen 
etter geografisk dimensjon og analysene på enkeltvariable, skal analysene løftes opp til et 
aggregert nivå. NVE betviler ikke at selskapenes utsagn om geografiske kostnadsdrivere 
er reelle, men i de påfølgende analysene er det de relative kostnadsforskjellene som er av 
betydning, jf. avsnitt 3.4. Denne analysen skal derfor forsøke å avdekke hvorvidt 
hypotesene holder når man ser kostnadsdriverne i sammenheng. Er det eksempelvis slik 
at et selskap med stor lynaktivitet i konsesjonsområdet har høyere kostnader enn et 
selskap med stor vindbelastning, alt annet likt? Og har disse selskapene igjen høyere 
kostnader enn et selskap med mye skog i sitt konsesjonsområde? 

Korrelasjonsanalysen bidro til å dele datasettet inn etter geografiske dimensjoner. NVE 
har så kjørt analyser hvor det er forsøkt å fange opp aspekter ved de ulike dimensjonene. 
Resultatene viser at egenskaper ved enkelte dimensjoner har større innvirkning på 
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totalkostnaden enn andre. SFA viser at variable som kjennetegner kystnærhet og 
fremkommelighet har en større forklaringskraft på totalkostnaden enn de øvrige 
geografiske kostnadsdriverne i datasettet.  

Variable som peker seg ut som kandidater for videre er: 

� Gjennomsnittlig helning 

� Sjøkabel 

� Kvadrert vindbelastning delt på gjennomsnittlig høyde over havet 

� Vindbelastning delt på kystnærhet 

Maksimal helning i konsesjonsområdet er også en variabel som fremstår som robust i 
analysene, men NVE vurderer denne som et dårligere mål på fremkommelighet enn den 
gjennomsnittlige helningen.  

I kapittel 3 og 5 fremgår det hvordan NVE vil teste virkningen av både å inkludere disse 
variablene og indekser konstruert på bakgrunn av parameterverdiene fra statistisk 
signifikante sammensetninger direkte i DEA-modellen.  

I SFA er det vanskelig å finne en sammensetning av geografiske faktorer over som klart 
peker seg ut som bedre enn en annen. NVE har heller ikke funnet noen andre 
kombinasjoner av geografiske variable som gir en signifikant sammenheng når det 
estimeres på en modell med levert energi, antall abonnenter, høyspent og antall 
nettstasjoner som basismodell. NVE kan dog ikke utelukke at en slik annen kombinasjon 
finnes. Følgende to indekser tas  med videre for testing i DEA. 

Tabell 13: Geografiindekser  

 Gjennomsnittlig helning Kvadrert vind delt på 

gjennomsnittlig høyde over 

havet 

Vindbelastning delt på 

kystnærhet 

GeoIndeks 1 0,106** 

(3,14) 

0,021* 

(1.91) 

 

GeoIndeks 2 0,071* 

(1,89) 

 0,019 ** 

(3,22) 

** Indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå, * indikerer at variabelen er signifikant på 10 % nivå. T-verdi er angitt i 

parentes. 

 

Alternativt til disse indeksene kan gjennomsnittlig helning og sjøkabel utgjøre en 
statistisk signifikant kombinasjon av geografiske faktorer i SFA. De vindvariablene som 
har vist seg mest robuste i analysene er korrelert med sjøkabel. Sjøkabel og vind i samme 
analyse er derfor en kombinasjon som ikke gir signifikante resultater. 

I figur 29 er de to geografiindeksene plottet mot hverandre. Gjennomsnittet i begge 
indeksene er normalisert til 1 for å gjøre indeksene sammenlignbare, deretter er det sortert 
på GeoIndeks 1. Figuren viser at indeksene endrer seg for enkeltselskaper når man 
erstatter den ene kystvariabelen med den andre.  
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Figur 29: Geografiindekser 
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Tettbebygde strøk fremstilt ved variabelen andel bykjerne i konsesjonsområdet er 
statistisk signifikant i kombinasjon med gjennomsnittlig helning og vindbelastning delt på 
kystnærhet. Fortegnet på andel bykjerne er dog ikke i henhold til hypotesene knyttet til 
kostnadsdrivere i tettbebygde strøk. Dette i seg selv er ingen grunn til å forkaste 
variabelen.  

Grunnen til at NVE med bakgrunn i SFA-kjøringene ikke anbefaler at andel bykjerne 
inkluderes i DEA-modellen er at det er usikkert hvorvidt variabelen fanger opp de reelle 
kostnadsdriverne knyttet til å forsyne byer. Det at denne variabelen gir en statistisk 
signifikant koeffisient med negativt fortegn, og dermed sier at selskaper som forsyner 
bykjerner har lavere totalkostnader enn selskaper som ikke forsyner bykjerner, kan 
skyldes minst to forhold. Det ene forholdet er forskjeller i regnskapspraksis. Det andre 
forholdet er knyttet til at andel bykjerne er korrelert med andre grunnleggende 
kostnadsdrivere i translog-modellen. 

Det kan være at variabelen fanger opp at enkelte selskaper som forsyner tettbebyggelse 
har en annen praksis vedrørende regnskapsføring av anleggsbidrag, og tjenesteutsetting 
enn andre selskaper. Dette er ikke et geografisk fenomen og må i så fall håndteres på 
annen måte når nettselskapenes kostnader skal sammenlignes.  

Det at denne klassen av variable er relativt sterkt korrelert med variablene i basismodellen 
kan også medføre at den får et fortegn som i realiteten korrigerer koeffisientene til 
variablene i basismodellen. Det siste punktet er et større problem i en translog-
formulering av kostnadsfunksjonen da denne klassen av variable er høyt korrelert med 
enkelte av kryssproduktene i basismodellen. Dersom man kjører den stokastiske 
frontanalysen på en Cobb-Douglas spesifikasjon oppfører enkelte av variablene, som 
indikerer forsyning til tettbygde strøk, seg annerledes enn hva de gjør i 
translogfunksjonen.  

I sum innebærer dette at NVE på bakgrunn av analyser utført med SFA ikke kan anbefale 
å inkludere variable som måler graden av tettbebyggelse i DEA modellen. NVE vil 
likevel teste den snevreste av disse variablene direkte i DEA-modellen for å se om den gir 
statistisk signifikante forskjeller i resultatene.  Dette presenteres i kapittel 7. 
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6.3 Geografiindeks presentert på arbeidsseminarer  
I uke 17 holdt NVE fem arbeidsseminarer rundt i landet. Det ble avholdt seminarer i 
Tromsø, Stjørdal, Bergen, Kongsberg og Gardermoen. På disse seminarene presenterte 
NVE foreløpige resultater fra arbeidet med de nye effektivitetsanalysene. Det ble blant 
annet presentert et eksempel på en geografiindeks. Den presenterte geografiindeksen 
besto av følgende variable: 

 - Maksimal helning i det relevante området 
 - Gjennomsnittstemperatur 
 - Gjennomsnittelig vindbelastning dividert med høyde over havet 
 - Andel sentrumssone av det relevante området 

Etter seminarrunden har NVE kommet til at gjennomsnittelig helning er et bedre mål på 
hvor bratt og ulent det er i de enkelte konsesjonsområdene. Variabelen for maksimal 
helning sier kun noe om det ene punktet i konsesjonsområdet hvor helningen er størst. 
Den er således et uttrykk for ekstremtilfeller, og sier lite om hvor bratt og ulent terrenget 
det enkelte nettselskap står overfor er generelt. Denne variabelen ga store utslag i enkelte 
områder hvor det i gjennomsnitt er relativt flatt. 

I tillegg til denne endringen har det blitt endret på spesifikasjonen av basismodellen som 
benyttes i effektivitetsanalysene for distribusjonsnettet. I den nye basismodellen er 
nettutstrekningsmålet lavspent linjer og kabler erstattet med antall nettstasjoner. 
Endringene er nærmere beskrevet i kapitel 7.  

For at analysene som foretas gjennom bruk av SFA skal være konsistente med DEA-
analysene må også spesifikasjonen av grunnmodell i SFA endres. Når grunnmodellen 
endres fører det til at egenskapene til de estimerte indeksene endrer seg. I tabellen under 
vises resultatene fra SFA på geografiindeksen som ble presentert på seminarrunden, 
estimert på den nye basismodellen. Analysen er både utført med gjennomsnittlig og 
maksimal helning. 

Tabell 14: Ny analyse av geografiindeks presentert på arbeidsseminarer 

 

Konstantledd 

Gjennom-

snittlig 

helning 

Maksimal 

helning 

Vindbelastning 

dividert på høyde 

over havet 

Andel 

sentrums-

sone 

Gjennomsnitts

-temperatur 

Modell med 

gjennomsnittelig 

Positivt og 

signifikant 

0,010** 

(2,7) 
 0,037** 

(2,1) 

-5,244** 

(-5,3) 

-0,207 

(-1,0) 

Modell med 

maksimal helning 

Positivt og 

signifikant 
 0,19** 

(3,5) 

0.267* 

(1,7) 

-5,121** 

(-5,1) 

-0,151 

(-0,7) 

1) I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 10 % nivå, mens to stjerner indikerer 

at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i parentes. 

 
I tabellen over går det frem at gjennomsnittstemperaturen verken er signifikant i 
kombinasjon med maksimal eller gjennomsnittlig helning med den nye spesifikasjonen av 
basismodellen. Dette viser at indeksen er lite robust og svak for spesifisering av 
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basismodell. Dette følger også av tidligere analyser med forskjellige spesifikasjoner av 
nettutstrekningen.  

6.4 Regresjoner med DEA-resultat som 
forklaringsvariabel 

Denne metoden forklares nærmere i kapittel 5.1.8. Vi har benyttet metoden til å 
undersøke om variasjonen i DEA-resultatene selskapene i mellom kan forklares ved hjelp 
av ulike rammevilkår. Ved hjelp av denne metoden er både geografiske ulikheter, 
innmating fra små kraftverk, kundesammensetningen og fjernvarme analysert. 

Metoden er også benyttet for å analysere om resultatene fra DEA er skjeve med hensyn 
på andre faktorer. Andre faktorer i denne sammenhengen er bruken av anleggsbidrag og 
tjenesteutsetting. Resultatene fra disse analysene presenteres avslutningsvis i avsnittet.  

6.4.1 Geografiske rammevilkår 
Variablene for klimatiske og topografiske forhold er testet ut på et datagrunnlag for årene 
2001-2004. På bakgrunn av at vi har tidsserier over DEA-resultater som skal testes ut mot 
variable som ikke varierer over tidsserien har vi benyttet en paneldatamodell med 
tilfeldige effekter og benyttet GLS med robuste t-verdier som metode. Analysene er kun 
foretatt på data fra distribusjonsnettet. 

Som et supplement har vi kjørt regresjoner mot gjennomsnittet av selskapene sine 
effektivitetstall over perioden. De to metodene ga i det store og hele likelydende 
resultater.  

Tabell 15: Signifikante variable i kjøringer mot DEA-resultatene fra DM10-CRS 

Variabel Koeffisient Variabel Koeffisient Variabel Koeffisient 

Gjennomsnittlig helning -0,014**  

(4,.62) 

Samlet skog med svært 

høy og høy bonitet 

-0,002** 

(-2,10) 

Minimumstemperatur 

over en 30 års periode 

-0,03** 

(-2,15) 

Vindbelastning -0,011**   

(2,27) 

Gjennomsnittelig 

minimumstemperatur 

-0,004** 

(-2,01) 

Maksimumstemperatur 

over en 30 års periode 

0,02** 

(2,63) 

Nedbør som regn -0,0004** 

(-2,6) 

Gjennomsnittelig 

maksimumstemperatur 

0,02** 

(2,4) 

Snødybde målt i 

snøens vannekvivalent 

-0,00001** 

(-3,13) 

Andel bykjerne 11,05** 

(3,19) 

Andel sjøkabel av 

høyspent linjer og 

-0,72** 

(-2,41) 

Andel løvskog med 

svært høy og høy 

-0,49** 

(-2,92) 

Andel løvskog med 

svært høy til middels 

-0,35** 

(-2,65) 

Lyn målt rundt linjer og 

veier 

0,027** 

(2,61) 

Lyn målt rundt 

bygninger og tettsteder 

0,03** 

(2,63) 

Minuslyn målt rundt 

linjer og veier 

0,035** 

(2,69) 

Vindbelastning dividert 

med avstand til kyst 

-1,09** 

(-2,73) 

  

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 10 % nivå, mens to stjerner indikerer at 

variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i parentes. Samtlige analyser har positive og signifikante konstantledd. 

 

På første trinn av denne analysemetoden har vi analysert enkeltvariable mot resultatene 
fra DEA. Regresjonene er kjørt mot resultatene fra DEA-modellen for distribusjonsnettet, 
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DM10-CRS (se kapittel 7) – med supereffektivitet9. Resultatene fra disse analysene er 
angitt i tabell 15. I tabellen er bare de variablene som viser seg å ha en statistisk 
signifikant effekt på DEA-resultatene som er tatt med. 

På neste trinn har vi analysert forskjellige kombinasjoner av geografivariable sammen. I 
disse analysene har vi både analysert variable som er signifikante alene og variabler som 
ikke er signifikante alene. I analysene er det to relativt like modeller som skiller seg ut. 
Det eneste som skiller modellene fra hverandre er at den ene inneholder variabelen for 
andel bykjerne. Koeffisienten til variabelen har imidlertid feil fortegn i forhold til 
utsagnene i punkt 3.3.6. Den er likevel vist her. Koeffisientene til de resterende 
variablene har i begge modeller fortegn som samsvarer med de nevnte utsagnene. 
Modellene er gjengitt i tabellen under.  

Tabell 16 Modeller fra analyser med kombinasjoner av geografivariable1) 

 Konstant-

ledd 

Gjennomsnittlig 

helning 

Vindbelastning 

dividert med 

avstand til kyst 

Gjennomsnitts-

temperatur 

Samlet skog 

med svært høy 

og høy bonitet 

Andel bykjerne 

RG1 Positivt og 

signifikant 

-0,010** 

(-3,13) 

-1,532** 

(-3,73) 

0,012* 

(1,84) 

-0,21** 

(-1,96) 

7,428** 

(2,25) 

RG2 Positivt og 

signifikant 

-0,012** 

(-3,65) 

-1,547** 

(-3,70) 

0,015** 

(2,31) 

-0,226** 

(-2,13) 

 

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 10 % nivå, mens to stjerner 

indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i parentes.  

 

Tabellen forteller oss at resultatene fra DEA-analysene kan være skjeve med hensyn på 
helning, og at nettselskap med bratt og ulent terreng i sitt konsesjonsområde systematisk 
kommer dårligere ut enn andre. Det ser også ut til at selskap som ligger nær kysten 
kommer dårligere ut enn selskap som ligger lenger unna kysten. Det samme er også 
tilfellet for nettselskap med stor andel av skog med høy bonitet i sitt konsesjonsområde. 
Resultatene tyder videre på at selskap med lave gjennomsnittstemperaturer systematisk 
kommer dårligere ut enn andre selskaper i DEA. Resultatene viser også at nettselskap 
som har stor andel av konsesjonsområdet i by generelt kommer bedre ut av 
effektivitetsanalysene enn andre. 

Fra analysene under dette punktet skiller følgende variable seg ut: 

 - Gjennomsnittlig helning 
 - Vindbelastning dividert med avstand til kyst 
 - Gjennomsnittstemperatur 
 - Samlet skog med svært høy og høy bonitet 
 - Andel bykjerne 

                                                      
9 I kjøringene er Krødsherad Everk og Luster Energiverk AS tatt ut pga. at de er har høy 
supereffektivitet. Sandøy Energi AS er tatt ut fordi selskapet har ekstreme verdier på enkelte av 
geografivariablene. 
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For de fire øverste variablene viser analysene at resultatene fra effektivitetsanalysene er 
skjeve i samme retning som utsagnene i punkt 3.3.6. For den siste variabelen viser 
analysene imidlertid at resultatene fra effektivitetsanalysene er skjeve i motsatt retning 
enn det utsagnene tilsier. Dette er et resultat som går igjen i så godt som alle analyser som 
er gjort ved bruk av de statistiske metodene som er omtalt i dette kapitlet. På bakgrunn av 
dette tas variabelen under tvil med for videre testing i DEA på tross av at analysene viser 
at variabelen virker feil vei i forhold til det man a priori ventet seg. Alle de fem 
ovennevnte variablene tas med for testing i DEA. 

I likhet med analysene som ble foretatt med SFA-metoden gir ikke denne metoden støtte 
for utsagnene om at stor lynaktivitet driver kostnadene. I analysene foretatt her gir de  
lynvariablene som er statistisk signifikant alene motsatt virkning enn det som a priori 
forventes. I analyser med kombinasjoner av variable gir heller ikke lynvariablene 
statistisk signifikante koeffisienter med fortegn som er i tråd med utsagnene i kapittel 3.3. 

Analysene viser heller ikke at resultatene fra effektivitetsanalysene er skjeve med hensyn 
på nedbør, verken som snø, regn eller nedbør totalt. Nedbør som regn og målet på 
snødybde er begge statistisk signifikant og virkning som stemmer med utsagnene fra 
punkt 3.3.6 når de analyseres hver for seg. Variablene er derimot ikke statistisk 
signifikante når de analyseres i kombinasjon med andre variabler. 

Analysene gir heller ikke støtte for at resultatene fra effektivitetsanalysene er skjeve med 
hensyn på mørketid, målt gjennom breddegradsvariabelen. Denne variabelen er verken 
signifikant i analyser alene eller i kombinasjon med andre variable. 

6.5 Oppsummering av analysene på geografiske 
kostnadsdrivere 

I den foreslåtte normkostnadsmodellen, hvor avkastningen kalibreres slik at den vektede 
gjennomsnittsavkastningen blir lik referanserenten, kreves det et kraftigere teoretisk 
grunnlag for å ta med ytterligere variable i DEA modellen enn tidligere. Dersom en ekstra 
variabel inkluderes i effektivitetsmodellen innebærer dette en inntektsomfordeling 
selskapene i mellom.   

SFA identifiserer 4 robuste geografivariable som kan være relevante kandidater for 
inkludering direkte i DEA-modellen. Disse kandidatene er gjennomsnittlig helning, 
sjøkabel, kvadrert vindbelastning dividert på gjennomsnittlig høyde over havet, og 
vindbelastning delt på avstand til kyst. 

På bakgrunn av resultatene av signifikante sammenhenger av geografiske faktorer i SFA 
har NVE konstruert to indekser. Disse indeksene er også kandidater til å inkluderes i 
DEA-modellen. 

Regresjonsanalyser med DEA-resultatene som responsvariabel gir ytterligere kandidater 
for testing i DEA modellen. Disse kandidatene er gjennomsnittstemperatur og andel skog 
med svært høy og høy bonitet. Regresjonsanalysen støtter konklusjonene fra SFA ved at 
også gjennomsnittlig helning og vindbelastning delt på avstand til kyst er signifikante i 
begge metodene. Analysene som er foretatt med denne metoden støtter også delvis 
konklusjonen fra SFA om sjøkabel som mål på kystnærhet i DEA-modellen. 
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I tillegg til disse variablene vil andel bykjerne bli tatt med for videre testing i DEA-
modellen.  

6.6 Andre rammevilkår og forhold 
I tillegg til de geografiske forholdene har vi undersøkt om andre rammevilkår kan være 
av betydning. Kundesammensetning, lokal innmating fra små kraftverk og konkurranse 
fra fjernvarme er slike ikke-geografiske rammevilkår.  

Vi har også undersøkt om forskjeller i regnskapspraksis og praksis vedrørende 
tjenesteutsetting har statistisk signifikant betydning for DEA-resultatene. 

6.6.1 Kundesammensetning 
I punkt 3.3.6 presenteres det utsagn om at enkelte kundegrupper påvirker kostnadene mer 
enn andre, spesielt hyttekunder og store næringskunder. På bakgrunn av dette har NVE 
undersøkt om resultatene fra effektivitetsanalysene er skjeve med hensyn på fordeling av 
levert energi til store næringskunder og fritidsboliger. I denne analysen har vi kjørt 
regresjoner på resultatene fra DEA-modellen for distribusjonsnettet, DM4-CRS med 
supereffektivitet, mot andel levert energi til store næringskunder og fritidsboliger. 
Resultatene fra denne analysen er beskrevet i tabell 17. 

Tabell 17: Andel levert energi til fritidsboliger og store næringskunder, DEA-modell DM4-CRS 

 Konstantledd Andel levert energi til 

fritidsboliger 

Andel levert energi til 

store næringskunder 

RE1 Positivt og signifikant -0,612** 

(-3,39) 

 

RE2 Positivt og signifikant  0,105* 

(1,65) 

RE3 Positivt og signifikant -0,568** 

(-3,11) 

0,061 

(0,95) 

I tabellen er koeffisienten til variablene gjengitt. Koeffisienter som er angitt med en stjerne er signifikant på 10 % nivå, 

mens to stjerner indikerer at variabelen er signifikant på 5 % nivå. Variablenes t-verdi er angitt i parentes.  

 

Ut fra tabellen over ser det ut til at resultatene fra effektivitetsanalysene er skjeve med 
hensyn på levert energi til fritidsboliger, og at selskap som leverer mye energi til 
fritidsboliger systematisk kommer dårligere ut enn andre. Variabelen er både signifikant 
når den analyseres alene og når den analyseres sammen med andel levert energi til store 
næringskunder. Vi har derfor valgt å ta med variabelen videre for å teste ut om den har 
betydning i DEA.  

Det ser derimot ikke ut til at resultatet fra effektivitetsanalysene er skjeve med hensyn på 
levert energi til store næringskunder. I modellen hvor variabelen kjøres alene er den 
signifikant på 10 % nivå, mens den ikke er signifikant på dette nivået når den analyseres 
sammen med andel levert energi til fritidsboliger. NVE kan ikke utelukke at dette skyldes 
at fordelingen av levert energi mellom store næringskunder og mindre næringskunder i 
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eRapp er for dårlig. NVE mener likevel at det i denne omgang er riktig å teste 
betydningen av levert energi til store næringskunder i DEA-analysene. Med bakgrunn i 
den antatt dårlige datakvaliteten må NVE imidlertid vurdere variabelens egenskaper i de 
videre analysene nøye. 

6.6.2 Fjernvarme og innmating fra små kraftverk 
Vi har undersøkt om resultatene fra effektivitetsanalysene er skjeve med hensyn på 
innmating fra små kraftverk. Resultatene fra disse analysene er beskrevet i tabell 18. 

Tabell 18: Fjernvarme og innmating fra små kraftverk 

DEA-modell Små kraftverk Fjernvarme 

DM10-CRS -296,58** 

(-2,83) 

1502,97** 

(2,76) 

DM22-CRS -232,6* 

(-1,90) 

1219,66* 

(1.92) 

** indikerer signifikans på 5 % nivå, * indikerer signifikans på 10 % nivå.  

Små kraftverk og fjernvarme analyseres hver for seg i separate analyser. 

Små kraftverk måles ved installert ytelse. Fjernvarme måles ved levert energi. 

 

Analysene er foretatt på DEA-resultater for 200410. Dette skyldes i hovedsak at antall små 
kraftverk har økt mye de siste årene og 2004 er det eneste året vi har komplett data for 
både mikro-, mini- og småkraft. 

Analysene er foretatt ved bruk av OLS og viser at kostnadene til selskap med små 
kraftverk tilknyttet nettet har statistisk signifikant høyere kostnader enn andre. Denne 
variabelen tas derfor med videre til DEA-analysene. 

For fjernvarme får vi også statistisk signifikante resultater, men fortegnet er feil i forhold 
til de utsagnene som tidligere er presentert. Fjernvarme forekommer hos noen få 
selskaper, og disse selskapene er stort sett større byer. Variabelen fanger derfor 
sannsynligvis opp noe annet enn betydningen av fjernvarme. Vi utelater derfor 
fjernvarme som en aktuell variabel i DEA-modellene med denne begrunnelsen. 

6.6.3 Anleggsbidrag og tjenesteutsetting 
I flere sammenhenger er det pekt på at ulik praksis ved regnskapsføring av anleggsbidrag 
og inntekter og kostnader knytte til ulike nettjenester kan føre til et skjevt grunnlag ved 
beregningen av normkostnaden for nettselskapene. I utformingen av DEA-modellen som 
ligger til grunn for beregningen av normkostnaden er det viktig at det er likhet mellom 
totalkostnaden og kostnadsdriverne til selskapene som evalueres. Dersom et nettselskap 
tar anleggsbidrag for en investering og ikke bruttofører dette anleggsbidraget i sin egen 

                                                      
10 I kjøringene er Krødsherad Everk og Luster Energiverk AS tatt ut pga. at de har høy 
supereffektivitet. Se avsnitt 7.1.4 for en nærmere beskrivelse av problemet. Sandøy Energi AS er 
tatt ut fordi selskapet har ekstreme verdier på enkelte av geografivariablene. 
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balanse, vil ikke kostnadene være reflektert i totalkostnaden i DEA-modellene, mens 
verdiene som er knyttet til anlegget er å finne blant kostnadsdriverne til selskapet. Det er i 
dette tilfellet ikke samsvar mellom kostnad og kostnadsdriver, og resultatene fra DEA-
modellene kan gi et uriktig bilde. 

For å få en oversikt over omfanget av den ulike praksisen med hensyn på anleggsbidrag 
og tjenesteutsetting utførte NVE en spørreundersøkelse blant 154 nettselskaper i 
november 2005. Undersøkelsen viser at et flertall av nettselskapene fører anleggsbidrag 
under nettvirksomheten i note 17 i eRapp. De fleste fører også inntekter og kostnader 
knyttet til ulik nettjenester under nettvirksomheten. Det er imidlertid et antall selskaper 
som enten helt eller delvis fører anleggsbidrag og tjenesteutføring under øvrig 
virksomhet, eller at de holdes helt utenfor nettselskapets regnskap.  

NVE har benyttet svarene fra spørreundersøkelsen til å konstruere 3 dummyvariable som 
uttrykker ulik praksis med hensyn på regnskapsføring av anleggsbidrag og 
tjenesteutsetting. En dummyvariabel er en binær kategorivariabel som tilegnes verdien 1 
hvis sann og verdien 0 hvis usann. I en regresjonsligning vil en dummyvariabel løfte 
regresjonslinjen gjennom et endret konstantledd for de selskaper som har verdien 1. 

Følgende dummyvariable er konstruert:  

n Dummy 1: Variabel med verdien 1 for de selskaper som ikke tar anleggsbidrag, 
samt de selskaper som tar anleggsbidrag og fører dette i note 17 i eRapp. Verdien 
0 for de øvrige 

n Dummy 2: Variabel med verdien 1 for de selskaper som ikke fører kostnader og 
inntekter ved tjenester kundene etterspør i regnskapet. Verdien 0 for de øvrige. 

n Dummy 3: Variabel med verdien 1 for de selskaper som fører kostnader og 
inntekter under øvrig virksomhet for etterspurte tjenester fra kundene, samt de 
selskaper som ikke fører disse kostnadene og inntektene i regnskapet. Verdien 0 
for de øvrige. 

De tre dummyvariablene er testet hver for seg i regresjoner hvor resultatene fra DEA 
inngår som responsvariabel og dummyvariablene som forklaringsvariabel. 
Dummyvariablene er testet på resultatene fra DEA på 2004 data for distribusjonsnettet. 
Hovedbegrunnelsen for dette er at det først er i de siste årene at dette har blitt særlig 
vanlig, og vår spørreundersøkelse representerer situasjonen i midten av 2005. Tabell 19 
viser resultatene fra disse analysene. 

Tabell 19: Anleggsbidrag og tjenesteutførsel 

 Dummy 1 Dummy 2 Dummy 3 

DM10-CRS 0.036 (1.51) 0.155 ** (3.62) 0.012 (0.56) 

DM10-CRS-SE 0.038 (1.49) 0.168 ** (3.62) 0.010 (0.41) 

DM22-CRS -0.013 (-0.61) 0.100 ** (2.49) -0.022 (-1.14) 

DM22-CRS-SE -0.019 (-0.68) 0.107 ** (2.10) -0.037 (-1.50) 

** indikerer at koeffisienten er signifikant på 5 % nivå. T-verdiene er gitt i parentesene. 

Estimert på 129 selskaper, 2004 data. 
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Tabellen viser at i en regresjon på 2004 data så har de selskaper som ikke fører kostnader 
og inntekter ved tjenester kundene etterspør i regnskapet systematisk høyere målt 
effektivitet enn resten av utvalget.  

Det at disse selskapene har høyere effektivitet kan skyldes to forhold. Enten så har disse 
selskapene gjort valg i selskapet som har vært effektivt, eller så medfører det at de ikke 
regnskapsfører inntektene og kostnadene knyttet til tjenester kundene etterspør at 
selskapene i analysen blir sammenlignet på et skjevt grunnlag. 

Ulik regnskapsmessig behandling av anleggsbidrag og tjenesteutsetting er ikke en 
rammebetingelse som det skal kontrolleres for gjennom å inkludere dummyvariabelen i 
DEA-modellen. Dummyvariablene er konstruert for å detektere et mulig problem i 
analysene ved ulik regnskapsføring.  

NVE vil frem mot fastsettelsen av normkostnaden for 2007 arbeide med å innhente 
ytterligere informasjon om bruken av anleggsbidrag og tjenesteutsetting. Vi vil stramme 
inn praksis og kontroll på dette området for å sikre at sammenligningsgrunnlaget blir 
reelt. 
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7 DEA-modeller og resultater 
Vi har etablert separate DEA-modeller for distribusjons- og regionalnettene. Vi har også 
vurdert en modell hvor alle nettnivåene analyseres samtidig. Sistnevnte er ikke 
tilstrekkelig kvalitetssikret til å kunne benyttes fra 2007. Vi presenterer ikke resultater for 
enkeltselskaper i denne publikasjonen, men resultatene finnes på våre internett-sider. 

7.1 Modeller for distribusjonsnettet 
Her presenteres analysene og testene av de ulike alternativene til DEA-modell for 
distribusjonsnett. Analysen foretas i tre trinn.  Først analyseres de variable som antas å 
beskrive forskjeller i den oppgaven et nettselskap står overfor, det vil si å transportere en 
etterspurte mengde effekt frem til den enkelte kunde på et hvert tidspunkt. Deretter 
estimeres betydningen av forskjeller i etterspørsel som knytter seg til ulik sammensetning 
av kundegruppen. Til slutt analyseres betydningen av ulike rammevilkår.   

I kapitel 3 beskrives nettselskapenes oppgaver, rammevilkår og kostnader og hvilke 
variable som antas å kunne beskrive disse.  I kapitel 4 presenteres grunnlaget for de 
variablene som skal analyseres og i kapitel 5 beskrives de ulike metodene for å analysere 
disse. I kapitel 6 analyseres en rekke variable knyttet til forskjeller i selskapenes 
rammevilkår som bør inngå i analysen under. Det er kun variable som på et eller annet 
nivå er signifikante i analysene over som er testet med Banker-tester i DEA slik det er 
beskrevet i kapitel 5.    

Kriteriene for valg av hvilke variable som skal inngå i DEA modellen kan derfor sies å 
være basert på tre steg. For det første må variabelen ha en solid teoretisk eller praktisk 
begrunnelse. For det andre bør de være statistisk signifikante enten når den estimeres mot 
selskapenes totalkostnader i SFA eller i OLS/GLS-regresjonene mot DEA-resultatene. Og 
for det tredje bør variablene være signifikante i Banker-testen. I noen tilfeller vil variable 
som ikke er signifikante kunne inkluderes ut fra en teoretisk begrunnelse sammen med en 
visuell vurdering av hvordan resultatene i DEA-analysen endrer seg. Tilsvarende vil 
enkelte variable kunne bli utelatt selv om de er signifikante i Banker-testen, dersom det er 
grunn til å anta at datagrunnlaget ikke er godt nok eller den teoretisk ønskede virkningen 
er vanskelig å fange opp.  

For de variablene som har vært inkludert i tidligere analyser både i Norge og 
internasjonalt er det ikke kjørt estimeringer i SFA eller regresjoner mot DEA-resultatene. 
Derimot er SFA-kjøringene basert på resultatene fra den første delen av DEA-analysene, 
dvs. etableringen av basismodellen. Det viser seg imidlertid at variablene i basismodellen, 
dvs. modellen slik den ser ut før inkludering av kundespesifikke forhold og 
rammebetingelser, har riktig fortegn og er statistisk signifikante i SFA.            

Beslutningene om hvilke variable som skal inkluderes i analysene i DEA-modellen er 
basert på en tre-trinns-analysene.    

1. I trinn 1 analyseres de variablene som kan inkluderes på et teoretisk grunnlag og 
som er funnet signifikante i tidligere studier både i Norge og andre land. 
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2. I trinn 2 analyseres om de kundespesifikke variablene knyttet til et stort omfang 
av hyttekunder og/eller store næringskunder er av betydning. Begges disse 
variable er signifikante i regresjoner mot basismodellen fra trinn 1.  

3. I trinn 3 analyseres ulike eksogene rammebetingelser, som er funnet å ha en 
signifikant sammenheng med kostnadene i SFA eller med DEA-resultatene fra 
analysene i trinn 2. Utvelgelsen av disse variablene er beskrevet i kapitel 6 over.   

Tabell 1 innholder en oversikt over de variablene som er testet i de ulike trinnene 
beskrevet over.  

Tabell 20: Ulike variable som er inkludert i analysen 

Variable som er testet 
Trinn 1 – Basismodellen 

Høyspent, levert energi, abonnenter, lavspent, 
nettstasjoner og grensesnitt  

Trinn 2 – Kundespesifikke forhold 
Levert energi til hyttekunder og stor næring. 

Trinn 3 – Rammebetingelser 
Geografiindekser, skog, helning, vind, tettbygde strøk, 
sjøkabel, fjernvarme og små kraftverk 

 

7.1.1 Trinn 1 - Valg av variable til basismodellen 
Valg av variable til basismodellen tar utgangspunkt i at oppgaven for et distribusjonsnett 
kan beskrives som å transportere en etterspurt mengde energi til et antall kunder. 
Omfanget av oppgaven og dermed kostnadene ved denne oppgaven vil for det første 
avhenge av transportavstanden, dvs. størrelsen på nettet eller den infrastrukturen som er 
bygget og som skal vedlikeholdes. For det andre avhenger kostnaden av mengden som 
skal transporteres, dvs. kundenes etterspørsel, som både påvirker nettets dimensjonering 
og overføringstapet i nettet. I tillegg vil det være kundespesifikke kostnader som knytter 
seg til behandlingen av den enkelte kunde, dvs. henvendelser, måleravlesning, fakturering 
osv, og som vil avhenge av antall kunder. Basismodellen bør derfor som et minimum 
innholde et mål på utstrekning eller transportavstand, et mål på mengden eller volum som 
skal transporteres og et mål som fanger opp de kundespesifikke kostnadene.        

Basert på den teoretiske gjennomgangen, tidligere analyser og vurdering av kvaliteten på 
de data som foreligger er det rimelig å ta utgangspunkt i en modell der høyspent 
linjelengde (HS), levert energi (LE) og abonnenter (AB) beskriver outputsiden i 
modellen. For å illustre betydningen eller bidraget fra de ulike outputvariablene har vi 
imidlertid tatt utgangspunkt i en modell der vi starter med HS, deretter inkluderer LE før 
vi til slutt tar med AB i analysen.   

Deretter stiller vi spørsmålet om hvilken av de to variablene LS og NS som sammen med 
HS best beskriver kompleksiteten i forsyningsoppgaven, i den forstand at forholdene 
LS/HS og NS/HS er forskjellig i grisgrendte og tettbygde strøk.   

Tilslutt vurderer vi om forskjeller i hvor grensenittet mellom tilgrensende regionalnett 
og/eller distribusjonsnett går har betydning. Dette gjøres gjennom å inkludere en 
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grensesnittsvariabel (GS) som utrykker omfanget av utvekslingsoppgaven som tilordnes 
det enkelte distribusjonsnett. I tilegg er det enkelte av nettselskapene med både 
distribusjons- og regionalnett, som i regionalnettet kun har utvekslingsoppgaver, for 
eksempel en transformator eller noen brytere.  For disse selskapene har en vurdert 
konsekvensen av å summere grensesnittesvariabelen i regional og distribusjonsnett slik at 
en får en korrigert grensesnittsvariabel (GSk) i distribusjonsnettet. Tilsvarende må 
kostnadene fra regionalnettsvirksomheten overføres til distribusjonsnettet.      

Av tabell 21 fremgår det hvilke alternative modellspesifikasjoner som er testet ut.  Alle 
modellene er testet mot selskapets totale kostnader  (CAB, CABk når kostnader fra 
regionalnettsvirksomheten inngår) inklusive anleggsbidrag og gjennomsnittlig KILE-
kostnad, slik det fremgår av kapittel 4.          

Tabell 21: Oversikt over de ulike modell spesifikasjonene testet i trinn 1 

  DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6 DM7 
Output               
Høyspent HS HS HS HS HS HS HS 
Levert energi   LE LE LE LE LE LE 
Abonnementer     AB AB AB AB AB 
Nettstasjoner       NS   NS  NS  
Lavspent         LS   
Grensesnitt           GS GSk 
Input CAB CAB CAB CAB CAB CAB CABk 

 

Analysene i dette notatet er basert på et datasett der alle de 131 observasjonene for årene 
2001 til 2004 er samlet i ett datasett og testene er gjennomført på CRS-resultater. Tilslutt 
i avsnittet presenteres imidlertid VRS-resultatene for den endelige modellen. 

Tabell 22: Testresultatene fra en gradvis ekspansjon av modellen 

Frisch DEA Test - testDM1-DM7CRS 
H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 
Critical 0.900   0.066 0.100 1.282 0.100 
Critical 0.950   0.076 0.050 1.646 0.050 
Critical 0.990   0.094 0.010 2.330 0.010 
CRS       
DM1-CRS DM2-CRS 0.227 0.670 0.000 27.299 0.000 
DM2-CRS DM3-CRS 0.065 0.244 0.000 8.354 0.000 
DM3-CRS DM4-CRS 0.026 0.122 0.000 3.501 0.000 
DM3-CRS DM5-CRS 0.011 0.050 0.275 1.445 0.074 
DM4-CRS DM6-CRS 0.007 0.034 0.539 0.948 0.172 
DM6-CRS DM7-CRS 0.000 0.006 0.983 0.036 0.486 

  

Fra Banker-testen fremgår det at ved en gradvis ekspansjon av modellen er de tre første 
variablene HS, LE og AB svært signifikante med en P(T) verdi 0.  Videre fremgår det at 
det å inkludere NS som en fjerde variabel som beskriver forskjeller i kundenes plassering 
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er signifikant, mens det å inkludere LS ikke er signifikant på 5 prosent nivå. Dette er 
sammenfallende med resultater fra SFA analysene i Sumicsid (2005). 

Figur 30 illustreres betydningen av å inkludere AB som egen variabel, mens figur 31 og 
32 illustrerer betydningen av å inkludere hhv. NS eller LS i analysene. De to siste 
figurene viser tydelig forskjellene i betydningen av å inkludere LS vs NS i modellen. 
Analysene gir dermed en entydig anbefaling om at NS inkluderes som variabel for å 
beskrive forskjeller i avstand mellom de kundene.    

Figur 30: Betydningen av å inkludere antall abonnenter, samlet datasett for 2001 til 2004 
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Figur 31: Betydningen av å inkludere nettstasjoner 
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Av figur 31 fremgår virkningen av å inkludere nettstasjoner (NS) i tillegg til antall 
kilometer høyspent (HS) og antall abonnenter (AB) i modellen. Kontrasten til figur 32, 
hvor antall nettstasjoner er byttet ut med lavspent linjelengde (LS), er relativt stor.  
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Både Banker-testene og kunnskapen om datakvaliteten på lavspentnettet gir entydig 
anbefaling om å erstatte LS med NS. 

Figur 32: Betydningen av å inkludere antall kilometer lavspent 
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Av tabell 22 over fremgår det at grensesnittsvariabelen ikke gir en signifikant endring i 
DEA-resultatene. Det fremgår videre at det å korrigere grensesnittsvariabelen for de 
selskapene med distribusjonsnett som kun har utvekslingsoppgaver i regionalnett kun har 
marginal betydning for analysene. Figur 33 og 34 illustrer disse virkningene.  

Figur 33: Betydningen av å inkludere grensesnittsvariabel (GS) 
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Selv om det å inkludere grensesnittsvariabelen i analysen ikke har signifikant betydning 
fremgår det fra figur 33 at dette har særlig stor betydning for ett selskap og noe mindre 
betydning for en del andre. Med bakgrunn i at hvordan grensenittet mellom nettene 
varierer mellom selskapene mener NVE det derfor er rimelig å inkludere denne i den 
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videre analysen. Når korreksjonen for de distribusjonsnett som kun har 
utvekslingsoppgaver i regionalnett er så små som det fremgår av figur 34 tilsier dette at 
det er de korrigerte verdiene av GSk og CABk som bør være utgangspunkt for analysene i 
trinn 2 under.  

Figur 34: Betydningen av å inkludere grensesnittsvariabel som omfatter små regionalnettsvirksomheter 
(GSk) 
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Dette gir følgende konklusjoner fra analysene i trinn 1: 

• Antall nettstasjoner er, sammen med antall kilometer høyspent, et bedre mål på 
utstrekning enn lavspent 

• Grensesnittsvariabelen bør være med for å fange opp forskjeller for 
enkeltselskaper 

• Grensesnittsvariabelen bør også omfatte selskaper som har kostnadsført kun 
anlegg som inngår i denne variabelen under sin regionalnettsvirksomhet  

 
Etter en samlet vurdering legger derfor NVE modell DM7 til grunn i trinn 2. Denne 
modellen kun marginalt forskjellig fra modell DM4 som er benyttet til å teste 
betydningen av de kundespesifikke forholdene i regresjonene mot DEA-resultatene som 
er presentert i punkt 6.6.1.  
 

7.1.2 Trinn 2 – Vurdering av levert energi fordelt på kundegrupper 
Med utgangspunkt i utsagnene om kostnadsdrivere i nettet er det særlig interessant å få 
belyst om omfanget av fritidsboliger i området er av betydning for kostnadene. Det er 
særlig vinterhytter som det er interessant å få belyst virkningen av på grunn av relativt 
stor effektetterspørsel og lav brukstid. Dette påvirker dimensjoneringen av nettet uten at 
energiforbruket øker i samme grad som effekten. 

Videre vil områder med mange store næringskunder kunne ha en relativt sett stor menge 
levert energi i forhold til transportavstanden som følge av at store næringskunder ofte er 
plassert relativt nært opp til regionalnettet.  På denne bakgrunn er levert energi fordelt på 
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fritidsboliger og leveranser til stor næring hentet fra eRapp slik det er beskrevet i kapittel 
4.  

I kapittel 6 vises det at levert energi til fritidsboliger og levert energi til stor næring hver 
for seg har en signifikant sammenheng med DEA-resultatene fra DM4. En stor andel 
levert energi til fritidsboliger gir lavere DEA-resultat, mens en høy andel levert energi til 
stor næring bidrar til høyere effektivitet. Dersom begge variablene inkluderes i 
regresjonen er det kun fritidsboliger som gir en signifikant sammenheng.  

I DEA-analysene er det testet hvilken betydning det har å inkludere  de to variablene hver 
for seg og samlet, slik det fremgår av tabell 23.  

Tabell 23: Oversikt over modeller med ulike fordeling på levert energi 

  DM8 DM9 DM10 
Output       
Høyspent HS HS HS 
Levert energi Le÷SN÷Fb Le÷SN Le÷Fb 
Abonnementer  AB AB AB 
Nettstasjoner NS NS NS 
Grensesnitt GSk GSk GSk 
LE Fritidsboliger LeFb  LeFb 
LE Stor næring LeSN LeSN  
Input CABk CABk CABk 

 

Tabell 24: Resultater for modeller med ulike oppdelinger av levert energi på kundegrupper 

Frisch DEA Test -  N = 524 – CRS LE for ulike kundegrupper 
H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 
Critical 0.900   0.066 0.100 1.282 0.100 
Critical 0.950   0.076 0.050 1.646 0.050 
Critical 0.990   0.094 0.010 2.330 0.010 
CRS       
DM7-CRS DM8-CRS 0.017 0.090 0.015 2.221 0.013 
DM7-CRS DM9-CRS 0.010 0.055 0.201 1.339 0.090 
DM7-CRS DM10-CRS 0.007 0.036 0.502 0.850 0.198 

 

Å inkludere levert energi til stor næring har en signifikant virkning på resultatene fra 
DEA-modellen, jf. tabell 24. Dette resultatet samsvarer ikke med OLS regresjonene i 
kapittel 6, samtidig fremgår det at P(T)-verdien er på 0,09, dvs. relativt nær ved å bli 
forkastet på 10 prosents nivå. Videre fremgår det av kapitel 4 at det for denne variabelen 
fremstår som om fordeling av levert energi i eRapp mellom de ulike næringsgruppene 
over tid ikke følger en konsistent praksis. Det er derfor etter NVEs vurdering for tidlig å 
inkludere denne variabelen i analysen.     

Av tabell 24 fremgår det videre at LeFb er ikke signifikant alene. Isolert sett trekker det i 
retning av at også denne variabelen bør holdes utenfor analysene. Figur 36 viser 
imidlertid at LeFb har relativt stor betydning for enkeltselskaper, samtidig som den også 
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var signifikant i regresjonen i kapitel 6. En samlet vurdering tilsier derfor at LeFb 
inkluderes i analysene og legges til grunn ved analysene av eksogene rammebetingelser 
under. 

Figur 35: Betydningen av å inkludere levert energi til stor næring  
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Figur 36: Betydingen av å inkludere levert energi til fritidsboliger 
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Forskjellen på årlige analyser og analyser på hele tidsserien samtidig 
Analysene så langt har vært basert på et samlet datasett for 2001 til 2004. Det kan 
imidlertid være forskjeller mellom disse resultatene og de resultatene som fremkommer 
fra årlige analyser. Det er årlige analyser som skal legges til grunn for kostnadsnormen.  
For å kartlegge virkningen av å kjøre analysene år for år mot en samlet kjøring av alle fire 
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årene samtidig testes resultatene fra den samlede analysen mot en serie med DEA-
resultater basert på årlige kjøringer. 

Resultatene viser at det er signifikant høyere DEA-resultater i de årlige kjøringene. 
Bakgrunnen for dette er at referanseverkene i den samlede kjøringen kun er referanse i 
det ene året, mens de er referanse for seg selv for øvrige år. Når man kjører analysene år 
for år vil de ikke lenger være referenter for seg selv. Dette innbærer at resultatet til både 
referanseverkene og til de som de er referenter for, øker i de årene hvor de blir referenter. 
Videre fremgår det av figur 37 at det kun er tre selskaper som blir  ”helt” nye referenter i 
de årlige kjøringene. Også dette bidrar til å øke gjennomsnittseffektiviteten i de årlige 
kjøringene.  

Forskjellene mellom de to tilnærmingene til analysene må kunne sies å være relativt liten. 
Det innbærer at konklusjonene fra de samlede analysene er egnet til å gi anbefalinger om 
hvilken modell som er beste egnet også i de årlige analysene. En samlet analyse gir 
dessuten et mer stabil bilde i den forstand at endringer fra år til år får mindre 
konsekvenser, og at grunnlaget for de statistiske testene av de ulike modellene dermed 
blir bedre.      

Figur 37: Betydningen av å analysere på et samlet datasett for alle år vs årlige analyser 
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Dette gir følgende konklusjoner fra analysene i trinn 2: 

• Levert energi til fritidsboliger har stor betydning for enkelte av selskapene i 
analysen og er derfor tatt med videre. 

• Levert energi til store næring er ut fra en vurdering av datagrunnlaget ekskludert i 
denne omgang. NVE mener imidlertid at det bør etableres et nytt og bedre 
datagrunnlag for denne variabelen og at den deretter bør testes på nytt. 

   
Etter en samlet vurdering legger derfor NVE modell DM10 til grunn i trinn 3.  
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7.1.3 Trinn 3 – Inkludering av geografivariable mv   
På bakgrunn av utsagnene i kapitel 3 har NVE samlet inn og systematisert informasjon 
om en rekke ulike variable som beskriver klimatiske og topografiske forhold, samt 
enkelte andre rammebetingelser knyttet til det geografiske området det enkelte selskap 
opererer i. Disse dataene er systematisert og analysert i en rekke analyser. Metoden for å 
vurdere dette er redegjort for i kapittel 5 og resultatene er presentert 6.  

Etter utvelgelsen av variable i kapitel 6 gjenstår det nå to geografiindekser basert på 
estimeringer av totalkostnadene i SFA, og som er aktuelle for videre analyser i DEA. I 
tillegg er det funnet grunnlag for å teste betydningen av variablene som indikerer 
omfanget av skog, graden av fremkommelighet (helning), kystnærhet (vind), samt en 
variabel for tettbygdhet. I tillegg til disse variablene er en variabel for sjøkabel og 
innmating fra små kraftverk vurdert som aktuelle kandidater til DEA-modellen.  

Spørsmålet er om de geografiske rammebetingelsene påvirker selskapenes kostnader og 
dermed deres DEA-resultat. Dette testes ved å inkludere geografiindeksen og de aktuelle 
geografivariablene rett inn i DEA-modellen. De geografiske rammebetingelsene 
inkluderes i analysene gjennom å multiplisere disse med HS for å gjøre dem 
størrelsesavhengig, slik det blir drøftet i kapittel 5. Sjøkabel og innmating fra små 
kraftverk inkluderes direkte i analysene da de allerede er størrelsesavhengig.  

Inkluderingen av geografiindekser i DEA-modellen  
I første omgang testes betydningen av kun å inkludere de to geografiindeksene i DM11 
og DM12, jf. tabell 25.  Fra tabell 26 fremgår det at verken Geo1 eller Geo2 har statistisk 
signifikant effekt på resultatene fra DM10. Det å inkludere Geo2 gir imidlertid noe mer 
utslag enn Geo1.  

Tabell 25: Modeller med geografiindekser 

  DM11 DM12 
Output     
Høyspent HS HS 
Levert energi Le÷Fb Le÷Fb 
Abonnementer AB AB 
Nettstasjoner NS NS 
Grensesnitt GSk GSk 
LE Fritidsboliger LeFb LeFb 
Geografi indeks Geo1*HS Geo2*HS 
Input CABk CABk 

 Tabell 26: Modeller med geografiindekser 

 
Frisch DEA Test -   N = 524 
H0 Halt DiffE D+ P(D+) T P(T) 
Critical 0.900   0.066 0.100 1.282 0.100 
Critical 0.950   0.076 0.050 1.646 0.050 
Critical 0.990   0.094 0.010 2.330 0.010 
CRS       
DM10-CRS DM11-CRS 0.003 0.025 0.724 0.397 0.346 
DM10-CRS DM12-CRS 0.006 0.029 0.651 0.731 0.232 
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Når forskjellen på de to indeksene er knyttet til hvilken kombinasjon av kystmål og vind 
som inngår i analysen er det nærliggende å konkludere med at den variabelen som er 
beregnet som vind i forhold til avstand til kyst forklarer mer enn den vindvariabelen som 
ser på vind i forhold til høyde over havet.   

Figur 38 illustrerer at det har tilnærmet ingen betydning for effektivitetsresultatene å 
inkludere geografiindeksene direkte i DEA analysene. Vi forkaster derfor 
geografiindeksene som variable som skal inkluderes i DEA-modellen. 

Figur 38: Virkningen av å inkludere Geo2 
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Inkluderingen av geografivariable og øvrige rammevilkår inn i DEA-modellen.  
For å identifisere betydningen av de ulike rammevilkårene vi har tatt med videre fra 
analysene i kapittel 6 er én og én av disse variablene inkludert i DEA-modellen, jf. tabell 
27 og virkningen på resultatene er testet mot DM10 fra trinn 2.  Geografivariablene 
inkluderes gjennom å veie dem med selskapenes høyspent linjelengde (HS) på tilsvarende 
måte som drøftet i kapittel 5.   

Av tabell 28 fremgår det at resultatene viser at verken temperatur eller tettbygde strøk har 
en statistisk signifikant virkning på DEA-resultatene. Disse ekskluderes derfor fra de 
videre analysene. Videre fremgår det også her at den variabelen som utrykker 
kombinasjonen nærhet til kyst og vind (Vk) er mer signifikant enn den variabelen som 
uttrykker kombinasjonen av vind og høyde overhavet (Vh). NVE har derfor valgt å gå 
videre med variabelen Vh i denne omgang.  

Det å inkludere antall kilometer med sjøkabel har en statistisk signifikant betydning for 
DEA-resultatene. Innmating fra små kraftverk (mikro-/mini- og småkraft) målt i installert 
ytelse er også statistisk signifikant. Før vi vurderer betydningen av sjøkabel og innmating 
fra små kraftverk er det imidlertid rimelig å teste betydningen av å inkludere alle de 
statistisk signifikante geografiske rammevilkårene. På denne måten kan vi kontrollere om 



Utkast per 6.6.2006 

 103 

de forholdene som fanges opp av sjøkabel og innmating fra små kraftverk allerede er 
ivaretatt av geografivariablene i modellen.    

 Tabell 27: Oversikt over modeller med ulike rammevilkår hver for seg 

  DM13 DM14 DM15 DM16 DM17 DM18 DM19 DM20 

Output              

Høyspent HS HS HS HS HS HS HS HS 

Levert energi Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb 

Abonnementer  AB AB AB AB AB AB AB AB 

Nettstasjoner NS NS NS NS NS NS NS NS 

Grensesnitt GSk GSk GSk GSk GSk GSk GSk GSk 

LE Fritidsboliger Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb 

Skog Skog2*HS        

Temperatur   Temp1*HS       

Helning    Heln1*HS      

Vind      Vh*HS Vk*HS    

Tettbygde strøk       By2*HS   

Sjøkabel       SjøK  

Mikro-/mini-/småkraft        SmåK 

Input CABk CABk CABk CABk CABk CABk CABk CABk 

  

Tabell 28: Test av resultater fra modeller med og uten rammevilkår 

Frisch DEA Test -   N = 524 

H0 HAlt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0.066 0.100 1.282 0.100 

Critical 0.950   0.076 0.050 1.646 0.050 

Critical 0.990   0.094 0.010 2.330 0.010 

CRS       

CRS-DM10 CRS-DM13 0.020 0.103 0.004 2.598 0.005 

CRS-DM10 CRS-DM14 0.009 0.044 0.364 1.117 0.132 

CRS-DM10 CRS-DM15 0.019 0.090 0.015 2.440 0.007 

CRS-DM10 CRS-DM16 0.010 0.042 0.397 1.336 0.091 

CRS-DM10 CRS-DM17 0.020 0.065 0.110 2.595 0.005 

CRS-DM10 CRS-DM18 0.001 0.011 0.934 0.101 0.460 

CRS-DM10 CRS-DM19 0.020 0.074 0.055 2.597 0.005 

CRS-DM10 CRS-DM20 0.011 0.063 0.125 1.462 0.072 

 

Av tabell 29 fremgår det at en har testet betydning av å ekskludere én og én av de tre 
geografivariablene som var signifikante i tabell 28 over, og at en deretter har testet 
betydningen av å inkludere sjøkabel og små kraftverk i DEA-modellen sammen med alle 
de signifikante geografivariablene.  

Testresultatene i tabell 30 viser at det ikke er grunnlag for å ekskludere noen av de tre 
geografivariablene: Skog (Skog2), helning (Heln1) og vind (Vk). Av figurene 39 til 41 
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ser man betydningen av å utelate de enkelte geografvariablene fra analysene. Dette 
illustrerer at alle geografivariablene har stor betydning for enkelt selskaper.     

Tabell 29: Oversikt over ulike modell spesifikasjoner med flere rammebetingelser 

  DM21 DM22 DM23 DM24 DM25 DM26 
Output       

Høyspent HS HS HS HS HS HS 

Levert energi Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb Le÷Fb 

Abonnementer  AB AB AB AB AB AB 

Nettstasjoner NS NS NS NS NS NS 

Grensesnitt GSk GSk GSk GSk GSk GSk 
Levert energi Fritidsboliger Fb Fb Fb Fb Fb Fb 

Skog   Skog2*HS Skog2*HS Skog2*HS  Skog2*HS Skog2*HS 

Helning Heln1*HS Heln1*HS  Heln1*HS Heln1*HS Heln1*HS 

Vind  Vk  Vk Vk Vk Vk 

Sjøkabel     SjøK  

Mikro-/mini-/småkraft      Småk 

Input CABk CABk CABk CABk CABk CABk 

Tabell 30: Konsekvensen av å utelate variable i DEA analysen 

Frisch DEA Test -   N = 524 

H0 Halt DiffE D+ P(D+) T P(T) 

Critical 0.900   0.066 0.100 1.282 0.100 

Critical 0.950   0.076 0.050 1.646 0.050 

Critical 0.990   0.094 0.010 2.330 0.010 

Konsekvensen av å utelate skog, helning eller vind fra modellen 

CRS-DM22 CRS-DM21 0.019 0.065 0.110 2.503 0.006 

CRS-DM23 CRS-DM21 0.018 0.076 0.047 2.400 0.008 

CRS-DM24 CRS-DM21 0.022 0.101 0.005 3.089 0.001 

Konsekvensen av å inkludere sjøkabel eller innmating fra små kraftverk 

CRS-DM21 CRS-DM25 0.007 0.034 0.539 0.906 0.183 

CRS-DM21 CRS-DM26 0.010 0.050 0.275 1.429 0.077 

Figur 39: Betydningen av å utelate vind. 
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Figur 40: konsekvensen av å utelate Helning 
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Figur 41: Betydningen av å utelate skog 
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Når alle de tre geografivariablene er inkludert i analysen har ikke sjøkabel lenger en 
statistisk signifikant effekt på DEA-resultatene. Dette samsvarer med funnene fra 
regresjonene mot DEA-resultatene i kapitel 6. Implikasjonen av dette er at 
geografivariabelen og da særlig vindvariabelen fanger opp de samme enhetene som 
sjøkabel. NVE mener imidlertid at kystnærhetsmålet som inngår i beregning av vind-
variabelen sannsynligvis ikke fanger opp forsyning av øyer i værharde områder i 
tilstrekkelig grad og tar derfor sikte på å videreutvikle dette målet frem mot tidspunktet 
da den endelige modellen skal foreligge.  

Det fremgår også av tabell 30 at innmating fra små kraftverk fremdeles har en signifikant 
betydning på DEA-resultatene. De tallene som inngår i denne analysen er imidlertid kun 
basert på observasjoner for 2004 og uttrykker samlet installert ytelse. NVE har derfor i 
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denne omgang valgt å ikke inkludere denne størrelsen i beregningen av DEA-resultatene 
som ligger til grunn for beregningen av inntektsrammer og avkastning i kapittel 9.   
Betydningen av å inkludere sjøkabel og innmating fra små kraft er illustrert i figurene 42 
og 43. 

Figur 42: Betydningen av å inkludere 
sjøkabel
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Figur 43: Betydning av å inkludere mikro-/mini- og småkraft 
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Dette gir følgende konklusjoner fra analysene i trinn 3: 
n Temperatur og sentrumsone har ikke en signifikant virking på resultatet fra DEA-

analysene og er dermed ikke inkludert i DEA modellen.    
n Betydningen av vindvariabelen Vk er større enn vindvariabelen Vh og NVE har 

derfor valgt å inkludere denne i DEA-modellen.   
n Skog, helning og vind er alle signifikante hver for seg både når en tester nedenfra 

ved å inkludere én og én variabel og når en tester ovenifra ved å ekskludere én og 
én variabel fra modellen. 

n De tre geografidimensjonene over fanger i stor grad opp de samme forholdene 
som sjøkabel og denne variabelen er derfor ikke signifikant når den inkluderes i 
DM21 over. Sjøkabel er derfor ikke inkludert i modellen. NVE mener imidlertid 
at det er grunn til å videreutvikle målet på kystnærhet og vil derfor arbeide videre 
med dette fram imot at den endelige modellen skal foreligge. Det er her særlig 
ønskelig med innspill fra selskapene på både om hvordan kystnærhet best bør 
fanges opp og i hvilken grad betydningen av vind bør vektlegges.  

n Videre er det besluttet å ikke ta med innmating fra mikro-/mini- og småkraft i 
denne omgang. NVE tar imidlertid sikte på å etablere et bredere datagrunnlag for 
å vurdere denne variabelen på nytt før den endelige utformingen av DEA-
modellen. 

 
Dette betyr at der et modell  DM21 som blir gjenstand for sensitivitetsanalyser i avsnitt 
7.1.5 og som blir lagt til grunn ved beregninger av avkastning og inntektsrammer i 
kapittel 9. 

7.1.4 Vurderinger av skalaegenskaper og sensitivitet 
I kapittel 5.1.2 er det konkludert med at det med utgangspunkt i den foreslåtte 
reguleringsmodellen skal legges CRS-modeller til grunn ved fastsettelsen av 
kostnadsnormen.  

Figur 44: Forskjellen mellom CRS og VRS for DM21 i 2004  
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Vi har utformet og testet DEA-modellen med hensyn på dette. Når vi nå har spent DEA-
fronten ut i 9 dimensjoner er VRS-modeller ikke aktuelt. En av grunnene til dette er blant 
annet at de største selskapene i en modell med variabelt skalautbytte pga av størrelsen vil 
havne på fronten.  

Dette illustreres i figur 44 der forskjellene mellom resultatene fra CRS- og VRS-
analysene er tegnet i et salter-diagram. I salter-diagrammene fremkommer selskapenes 
størrelse (målt ved kostnadsgrunnlaget) som bredden på søylene i figuren. Store selskaper 
har brede søyler, små selskaper har smale søyler. Tykke mørke streker illustrerer at det 
ligger mange små selskaper ved siden av hverandre. 

Vi ser at det i all hovedsak er de største selskapene som blir løftet opp, eller med andre 
ord får et bedre DEA-resultat i VRS-analysen. Dette innbærer at det ved kalibreringen av 
inntektsrammen vil skje en omfordeling i retning av de største selskapene ved bruk av 
VRS istedenfor CRS.   

Figur 45 viser videre hvordan den justerte supereffektiviteten som inngår i beregningen 
av selskapenes inntektsrammer og avkastning fordeler seg mellom store og små 
selskaper. NVE har som redegjort for i avsnitt 5.1.3 lagt til grunn en supereffektivitet som 
relaterer seg til det enkelte referanseselskap sin endring fra foregående år. I de tilfellene 
hvor selskapet gjør det dårligere enn året før er DEA-resultatet satt til 100 %, dvs. at de i 
disse årene vil få en meravkastning som tilsvarer avstanden fra det vektede 
gjennomsnittet i analysen under.        

Figur 45: DEA-resultater inklusive supereffektivitet for DM21 i 2004 
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7.1.5 Betydningen av enkeltselskaper for resultatene av analysen 
Som redegjort for over er DEA metoden en ikke-parametrisk metode. Dette innbærer at 
enkeltobservasjoner kan få relativt stor betydning for de øvrige selskapene i analysen. I 
tillegg vil feil i et selskaps tall påvirke avkastningen også til de øvrige selskapene. Dette 
gjelder selvsagt alle feil for alle selskaper, også de som ikke er referanseverk.  
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Det finnes metoder for både å avdekke hvilke selskaper som har størst betydning for de 
øvrige selskapene i analysen en såkalt ESL-analyse, jf. kapittel 5.1.7. NVE har 
gjennomført en slik analyse på modell DM21 over. ESL-analysene inneholder omfattende 
mengder data og egner seg ikke så godt for fremstilling på papir. Excel-filer med 
resultater fra ESL-analysen kan imidlertid gjøres tilgjengelig.  

ESL-analysen viser at selskap nr 95 Krødsherad energiverk har relativt stor betydning 
som referent. Dersom dette selskapet tas ut av analysen øker det vektede DEA-resultatet 
med om lag 1 prosent. Figur 46 illustrerer betydningen av å holde dette selskapet ut av 
analysen. Det er imidlertid ingen åpenbare feil i datagrunnlaget til selskapet som skulle 
tilsi at de burde vært tatt ut av analysene.  

Figur 46: Betydningen av å utelate Krødsherad energiverk fra analysen i år 2004 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000

Størrelse i 1000 kroner

CRS alle
CRS Uten 95

 

Figur 47 Forskjellen mellom CRS-fronten og den Bootstrappede CRS-fronten for DM21 for år 2004 
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Figur 47 illustrerer en Bootstrap-analyse på DM21. Vi ser at fronten i gjennomsnitt flytter 
seg om lag 10 prosent dvs. at den ”sanne” fronten antas å ligge slik at DEA-resultatene i 
gjennomsnitt vil ligge om lag 10 lavere enn i analysen uten Bootstrapping. Det er verd å 
merke seg at denne fronten er relativt stabil med en gjennomsnittlig standardfeil på om 
lag 1 prosent. Vi ser imidlertid at det for enkelte små selskaper er noe større variasjoner 
mellom den observerte fronten og den ”sanne” fronten fra Bootstrappingen. 

7.2 Modeller for regionalnettet 
Her presenteres analysene og testene av de ulike alternativene til DEA-modell for 
regional- og sentralnettsvirksomheten. Etableringen av datasettene for disse analysene har 
vært betydelig mer ressurskrevende enn for distribusjonsnettsanalysene. Som nevnt i 
kapittel 4.2.2 er mye informasjon hentet fra TEK2000. Disse opplysningene er koblet 
med opplysninger fra vedlegg H i eRapp. Opplysningene i TEK2000 er oppdatert per 
31.12.1999. For å fange opp eierskifter av nettanlegg siden da, har vi prøvd å korrigere 
dataene slik at de skal være korrekte. Det kan imidlertid være forhold vi ikke har fanget 
opp. 

Vi har tatt utgangspunkt i dagens modell (Modell 0), med den samme spesifikasjon av 
kostnadsdrivere som i inneværende reguleringsperiode, med unntak av forventet KILE. 
Som nevnt i kapittel 4.2.2 har vi imidlertid erstattet vektsystemet som har blitt benyttet til 
nå med et som er konsistent for alle anleggskomponenter. Vektsystemet er fortsatt basert 
på ulike anleggskomponenter og spenningsnivåer. Dette gjør det mulig for oss å splitte 
opp de eksisterende kostnadsdriverne og danne nye på en enkel måte. Dette har vi gjort 
på ulike måter (Modell 1).  

I tillegg har vi etablert en modell (Modell 2) basert på et betydelig mer findelt vektsystem 
som nevnt i kapittel 4.2.2. Der er alle anleggskomponenter veid sammen med sine 
respektive nyverdier etter spenningsnivå og dimensjonering. Kostnadsdriverne blir da et 
slags mål på faktisk overføringskapasitet i regional- og sentralnettene.  

Til slutt er det gjennomført en analyse av betydningen av å slå sammen modellen for 
distribusjons-, regional- og sentralnettet til en felles modell.  

Som i fremgangsmåten for distribusjonsnettet foretas analysen i tre trinn. Først vurderer 
vi de variablene som antas å beskrive forskjeller i oppgaven (effekttransport over 
avstand), betydningen av ulike måter å modellere kostnadsdriverne på (nettutstrekning, 
maksimal transportert effekt og grensesnitt), og til slutt betydningen av ulike 
geografivariable. Vi har imidlertid ikke gjennomført en like omfattende analyse av 
geografivariablene som i distribusjonsnettet, men tatt utgangspunkt i de geografiske 
variablene som var mest fremtredende i distribusjonsnettsanalysene. 

Valget av modellens hovedvariabler er teoretisk fundert på basis av at etterspurt effekt 
skal transporteres fra innmating til uttak. Vi har vurdert inndelingen av variablene på et 
mer disaggregert nivå for eventuelt å kontrollere for at selskapene historisk kan ha stått 
overfor strukturelle forskjeller når de har foretatt sine investeringsbeslutninger. Dette er 
tilskrevet trinn 2 i tabell 31.  

Resultatene fra analysene for distribusjonsnettene viser at det er noen geografivariable 
som kan være aktuelle kandidater også i regionalnettet. Vi har testet følgende variable: 
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Helning (Heln1_Vektet), skog (Skog2_Vektet), snø (Ns_Vektet), temperatur 
(Temp1_Vektet) og vind (Vk_Vektet). Variablene fra distribusjonsnettet er transformert 
til variable for det enkelte regional- og sentralnettet som beskrevet i kapittel 4.4.11.  

Tabell 31: Ulike variable som er inkludert i analysen 

Variable som er testet 

Trinn 1 – Grunnvariabler 

Nettutstrekning (vektet km trasé), maksimal transportert effekt (i nettet), grensesnitt 
(vektet kostnadsdriver for ulike linje-/kabelforsynings-, transformerings- og 
kompenseringsoppgaver).  

Trinn 2 – Strukturforskjeller 

Inndeling i regional- og sentralnett som egne variabler (for å ta hensyn til at tap i 
sentralnettet ikke er i konsesjonærens kostnadsgrunnlag) for både nettutstrekning og 
grensesnitt 

Nettutstrekning delt inn i ulike spenningsnivå: 24kV, 66kV, 132kV og 300kV. 

Trinn 3 – Rammebetingelser 

Helning (Heln1_Vektet), skog (Skog2_Vektet), snø (Ns_Vektet), temperatur 
(Temp1_Vektet) og vind (Vk_Vektet). 

 

Inndelingen av ulik alternativer for trinn 1 og trinn 2 er gitt i tabell 32. 

Tabell 32: Oversikt variabelbenevnelse 

Variable Nettnivå Innhold 

Rn Regionalnett Nettutstrekning som sum av vektet km trasé alle 
spenningsnivå 24, 66, 132 og 300 kV 

NRxx Regionalnett Nettutstrekning som sum av vektet km trasé for xx kV 

NSxx Sentralnett Nettutstrekning som sum av vektet km trasé for xx kV 

NRSxx Regional- og 
sentralnett 

Nettutstrekning som sum av vektet km trasé for 24 kV, 66 
kV 

NRS Regional- og 
sentralnett 

Nettutstrekning som sum av vektet km trasé alle 
spenningsnivå 24, 66, 132 og 300 kV 

GRn Regionalnett Grensesnitt for regionalnett 

GRSn Regional- og 
sentralnett 

Grensesnitt for regional- og sentralnettsanlegg 

Sn Sentralnett Nettutstrekning (vektet sum av km trasé for 132 kV og 
300 kV og grensesnitt for sentralnett 
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Av tabell 33 fremgår det hvilke alternative modellspesifikasjoner som er testet. Alle 
modellene er testet mot selskapenes totale kostnader, inkludert anleggsbidrag og uten tap 
for sentralnettsanlegg. I tillegg er det korrigert for anlegg som eventuelt er overført til 
distribusjonsnettsanalysen (CABk), slik det fremgår av kapittel 4.   

Tabell 33 

 RM0 RM1 

  a b c d e 

Output       

Nettutstekning Rn NR24 
NR66 

NR132 
NS132 
NS300 

NR2466 
NRS132 
NS300 

NR24 
NRS66132 

NS300 

NRS2466132 
NS300 

NRS 

REffekt X X X X X X 

Grensesnitt GRn GRSn GRSn GRSn GRSn GRSn 

Sentral Sn - - - - - 

Input CABk CABk CABk CABk CABk CABk 

 

I modell RM1 er nettutstrekning og grensesnittsvariabelen for sentralnettet slått sammen 
med variablene for regionalnettet. Modellalternativene med Nettutstrekning 
kapasitetskorrigert, RM2 a – e, har samme inndeling i nettutstrekning som RM1, med 
unntak av at 24 kV linjer og kabler inngår sammen med 66 kV. I RM2 er det derfor ingen 
egen dimensjon NR24. I RM2 omfatter grensesnittsvariabelen både regional- og 
sentralnettsanlegg. Effekt er i utgangspunktet utelatt i RM2 da denne fanges opp i den 
kapasitetskorrigerte nettutstrekningen. Det er imidlertid testet om effekt har betydning 
også når den kapasitetskorrigerte nettutstekningen legges til grunn.  

Analysene er basert på 53 av 89 selskaper med kostnader ført under regional- og/eller 
sentralnettsvirksomheten. Selskaper som er holdt utenfor analysene er enten svært små og 
spesielle eller har svært usikker kvalitet på dataene. I andre tilfeller er det, som nevnt 
under kapittel 4, grunnlag for korrigering av kostnader og variabelen grensesnitt mellom 
distribusjons- og regionalnettet.  

Vi benytter RM0 som basismodell og vurderer hvordan RM1 og RM2 er i forhold til 
denne. I både RM1 og RM2 er det forskjellige aggregeringsnivåer på nettutstrekningen. 
RM1a og RM2a er de mest disaggregerte. RM1e og RM2e er de mest aggregerte. 
Forskjellene mellom RM0 og RM1a/RM2a er, ikke uventet, størst. Forskjellene mellom 
RM0 og RM1e/RM2e er minst. Det er også relativt stor forskjell mellom 
modellvariantene a og e innenfor hver hovedmodell. 
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Vi har ikke funnet grunnlag for å endre på den eksisterende modellen, illustrert ved RM0, 
på nåværende tidspunkt. Modellene gir forskjellige resultater og det ingen som entydig 
peker seg ut som en klar kandidat foran RM0. Vi vil imidlertid fortsette vurderingene av 
RM1 og RM2 etter å ha fått eventuelle innspill fra bransjen. Vi illustrerer forskjellene 
mellom RM0 og noen utvalgte modellalternativer i figurene 48 til 52.  

I figurene er det sortert etter DEA-resultatene i RM0, som er illustrert ved hele blå 
bokser. De tilhørende resultatene fra de alternative modellene er vist som det røde 
tillegget eller fradraget for hvert enkelt selskap. 

Figur 48: Forskjell i DEA-resultater mellom RM0 og RM1a 
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Figur 49: Forskjell i DEA-resultater mellom RM0 og RM1d 
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Figur 50: Forskjell i DEA-resultater mellom RM0 og RM2a 
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Figur 51: Forskjell i DEA-resultater mellom RM0 og RM2d 
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Vi ser av figurene over at modell RM2 endrer betydelig på resultatene for enkelte 
selskaper. Vi kan ikke se bort i fra at dette skyldes måten vi har beregnet de nye 
variablene på eller at det er forhold i datagrunnlaget fra TEK2000 som er årsak til dette. 
Dette må studeres nærmere før modell RM2 kan vurderes som en aktuell kandidat i det 
videre arbeidet med DEA-modellene. 
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Forskjellen mellom RM0 og RM1 er vesentlig mindre. Fra RM0 til RM1a, som er den 
mest disaggregerte modellen, løftes noen selskaper som er spesielle i de nye 
dimensjonene, og dette endrer resultatene også for andre selskaper noe. Fra RM0 til 
RM1d er det relativt små endringer, unntatt for et par selskaper. 

7.2.1 Inkludering av geografivariable 
Vi har testet de aktuelle geografivariablene i alle tre hovedmodellene ved hjelp av 
Stepwise DEA basert på Banker-tester. Ved trinnvis ekskludering av alle variable som 
ikke er statistisk signifikante blir vi sittende igjen med kun én geografivariabel i alle 
modellene: Skog2_Vektet. 

I tabell 34 vises testresultatene før siste trinn i Stepwise DEA på modell RM0. Vi ser at 
vindvariabelen Vk_Vektet ikke er statistisk signifikant i denne testen, mens 
skogvariabelen Skog2_Vektet er det. Dette resultatet står seg også etter å ha tatt ut 
vindvariabelen. 

Tabell 34: Test av resultater for modell RM0 

Frisch Test CRS     
 Halt D+ p(D+) T p(T) 
Critical 0.900 0.066 0.100 1.282 0.100 
Critical 0.950 0.076 0.050 1.646 0.050 
Critical 0.990 0.094 0.010 2.330 0.010 
Variable DiffAvgE     
Rn 0.087 0.250 0.000 5.246 0.000 
REffekt 0.053 0.170 0.002 3.465 0.000 
GRn 0.117 0.340 0.000 6.734 0.000 
Sn 0.042 0.132 0.025 2.707 0.004 
Skog2_Vektet 0.021 0.061 0.451 1.383 0.084 
Vk_Vektet 0.010 0.052 0.565 0.667 0.253 

 

I figur 52 ser vi forskjellen på DEA-resultatene fra RM0 med og uten skogvariabelen 
med. De blå hele boksene er RM0 uten skog, de røde skyggen på toppen er med 
skogvariabelen Skog2_Vektet med. 
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Figur 52: Resultater fra RM0 med og uten skogvariabel 
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I figur 53 viser vi virkningen av å inkludere de tre øvrige geografivariable som inngår i 
distribusjonsnettsanalysen i tillegg til skog i RM0. De blå hele boksene er da RM0 med 
skogvariabelen, og de røde skyggene på toppen er når vi inkluderer de tre resterende. 

Figur 53: Forskjeller mellom RM0 med bare skog og RM0 med 4 geografivariable 
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7.2.2 Bootstrapping og skalaegenskaper 
Figur 54 illustrerer en Bootstrap-analyse på RM0 med skog. Vi ser at fronten flytter seg 
omtrent på samme måte som i distribusjonsnettet. Den bootstrappede fronten er relativt 
stabil, men gir store utslag for enkelte selskaper på fronten. Dette skyldes at det er få 
observasjoner i nærheten av disse selskapene og DEA-resultatene tenderer da til å bli litt 
for snille for disse. 
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Figur 54: Bootstrapping av RM0 inklusiv skogvariabel. 
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I figur 55 illustrerer vi forskjellen i DEA-resultater fra RM0, uten skog, men for CRS og 
VRS. Som vi ser vil også her svært mange av de større enheten havne på fronten ved 
VRS. Vi har allerede tatt hensyn til svært mange forskjeller mellom selskapene når vi har 
vektet sammen de ulike output-variablene og opererer i 4 output-dimensjoner. Vi anser 
det derfor ikke som hensiktsmessig å legge en VRS-modell til grunn i 
regionalnettsanalysene heller ved beregning av kostnadsnormen for nettselskapene. 

Figur 55: Forskjell i DEA-resultater mellom CRS og VRS for RM0 
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7.2.3 Felles modell med distribusjonsnettet 
Vi har etablert en modell som omfatter alle tre virksomhetsområdene hvor nettselskapene 
har monopol: Distribusjonsnetts-, regionalnetts- og sentralnettsvirksomheten.  
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Vi har etablert den felles modellen DRS0 ved å slå sammen DM21 og RM0. Vi har tatt 
med alle variable fra DM21, men har utelatt effekt REffekt fra RM0. Dette begrunnes 
med at levert energi i distribusjonsnettet kan være en god proxy for det vi ønsker å måle 
med effektvariabelen når distribusjonsnettet inkluderes.  

I tabell 35 er det tilføyd D til variablene HS, NS, AB, Le÷Fb og LeFb for å indikere at 
disse kommer fra distribusjonsnettet. Ellers er de lik med variablene i DM21. Vi ser at 
alle variablene, med unntak av Sn og LeFbD, er statistisk signifikante. At LeFbD ikke er 
signifikant er i tråd med funnene i forbindelse med utviklingen av DM21. At Sn ikke er 
statistisk signifikant er mer overraskende. 

Vi vurdere modell DRS0 til å være på forsøksstadiet ennå. Vi ser at vi kan fange opp 
enkelte spesielle selskaper ved en slik samlet analyse. Spesielt gjelder dette selskaper 
hvor kostnadsfordelingen mellom ulike virksomhetsområder kan være et problem. Det er 
imidlertid behov for å studere resultatene nærmere for å finne ut om dette kan være en 
modell å bygge videre på. En slik modell kan i så fall tidligst tas i bruk i forbindelse med 
fastsettelse av inntektsrammene for 2008. 

  

Tabell 35: Testresultater fra Banker-tester på samlet modell for alle nettnivå (DRS0) 

Frich Test CRS     
 Halt D+ p(D+) T p(T) 

Critical 0.900 0.066 0.100 1.282 0.100 
Critical 0.950 0.076 0.050 1.646 0.050 
Critical 0.990 0.094 0.010 2.330 0.010 
CRS DiffAvgE     
 HSD 0.011 0.072 0.055 1.645 0.050 
 NSD 0.010 0.054 0.196 1.474 0.070 
 ABD 0.022 0.089 0.013 3.193 0.001 
 Le÷FbD 0.026 0.129 0.000 3.929 0.000 
 LeFbD 0.007 0.033 0.556 1.006 0.157 
 GRn 0.015 0.056 0.175 2.077 0.019 
 Rn 0.035 0.129 0.000 4.882 0.000 
 Sn 0.006 0.033 0.556 0.846 0.199 
 Heln1 0.010 0.043 0.352 1.416 0.079 
 Skog2 0.018 0.087 0.015 2.704 0.003 
 Vk (Vind/avstand kyst) 0.017 0.060 0.139 2.440 0.007 

 

Vi ser av figur 56 at det er særlig de små selskapene hvor utslagene ved å gå fra to 
separate modeller til én felles modell er størst. Dette kan skyldes mest sannsynlig at de 
havner på fronten fordi de er spesielle, har uriktig kostnadsfordeling eller har feil 
spesifikasjon av noen av kostnadsdriverne. Denne informasjonen kan benyttes til å 
evaluere selskaper som kommer spesielt godt eller dårlig ut i de separate analysene. 
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Figur 56: Sammenligning av kalibrerte DEA-resultater med supereffektivitet, vektede resultater fra 
separate modeller (DM21 og RM0 med skog) og fellesmodellen (DRS0) 
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7.3 Oppsummering fra DEA-analysene 
Vi har analysert en rekke modellalternativer i både distribusjons- og regionalnettet. Vi har 
valgt CRS-modeller i begge tilfeller ut fra både en praktisk og teoretisk begrunnelse. VRS 
innebærer at mange store selskaper kommer på fronten bare på grunn av sin størrelse. 
Dette vil føre til en uheldig og unødvendig omfordeling fra små til store selskaper. 

Vi har på input-siden aggregert alle kostnader til én variabel, og ikke fire som i dag. Dette 
reduserer mulighetene for at feilføringer hos selskapene påvirker resultatene. 

I distribusjonsnettet har vi valgt en modell med 9 output-variable: Høyspent, levert energi 
til alle unntatt fritidsboliger, levert energi til fritidsboliger, abonnenter, nettstasjoner, 
grensesnitt, skog, helning og kystnærhet målt som vind / avstand til kyst.  

Vi har vært i tvil om nærhet til kyst i værharde strøk fanges godt nok opp i modellen. Vi 
har også vært usikre på om innmating fra mikro-, mini- og småkraft bør inkluderes i 
modellen. Levert energi til store næringskunder er også en kandidat for modellen, men 
datakvaliteten ser ikke ut til å være tilstrekkelig god på nåværende tidspunkt. Vi ønsker å 
se nærmere på disse alternativene etter at vi har fått tilbakemeldinger fra bransjen på den 
foreslåtte modell DM21. 

I regionalnettet har vi valgt å holde fast på den eksisterende modellspesifikasjonen med 
unntak av forventet KILE. Vi har imidlertid endret vektsystemet slik at det blir mer 
konsistent på tvers av output-variablene. Vi har ikke funnet at de to hovedalternativene på 
nåværende tidspunkt skiller seg ut som klart bedre enn basismodellen RM0. For alle 
hovedmodellene har vi kun funnet at skog har en statistisk signifikant betydning for 
DEA-resultatene, de andre ikke. Vi velger derfor å inkludere denne i modell RM0. 
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Vi har etablert en felles modell som omfatter alle tre nettnivåene. Modellen er imidlertid 
ikke testet fullt ut, men kan være en kandidat for fremtiden. Inntil videre kan vi benytte 
denne modellen til å identifisere selskaper som kommer spesielt godt eller dårlig ut i én 
eller begge de separate analysene.  
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8 Fra resultater til kostnadsnorm 
For å omdanne resultatene fra DEA-modellene til én kostnadsnorm for hvert selskap må 
vi gjøre flere korrigeringer. Først må vi korrigere alle DEA-resultatene fra hver av 
analysene for avvik mellom faktisk og gjennomsnittlig KILE. Deretter må vi vekte 
resultatene fra de to analysene sammen til ett DEA-resultat per selskap. Til sist må vi 
kalibrere alle kostnadsnormene slik at forventet veid gjennomsnittsavkastning i bransjen 
blir lik NVE-renten. Når kalibreringene foretas er Statnett SF ikke med i kalibrerings-
grunnlaget. 

Når vi har etablert de to modellene som benyttes har vi utelatt en del selskaper hvor 
dataene er av usikker kvalitet eller selskapet er veldig spesielt. Dette er imidlertid bare 
gjort i de tilfellene hvor selskapene blir referanseverk for andre selskaper. Selskaper som 
ikke er referanseverk har vi beholdt. De fleste utelatte selskaper har svært liten 
nettvirksomhet. Typisk er dette industriparker og produsenter med litt nett. Når vi har 
kalibrert kostnadsnormen og inntektsrammer for utelatte selskaper har vi satt deres DEA-
resultater likt med det veide gjennomsnittet i den aktuelle analysen. 

8.1 Korrigering av DEA-resultater mhp KILE 
Resultatene fra DEA-modellene er basert på et kostnadsgrunnlag hvor alle selskapers 
KILE-kostnader er beregnet som gjennomsnittet over perioden 2001 – 2004. Dette ble 
gjort for å gjøre fronten mer realistisk i et lengre perspektiv. Siden det er det enkelte 
selskaps faktiske KILE-kostnader som skal inngå i kostnadsgrunnlaget og de 
sammenlignende analysene, jf. Jensen og Dalen (2006), må DEA-resultatene korrigeres 
før de kan benyttes. Korrigeringen gjøres for alle selskaper, også de effektive, på 
følgende måte: 

(27)
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hvor Ê  er det korrigerte resultatet fra DEA-modellene fra hvert nettnivå, gKILE er 
gjennomsnittlig KILE 2001 - 2004 som er benyttet i analysene, og fKILE er faktisk KILE 
for hvert av årene. Dette innebærer at i de årene hvor KILE-kostnadene har vært høyere 
enn gjennomsnittet i perioden, blir DEA-resultatet justert ned. I de årene hvor KILE-
kostnadene har vært lavere blir de justert opp. 

8.2 Beregning av ett DEA-resultat per selskap 
Når vi skal vekte sammen de korrigerte DEA-resultatene fra de to analysene for hvert 
enkelt selskap, benytter vi andelen av totalkostnaden fra hvert av nettnivåene som vekt. I 
prinsippet kan DEA-resultatene vektes sammen direkte, men vi har valgt å normere 
resultatene rundt det veide gjennomsnittet fra hver av analysene før sammenvektingen 
foretas. Dette hadde ikke vært nødvendig dersom en eventuell målefeil hadde gitt samme 
utslag i begge analyser, men med motsatt fortegn, og alle selskaper var med i begge 
analysene. Vi mener at denne kalibreringen reduserer faren for at målefeil i en av 
analysene skal gi for lav kostnadsnorm for selskaper som ikke ligger på fronten. Ulempen 



Utkast per 6.6.2006 

 122 

med en slik kalibrering er at man kutter en-til-en-koblingen mellom kostnadene på de to 
nettnivåene for det enkelte selskap. Vi vurderer ulempene ved dette som små. 

Det veide gjennomsnittet for hver av analysene er: 
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der i er alle selskapene i den aktuelle analysen, D og R henspeiler på henholdsvis 
distribusjonsnettet og regional-/sentralnettet og vektene vi er beregnet som 
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For å beregne det samlede DEA-resultatet for selskap i vektes resultatene fra hver av de 
to analysene sammen: 
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der vekten wi er andelen av selskap i sin totalkostnad som inngår i analysen for 
distribusjonsnettet. Den resterende andelen (1- wi) inngår i analysen for regionalnettet. 

Fra likning (30) har vi nå ett DEA-resultat som har den egenskapen at den er 1 (= 100 
prosent) for selskaper som er lik det veide gjennomsnittet av alle selskaper, over 1 for de 
som har høyere DEA-resultat enn det veide gjennomsnittet og under 1 for de som har 
lavere DEA-resultat enn det veide gjennomsnittet. 

8.3 Kalibrering av kostnadsnorm  
I NVE-dokument 19/2005 gir NVE sin vurdering av hvorfor kalibrering inntektsrammene 
for å sørge for at bransjens avkastning blir tilnærmet lik referanserenten over tid er 
fornuftig. Kalibreringen skal ikke endre insentivene i reguleringen. Med uendrede 
insentiver forstås her at insentivene mellom selskapene forblir uendret. I prinsippet betyr 
dette at avkastningslinjen må parallellforskyves slik som illustrert i figur 57. Gjennom 
den normaliseringen vi gjorde i likning (30) har vi allerede parallellforskjøvet 
avkastningslinjen til et sted i nærheten av der den skal ligge. Det som gjenstår er en 
finkalibrering med hensyn på forventet avkastning. 

Kalibreringen kan i praksis gjøres på flere måter. Vi beskriver her den metodikken vi har 
funnet mest hensiktsmessig. Utfallet av DEA-analysene og den påfølgende 
normaliseringen vil avgjøre om inntektsrammen skal justeres opp eller ned. Av hensyn til 
administrative forenklinger og forutsigbarhet er det ønskelig at justeringen inkluderes i 
inntektsrammen og ikke håndteres gjennom vedtak om mer-/mindreinntekt. Det 
innebærer samtidig at justeringen må baseres på estimater og forenklinger samt at 
bransjens avkastning således ikke vil være lik referanserenten til en hver tid. Både 
inntekter og kostnader estimeres ved varsel om inntektsrammer, mens det ved vedtak om 
inntektsramme kun må estimeres kostnader for å beregne avkastningen. 
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I prinsippet betyr dette at bransjen skal kompenseres for avstanden (vertikal i figur 57) 
mellom bransjens forventede avkastning og NVEs referanserente. For at insentivene 
mellom selskapene ikke skal endres må hvert enkelt selskaps avkastning justeres likt. 
Bransjens avkastning vil da forventningsvis bli omtrent lik NVEs referanserente. Dette er 
det samme som å si at det vektede gjennomsnittet oppnår en avkastning omtrent lik 
referanserenten.  

Figur 57: Kalibrering av kostnadsnormen 
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Tar man ikke utgangspunkt i selskapenes avkastning ved kalibreringen vil man endre 
helningen på den stiplede grønne linjen og dermed påvirke insentivene til selskapene. 

I praksis vil det bli avvik mellom bransjens faktiske avkastning og referanserenten. Det 
må innenfor disse prinsippene utvikles en metodikk for kalibrering som sikrer at 
bransjens avkastning over tid er på nivå med referanserenten.  

Usikkerheten vil naturligvis være størst knyttet til kostnadsutviklingen fra år t-2 til t. Den 
enkleste forutsetningen er å anta at kostnadsgrunnlaget år t-2 er lik kostnadene i år t. 
Svingninger i KILE-kostnadene vil muligens kunne lede til de største avvikene. 

Lar vi fqKK +=′  (fra likning (1)) er bransjens samlede inntekter før kalibrering da gitt 
ved: 
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Dette kan skrives om til:  
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der 1−E  er bransjens veide gjennomsnittlige DEA-resultat: 

(33) 
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Bransjens driftsresultat (DR) er da gitt ved: 
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hvor AKG er avkastningsgrunnlaget, r er bransjens forventede avkastning uten 
korrigering og rNVE er referanserenten. Dette gir at bransjens forventede avkastning er gitt 
ved: 

(35) 
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Selskapene skal kompensere for avstanden mellom forventet avkastning og 
referanserenten. Hvis IR0 er inntektsrammen før kalibrering blir den nødvendige 
justeringen gitt ved: 

(36) 
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Alle selskapers inntektsrammer må kalibreres slik at de får en endret avkastningssats lik 
r∆ . Størrelsen og fortegnet på r∆  vil avhenge av hvordan justeringsparameteren er 

utformet, jf. NVE-dokument nr3/2006. Justeringsparameteren vil for eksempel kunne gi 
en viss overkompensasjon dersom referanserenten er over 5 %, noe som er tilfelle i 
analysene i kapittel 9. r∆  vil da være negativ, og bransjen avkastning vil måtte kalibreres 
ned.  

 En enkel måte å ta hensyn til dette på ved fastsettelsen av inntektsrammer er å justere den 
beregnede kostnadsnormen. Endringen som må til i driftsresultatet er lik rAKG ∆× . 
Siden K* er det eneste som skal endres kan vi da skrive: 

(37) ( ) rAKGKKKIRDR Kalibrert ∆×=−=∆=∆=∆ *** ρρ  

Dette gir den kalibrerte kostnadsnormen: 

(38) r
AKG

KKKalibrert ∆+=
ρ

**
 

Denne kalibrerte K* settes så inn i den generelle inntektsrammeformelen og vi får at det 
enkelte selskap sin inntektsramme skal fastsettes som: 
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(39) ( )( ) JPKfqKIR Kalibrert +++−= *1 ρρ  

Denne kalibreringen har ikke endret insentivene i reguleringsmodellen. 

8.4 Fastsettelse av kostnadsnorm for Statnett SF 
ECOM+ for 2005 konkluderer med at Statnett SF er mer effektive enn de øvrige 
deltakerne i studien. Hvor effektive de måles som i forhold til de andre er avhengig av 
hvilke forutsetninger som legges til grunn. I forhold til gjennomsnittet ser de imidlertid ut 
til å være vesentlig bedre. Andre studier de har deltatt på i egen regi gir også et godt 
bilde. 

For å gjennomføre ECOM+ er man avhengig av at regulatorer eller TSOer fra andre land 
er interessert i å delta. Det er neppe realistisk at slike analyser gjennomføres årlig. Til det 
er de for ressurskrevende. Det er sannsynligvis mer realistisk at de gjennomføres hvert 
tredje år. Vi vil derfor ikke ha årlige benchmarkinger av Statnett, slik som vi har for de 
andre nettselskapene. 

Sammenligningsgrunnlaget i ”frivillige” TSO-benchmarkinger er vanligvis mindre stabilt 
enn i ”pliktige” nasjonale analyser av distribusjonsnett gjennomført i regi av regulator. I 
tillegg vil det normalt være større usikkerhet knyttet til sammenligningsgrunnlaget på 
grunn av forskjeller i geografiske, regulatoriske og økonomiske forhold. Vi finner det 
derfor vanskelig å anvende resultatene fra ECOM+ direkte, uten tilleggsvurderinger. 

Ingen av de effektivitetsanalysene vi har kjennskap til gir oss grunn til å sette Statnetts 
kostnadsnorm lavere enn deres eget kostnadsgrunnlag i 2007. Spørsmålet er tvert i mot 
om vi finner grunn til å sette det høyere, basert på en tankegang lik den man har i 
forbindelse med supereffektivitet. 

I distribusjons- og regionalnettet benyttes supereffektivtet for å premiere selskaper på 
fronten for å avsløre mer av bransjens ineffektivitet. Denne tankegangen kan ikke 
overføres til Statnett, siden deres benchmarking er mot utenlandske selskaper.  

Premiering av effektivitet er imidlertid viktig for insentivene til alle selskaper, også 
Statnett. Dersom Statnett vet at de kun vil få kostnadsdekning inntil de andre TSOene har 
blitt like effektive, kan det hende at de økonomiske insentivene blir for svake. Prinsipielt 
bør Statnett derfor ha en kostnadsnorm som utvikler seg i takt med effektiviteten til 
selskapet. 

Vi finner det imidlertid vanskelig å argumentere med at Statnett trenger en forventet 
avkastning som ligger over referanserenten. Det viktigste for Statnett, nå som de står 
overfor store investeringsprosjekter, er mest sannsynlig overgangen til årlige 
oppdateringer av kostnads- og avkastningsgrunnlaget. Vi finner det heller ikke riktig å 
argumentere for at Statnett må premieres for supereffektivitet fordi de sannsynligvis er 
mer effektive enn en del TSOer fra andre land. Det kan argumenteres med at effektive 
selskaper med distribusjons- og/eller regionalnett vil få en avkastning som ligger over 
referanserenten. Dog vil deres årlige kostnadsnorm svinge mer og være mer avhengig av 
aldersforskjeller på nettanleggene enn Statnett sin kostnadsnorm. 

Vi finner etter en helhetlig vurdering at Statnetts kostnadsnorm i 2007 bør settes lik 
selskapets kostnadsgrunnlag. Vi mener samtidig at det er nødvendig å se nærmere på 
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hvordan insentivene for Statnett kan ivaretas i fremtiden gjennom en sterkere kobling 
mellom utviklingen av kostnadsnormen og selskapets effektivitet. En endring kan etter 
vårt syn tidligst skje fra 2008. 
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9 Inntektsrammer og avkastning 
NVE har gjort beregninger av inntektsrammer, driftsresultat og avkastning for 
reguleringsperioden 2002-2006 ved to ulike modellalternativer. Den ene modellen 
(modell 1) er gjeldende reguleringsmodell, basert på kostnadstall for 1996-1999. Den 
andre modellen (modell 2) er forslag til ny modell, der det er gjort årlige oppdateringer på 
grunnlag av data for årene 2001-2004. Formålet med simuleringene er å illustrere 
konsekvenser av forslag til ny modell i forhold til gjeldende reguleringsmodell.  

Vi gjør oppmerksom på at vi har korrigert datagrunnlaget for mange selskaper uten å ha 
konferert med det enkelte selskap. Ingen selskaper har fått anledning til å gå igjennom 
sine data på forhånd, slik det alltid gjøres i forbindelse analyser som skal benyttes i 
enkeltvedtak. Vi har i tillegg ekskludert hele eller deler av enkelte selskaper der hvor det 
er vår oppfatning at det åpenbart er noe feil i datagrunnlaget, og disse ligger på fronten og 
er referanseverk for andre. Disse selskapene har i de fleste tilfeller fått satt DEA-resultatet 
sitt lik det veide gjennomsnittet for bransjen.  

Det finnes fremdeles selskaper som er beheftet med usikkerhet i våre analyser. Noen av 
disse er også referanseverk for andre. De er likevel med i DEA-analysene da vi ikke har 
funnet noen åpenbare feil som gjør at de bør ekskluderes. Disse forholdene gjør at vi tar 
forbehold om treffsikkerheten av våre simuleringer for enkeltselskap. Som illustrasjon for 
bransjen som helhet mener vi likevel at simuleringene er gode. 

9.1 Forutsetninger 
Analysene viser utvikling i inntektsrammer, driftsresultat og avkastning ved de alternative 
modellene. Hvordan inntektsrammene er beregnet i de ulike modellalternativene er 
beskrevet nedenfor. Det er gjort følgende forutsetninger i modellberegningene: 

• Det er benyttet selskapsstatus pr. 31.12.2004. Statnett SF er ikke med i 
analysene. Enkelte selskap med ekstremverdier er tatt ut av analysene.  

• Referanserenten er fast for alle årene som er med i analysene. Referanserenten er 
ulik i de to modellene, justert for økt risikopåslag i modell 2. Det forutsettes 
dermed at risikopåslaget i gjeldende modell holdes uendret. 

• Kraftpris er holdt fast gjennom alle årene som er med i analysene. Prisen er 
justert ned som følge av endring i påslaget i ny modell. 

• Faktisk KILE for 2006 er beregnet som gjennomsnittet for årene 2003-3005. 

• Driftsresultat i modell 1 er beregnet etter følgende formel:  
DRn = IRn - (DVn+AVSn+NTn) 

• NVE har p.t. ikke data for 2005 og 2006, slik at driftsresultat for disse årene er 
estimerte størrelser, der kostnadene for årene 2005 og 2006 er beregnet som et 
gjennomsnitt for årene 2001-2004. 

• Årlig avkastning er beregnet som: rn = (DR n /AKG n)*100, der driftsresultat og 
avkastningsgrunnlag for 2005 og 2006 er estimerte størrelser. 
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• Justeringsparameter for nyinvesteringer for 2005 og 2006 i modell 1 (gjeldende 
regulering) er satt lik gjennomsnittet for justeringene som er gjort for 2002-2004. 

• Beregnet inntektsramme for modell 1 er gjort for årene 2002-2006. 

• Det er gjort to justeringer i KILE-ordningens virkning på inntektsrammen i 
modell 1, se under. 

• Beregnet inntektsramme for modell 2 er gjort for årene 2003-2006. For 
illustrasjonsformål er inntektsrammen for 2002 satt til å være lik inntektsramme 
for 2003 fordi vi ikke har riktig kostnadsgrunnlag for å fastsette 
inntektsrammene for 2002.  

9.2 Beskrivelse av modellene 
For å kunne gjøre modellene mest mulig sammenlignbare som alternative modeller for 
fremtiden må vi gjøre noen justeringer i forbindelse med simuleringene for gjeldende 
reguleringsmodell, modell 1. Simuleringene for modell 2 følger den foreslåtte 
reguleringen fra 2007. 

Modell 1 – gjeldende reguleringsmodell 
Modell 1 er gjeldende modell, der inntektsrammen er fastsatt på grunnlag av 
inngangsverdier for det enkelte nettselskap. Inngangsverdiene ble fastsatt i forkant av 
reguleringsperioden 2002-2006, på grunnlag av driftskostnader og tapsvolum for årene 
1996-1999, avskrivninger i 1999 og avkastningsgrunnlag pr. 31.12.1999.  

I beregning av inntektsramme for det enkelte år er årets KILE-saldo inkludert, dvs. 
differanse mellom forventet og faktisk KILE, tilsvarende som om selskapene årlig 
aktiverer/avsetter årets mindre-/merinntekt på grunn av KILE. Det er imidlertid gjort to 
justeringer når det gjelder KILE-ordningens virkning på inntektsrammen: Justering for 
endring i nivå på ikke levert energi (ILE) og justering i nivå på KILE-satser.  

Utviklingen i ikke levert energi (ILE) har vist en nedadgående trend siden 
avbruddsregistreringen begynte i 1995. Det er grunn til å tro at forventet ILE som følge 
av dette ville blitt justert ned ved en eventuell videreføring av dagens modell. 
Gjennomsnittlig ILE for perioden 1996-2005 er ca. 75 prosent av gjennomsnittsnivået for 
1996-1999 som er grunnlagsårene for beregning av forventet KILE. Det er derfor gjort en 
sjablonmessig nedjustering av forventet KILE til 75 prosent av forventet KILE-beløp i 
gjeldende regulering.  

Det er tidligere beskrevet at dagens oppdateringsregler sammen med dagens KILE-
ordning gir for sterke insentiver til KILE-reduserende tiltak, jf. kapittel 2.3.  Vi forutsetter 
at en eventuell videreføring av en modell med dagens oppdateringsregler ville medført en 
endring i KILE-ordningen med hensyn til nivå på KILE-satser, slik at man unngår for 
sterke insentiver. Det er derfor gjort justering i nivå på KILE-satsene for å ta hensyn til 
dette. Det forutsettes da at forventet ILE oppdateres på samme måte som øvrige kostnader 
og at KILE-satsene inflasjonsjusteres mellom periodene. KILE-satsene er justert til å 
være 66 prosent av gjeldende KILE-satser.11 

                                                      
11 Jamfør ECON-notat 51/2003. 
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Ovennevnte justeringer er gjort for å gjøre sammenligningen mellom en eventuell 
videreføring av gjeldende modell og forslag til ny modell mest mulig realistiske. 

Inntektsrammen i modell 1 er fastsatt etter følgende formel: 
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der notasjonen følger av beskrivelser i kapittel 2.4, EK er samlet effektivitetskrav 
(summen av generelt og individuelt krav), topptekst n er år i reguleringsperioden (1-5), 
Faktura er fakturatillegget som ble gitt i forbindelse med innføring av krav til hyppigere 
fakturering, JI er justeringsparameter for nyinvesteringer og E(KILE) er forventet KILE. 

Modell 2 – forslag til ny modell med årlige oppdateringer 
Modell 2 representerer NVEs forslag til modell fra 2007, der det er en årlig oppdatering 
av kostnadsgrunnlaget og kostnadsnormen. Forslaget er beskrevet i kapittel 2.4. og i 
tidligere høringsdokumenter. Årlig inntektsramme fastsettes etter formlene (1) – (3). 

Kostnadsnormen K* er kalibrert i henhold til metoden beskrevet i kapittel 8, slik at den 
vektede avkastningen i bransjen blir tilnærmet lik referanserenten.  

9.3 Kostnadsutvikling 
En sammenligning av kostnadene for bransjen totalt sett for årene 1996-1999 mot årene 
2001-2004 viser at kostnadene har vært relativt stabile, med unntak av 
avkastningsgrunnlag som er redusert med 6,3 milliarder. Tabell 36 viser utviklingen i 
henholdsvis DV-kostnader, avskrivninger, avkastningsgrunnlag i 2006-kroner og 
nettapsvolum. Videre er det estimert inntektsramme på bakgrunn av disse verdiene, 
forutsatt dagens oppdateringsregler. En beregnet inntektsramme på grunnlag av kostnader 
fra 2001-2004 vil gi en lavere inntektsramme enn inntektsramme basert på kostnader fra 
1996-1999. 

Tabell 36: Inngangsverdier (1996-1999-tall), estimerte inngangsverdier (2001-2004 tall) og beregnet 
inntektsramme. (2006-kroner) 

  
DV-kostn. 
(1000 kr) 

Avskr.  
(1000 kr) 

AKG (1000 
kr) 

Nettap 
(MWh) 

Estimert IR 
(før eff.analyser 
og KILE) 

Gj.snitt 2001-2004  (2006-tall) 6 049 586 2 588 686 40 106 373 5 441 161 12 644 931 
Gj.snitt 1996-1999  (2006-tall) 6 075 912 2 568 260 46 427 100 5 445 538 13 064 691 

 

9.4 Utvikling i inntektsramme og avkastning 
Tabell 37 og figur 58 viser utvikling i inntektsramme og avkastning ved de to modellene 
for årene 2002-2006 i faste kroner (2006-verdi). I modell 2 er tallene for 2002 satt lik 
2003-størrelsene, men KPI-justert til 2002-nivå. 

Beregningene viser at den samlete inntektsrammen øker med NVEs forslag til modell, gitt 
forutsetningene beskrevet over. Gjennomsnittlig inntektsramme for 5-årsperioden øker fra 
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12,913 mrd. kroner til 13,434 mrd. kroner. Videre viser beregningene at gjennomsnittlig 
avkastning for bransjen for femårsperioden øker fra 7,55 prosent til 7,78 prosent. 
Gjennomsnittlig avkastning er beregnet som samlet driftsresultat i forhold til det totale 
avkastningsgrunnlaget for det aktuelle året. I begge modellene ligger gjennomsnittlig 
avkastning over referanserenten på hhv. 6,61 prosent og 7,31 prosent. Sammenlignet med 
referanserenten ligger modell 1 noe høyere over referanserenten enn modell 2, jf. tabell 
37.  

Tabell 37: Utvikling i inntektsramme, driftsresultat og avkastning 2002-2006, modell 1 og 2 (2006-kr) 

  2002 2003 2004 2005 2006 Gj.snitt 

Inntektsramme gjeldende modell 
(mrd.kr) 13,484 13,082 12,959 12,687 12,353 12,913 

Inntektsramme ny modell (mrd.kr) 13,574 13,574 13,730 13,321 12,973 13,434 

Gjennomsnittlig avkastning i 
bransjen, gjeldende modell 7,36 % 8,03 % 7,86 % 7,36 % 7,14 % 7,55 % 

Faktisk avkastning etter kalibrering 
ny modell 7,57 % 7,57 % 8,55 % 7,70 % 7,48 % 7,78 % 

 
 
Figur 58: Utvikling i inntektsramme og avkastning 2002-2006 
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9.4.1 Sammenligning av avkastning ved modellene 
Avkastning i modell 1 
Spredning i avkastning for modell 1 er vist i figur 59. Her er maksimums-, minimums- og 
gjennomsnittsavkastning for det enkelte selskap plottet inn. 

Det er 143 selskaper med i utvalget som er illustrert i figuren. Enkelte selskap er  for 
fremstillingens skyld tatt ut av analysen på grunn av ekstremverdier. Dette skriver seg fra 
feil i datagrunnlag. Et vektet gjennomsnitt på avkastning for selskapene er på 7,55 
prosent. NVE-renten som er benyttet i analysene er satt til et gjennomsnitt over NVEs 
referanserente over perioden 2002-2006, dvs. 6,61 prosent. Figuren illustrerer 
spredningen i avkastning mellom selskap og per selskap gjennom perioden. 21 selskap 
(15 prosent) av selskapene har en avkastning under 2 prosent. Disse selskapene står for 2 
% av den totale inntektsrammen i 2006. Figuren viser også at det ikke er noen selskap i 
utvalget som kommer over 15 prosent i gjennomsnittlig avkastning.12  

Figuren illustrerer ikke de faktiske resultatene for inneværende reguleringsperiode, men 
er en illustrasjon på nivå på avkastning gitt forutsetningene nevnt over. De viktigste 
forholdene som vil endre bildet som er illustrert her er KILE-ordningens virkning på 
inntektsrammen som vil gi høyere inntektsramme og avkastning enn hva som er vist her. 
Utviklingen i de faktiske kostnadene for 2005 og 2006 som foreløpig ikke er kjent vil 
også kunne endre bildet. 

Figur 59: Minimums-, maksimums og gjennomsnittlig avkastning pr. selskap, modell 1 

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141

A
vk

as
tn

in
g

 

                                                      
12 Det er enkelte selskap som har store svingninger i avkastning som er tatt ut av illustrasjonene. 
Dette er gjerne små selskap med nettvirksomhet som en liten del av deres virksomhet og/eller 
svært lave bokførte verdier. 
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Avkastning i modell 2 
Spredning i avkastning for modell 2 er vist i figur 60. Maksimums-, minimums- og 
gjennomsnittsavkastning for det enkelte selskap plottet inn. Utvalget er på 143 selskap. 
Sammenlignet med modell 1 er det færre selskap under minimumsgrensen for avkastning 
på 2 prosent. Figuren viser at det større variasjoner i avkastning for enkeltselskap ved 
modell 2 sammenlignet med modell 1.  

Figur 60: Minimums-, maksimums og gjennomsnittlig avkastning pr. selskap, modell 2 
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Sammenligning av avkastning i modell 1 og 2 samlet 
Gjennomsnittlig avkastning for begge modellene er vist samlet i figur 61, her sortert etter 
gjennomsnittlig avkastning i modell 2. I beregningen inngår 144 selskap. Nivå på 
gjennomsnittlig avkastning løftes opp for de fleste selskaper i modell 2 sammenlignet 
med modell 1.  

I tabell 38 ser vi at antall selskap med avkastning under 2 prosent er redusert i forslag til 
ny modell. Videre viser analysene at det er om lag samme andel selskap med avkastning 
over referanserenten (denne er forskjellig i de to modellene). Variasjonene for bransjen 
totalt sett er mindre i modell 2 enn i modell 1. Av utvalget på 144 selskap er det kun 
enkelte selskap med en gjennomsnittlig avkastning > 15 prosent. Dette gjelder imidlertid 
for begge modellene.  
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Tabell 38 

  Modell 1 Modell 2 

Antall selskap over referanserenten  61 62 

Antall selskap under 2 % 21 11 

Median 6,09 % 6,66 % 

Max 20,99 % 19,12 % 

Min -6,65 % -2,47 % 

Standardavvik 4,20 % 3,24 % 

 

 

 

Figur 61: Gjennomsnittlig avkastning pr. selskap, modell 1 og 2. 
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9.5 Oppsummering av hovedresultater 
Det er foretatt simuleringer av årlige inntektsrammer i to ulike modeller for årene 2002-
2006. Den ene modellen er basert på inngangsverdier som ligger fast gjennom en 
femårsperiode (kostnadstall fra 1996-1999) i modell 1 og den andre modellen er NVEs 
forslag til ny modell med årlige oppdateringer av kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm. For 
å kunne gjøre sammenligningen mulig er det gjort visse forutsetninger som er beskrevet i 
kapittel 9.1.  

Et hovedresultat av beregningene er at forslag til ny modell i gjennomsnitt vil gi ca. 0,5 
milliarder kroner høyere årlig inntektsramme og høyere avkastning enn hva tilfellet er i 
modell 1, gitt forutsetningene for beregningene i de to modellene. Den viktigste grunnen 
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til økningen i inntektsramme og avkastning er innføring av prinsippet om kalibrering av 
kostnadsnormen slik at forventet veid gjennomsnittsavkastning i bransjen blir lik 
referanserenten, samt endring i risikopåslaget. Beregningene viser også at en stor andel 
(42-43%) av selskapene har en avkastning over referanserenten i begge modellene. 

Beregningene viser også at forslag til ny modell vil gi større årlige variasjoner i 
avkastning for enkeltselskap enn i dagens modell. Det skyldes ofte variasjoner i 
selskapets egne kostnader og ikke resultatene fra DEA-analysene. Når det gjelder 
spredning i avkastning totalt sett mellom selskapene viser det seg at denne er større ved 
modell 1 enn modell 2. En årsak til dette kan være tidsetterslepet i modell 1 som gjør at 
økning i kostnader i forhold til grunnlagsårene gir negativt resultat over flere år.  
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10 Foreløpige konklusjoner 
NVE har i dette dokumentet beskrevet et forslag til hvordan kostnadsnormen for 
nettselskapene skal fastsettes fra 2007. Vi beskriver her hvilke metoder vi ønsker å bruke 
og foreslår konkrete modeller for å sammenligne nettselskapene. Vi foreslår også en 
konkret modell for å omdanne resultatene fra de sammenlignende analysene til en 
kostnadsnorm for det enkelte nettselskap.  

Vi har i tillegg eksemplifisert hvordan virkningen på det enkelte selskap vil bli over en 
periode på 5 år under de forutsetninger vi har lagt til grunn. Vi understreker at vi ikke har 
hatt de samme kontrollrutiner mot selskapene når det gjelder dataene, som vi har i 
forbindelse med fastsettelse av vedtak. Dataene kan derfor inneholde feil og mangler. 

Dette dokumentet er et utkast og kan inneholde feil som vil bli rettet opp etter 
tilbakemeldinger fra bransjen. Dokumentet kan også endres etter at innspill på metoder, 
modeller og data har kommet og blitt vurdert som riktig å ta hensyn til. 

Vi ber om innspill fra bransjen på de metoder som er foreslått, de modeller som er valgt, 
hvilke variable som eventuelt bør undersøkes nøyere og annet som måtte være relevant i 
forbindelse med vårt videre arbeid på dette området. 

Vi ser at det for enkelte selskaper kan oppstå problemer i forbindelse med overgangen fra 
et reguleringsregime til et annet. Vi har ikke foreslått konkrete overgangsordninger i dette 
dokumentet, men tar gjerne i mot innspill på dette også. 

DEA-modellene 
Vi har analysert en rekke modellalternativer i både distribusjons- og regionalnettet. Vi har 
valgt å fortsette med DEA som metode og har lagt til grunn CRS-modeller i begge 
tilfeller, ut fra både en praktisk og teoretisk begrunnelse. VRS innebærer at mange store 
selskaper kommer på fronten bare på grunn av sin størrelse. Dette vil føre til en uheldig 
og unødvendig omfordeling fra små til store selskaper. 

Vi har på input-siden aggregert alle kostnader til én variabel, og ikke fire som i dag. Dette 
reduserer mulighetene for at feilføringer hos selskapene påvirker resultatene. 

Vi bruker bokført verdi som kapitalmål. Dette innebærer at selskaper med nytt nett vil få 
et dårligere DEA-resultat enn selskaper med gamle nett, alt annet likt. DEA-resultatene 
vil derfor være dels et mål på kostnadseffektivitet og dels på alder. Vi kan derfor ikke 
kalle disse analysene for rene effektivitetsanalyser. De er analyser som skal benyttes til 
fastsettelsen av kostnadsnormen for selskapene.  

Vi har ikke funnet det riktig å inkludere en aldersparameter i modellene. En slik 
aldersparameter vil svekke insentivene, ikke styrke dem slik enkelte hevder. 
Kalibreringen av kostnadsnormen rundt referanserenten gjør at selv om inntektsstrømmen 
fra kapitalelementet reduseres i forhold til i dag når nettet er nytt, så vil den øke når nettet 
er gammelt. Over tid skal derfor inntektsstrømmen fra en investering gi en forventet 
avkastning lik referanserenten for en gjennomsnittlig effektiv investering. 

I distribusjonsnettet har vi valgt en modell med 9 output-variable: Høyspent, levert energi 
til alle unntatt fritidsboliger, levert energi til fritidsboliger, abonnenter, nettstasjoner, 
grensesnitt, skog, helning og kystnærhet målt som vind / avstand til kyst.  
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Vi er i tvil om nærhet til kyst i værharde strøk fanges godt nok opp i modellen. Vi er også 
usikre på om innmating fra mikro-, mini- og småkraft bør inkluderes i modellen. Levert 
energi til store næringskunder er også en variabel som kan ha betydning, men 
datakvaliteten ser ikke ut til å være tilstrekkelig god på nåværende tidspunkt. Vi ønsker å 
se nærmere på disse alternativene etter at vi har fått tilbakemeldinger fra bransjen på den 
foreslåtte modell i distribusjonsnettet, modell DM21. 

I regionalnettet har vi valgt å holde fast på den eksisterende modellspesifikasjonen med 
unntak av forventet KILE. Vi har imidlertid endret vektsystemet slik at det blir mer 
konsistent på tvers av output-variablene. Vi har ikke funnet at de to hovedalternativene på 
nåværende tidspunkt skiller seg ut som klart bedre enn vår basismodell, RM0. For alle 
hovedmodellene har vi kun funnet at skog har en statistisk signifikant betydning for 
DEA-resultatene, de andre ikke. Vi velger derfor å inkludere skog i modellen. Vi ser 
imidlertid at mer kunne vært gjort med hensyn på å finne sammenhenger mellom 
geografiske rammevilkår og kostnader i regionalnettet. Vi ber om innspill på hvilke 
faktorer som bør undersøkes nøyere. 

Vi har også etablert en felles modell som omfatter alle tre nettnivåene. Modellen er 
imidlertid ikke testet fullt ut, men kan være en kandidat for fremtiden. Inntil videre kan vi 
benytte denne modellen til å identifisere selskaper som kommer spesielt godt eller dårlig 
ut i én eller begge de separate analysene. Modellen kan, dersom den blir funnet 
hensiktsmessig, tidligst tas i bruk i forbindelse med fastsettelse av inntektsrammene for 
2008. 

Kostnadsnorm for Statnett SF 
Statnett SF blir ikke sammenlignet med andre norske nettselskaper. Selskapet har 
imidlertid blitt sammenlignet mot andre europeiske TSOer gjennom ECOM+. Disse 
analysene viser at Statnett SF er det mest effektive i sammenligningsgrunnlaget. Statnetts 
forventede avkastning bør derfor ikke være lavere enn referanserenten. 

Vi har funnet det riktig å ta Statnett SF ut av grunnlaget for å beregne 
gjennomsnittsavkastningen i bransjen, da selskapet ikke inngår i det norske 
sammenligningsgrunnlaget. 

Vi finner det vanskelig å premiere Statnett SF for ”supereffektivitet” basert på 
sammenligninger med selskaper fra andre land. Vi foreslår derfor å sette Statnetts 
kostnadsnorm lik selskapets kostnadsgrunnlag i 2007. 

Vi ser imidlertid at det kan være nødvendig med en mekanisme som premierer Statnett 
SF for å bli mer effektiv over tid. Det bør da være en sammenheng mellom 
kostnadsutviklingen i selskapet og selskapets avkastning. Vi ber om innspill fra bransjen 
og brukerne på hvordan dette bør gjøres. 

Simuleringer av inntektsrammer og avkastning 
Det er foretatt simuleringer av årlige inntektsrammer i to ulike modeller for årene 2002-
2006. Den ene modellen er basert på inngangsverdier som ligger fast gjennom en 
femårsperiode (kostnadstall fra 1996-1999) i modell 1 og den andre modellen er NVEs 
forslag til ny modell med årlige oppdateringer av kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm. For 
å kunne gjøre sammenligningen mulig er det gjort visse forutsetninger.  



Utkast per 6.6.2006 

 137 

Et hovedresultat av beregningene er at forslag til ny modell i gjennomsnitt vil gi ca. 0,5 
milliarder kroner høyere årlig inntektsramme og høyere avkastning enn hva tilfellet er i 
modell 1, gitt forutsetningene for beregningene i de to modellene. Den viktigste grunnen 
til økningen i inntektsramme og avkastning er innføring av prinsippet om kalibrering av 
kostnadsnormen slik at forventet veid gjennomsnittsavkastning i bransjen blir lik 
referanserenten, samt endring i risikopåslaget. Beregningene viser også at en stor andel 
(42-43%) av selskapene har en avkastning over referanserenten i begge modellene. 

Beregningene viser også at forslag til ny modell vil gi større årlige variasjoner i 
avkastning for enkeltselskap enn i dagens modell. Det skyldes ofte variasjoner i 
selskapets egne kostnader og ikke resultatene fra DEA-analysene. Når det gjelder 
spredning i avkastning totalt sett mellom selskapene viser det seg at denne er større ved 
modell 1 enn modell 2. En årsak til dette kan være tidsetterslepet i modell 1 som gjør at 
økning i kostnader i forhold til grunnlagsårene gir negativt resultat over flere år.  

 

Innspill til dette dokumentet må sendes NVE innen mandag 7. august 2006. Vi vil 
deretter vurdere alle innkomne forslag og utarbeide det ferdige dokumentet i løpet av 
september 2006. 
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Navnenøkkel til vedleggene

ID Beskrivelse
L1 Lyn målt rundt veier og linjer i N50 kart totalt antall
L2 Lyn målt rundt bebyggelse totalt antall
L1v Lyn målt rundt veier og linjer i N50 kart antall vinterlyn
L2v Lyn målt rundt bebyggelse antall vinterlyn
L1- Lyn målt rundt veier og linjer i N50 kart antall minuslyn
L1+ Lyn målt rundt veier og linjer i N50 kart antall plusslyn
L1vA Lyn målt rundt veier og linjer i N50 kart, gjennomsnittlig styrke i ampere for vinterlyn
L2vA Lyn målt rundt bebyggelse, gjennomsnittlig styrke i ampere for vinterlyn
L1sA Lyn målt rundt veier og linjer i N50 kart, gjennomsnittlig styrke i ampere for sommerlyn
L2sA Lyn målt rundt bebyggelse, gjennomsnittlig styrke i ampere for sommerlyn

Vb Vind: Gjennomsnittlig vindbelastning
Vr Vind: Gjennomsnittlig referansevind fra kommunedata
Vm Vind: Gjennomsnittet av de gjennomsnittlige vindene fra målestasjoner
Vh Vind: Kvadrert gjennomsnittlig vindbelastning dividert på gjennomsnittlig høyde over havet
Vk Vind: Gjennomsnittlig vindbelastning dividert med kystavstanden

K1 Kystavstand: Gjennomsnittlig avstand til kysten
K2 Kystavstand: Gjennomsnittlig avstand til grunnlinjen
S-hsp Sjøkabel: Andel høyspent sjøkabel av totalt høyspentnett
Bg Breddegrad
Heln1 Helning: Gjennomsnittlig helning
Heln2 Helning: Maks helning
Kup Kuperthet
Hoh Høyde over havet i gjennomsnitt

Nr Nedbør: Gjennomsnittlig årlig nedbør som regn siste 30 år
Ns Nedbør: Gjennomsnittlig årlig nedbør som snø siste 30 år
Nsv Nedbør: Maksimum daglig snødybde målt i snøens vannekvivalent siste 30 år
Temp1 Temperatur: Gjennomsnittlig temperatur siste 30 år
Temp1a Temperatur: Laveste minimumstemperatur siste 30 år
Temp1b Temperatur: høyeste maksimumstemperatur siste 30 år
Temp2a Temperatur: Gjennomsnittlig minimumstemperatur for perioden 1995 - 2004
Temp2b Temperatur: Gjennomsnittlig maksimumstemperatur for perioden 1995 - 2004



ID Beskrivelse
By1 Andel tettsted fra N50 kart
By2 Andel bykjerne fra N50 kart
By3 Andel sentrumssone definert av SSB
By4 Indeks på sentralitet konstruert etter SSB sin kommuneklassifisering

JordN50 Andel jordbruksareal hentet fra N50 kart
SkogN50 Andel skog hentet fra N50 kart
Skog1 Andel skog med svært høy - middels bonitet hentet fra markslagskartet til NIJOS
Skog2 Andel skog med svært høy - høy bonitet hentet fra markslagskartet tiul NIJOS
Skog3 Andel barskog med svært høy - høy bonitet hentet fra markslagskartet til NIJOS
Skog4 Andel barskog med svært høy - middels bonitet hentet fra markslagskartet til NIJOS
Skog5 Andel blandingsskog med svært høy - høy bonitet hentet  fra markslagskartet til NIJOS
Skog6 Andel blandingsskog med svært høy - middels bonitet hentet fra markslagskartet til NIJOS
Skog7 Andel løvskog med svært høy - høy bonitet hentet fra markslagskartet til NIJOS
Skog8 Andel løvskog med svært høy - middel bonitet hentet fra markslagskartet til NIJOS

Totex Totalkostnad uten anleggsbidrag
Totex_n Totalkostnad uten anleggsbidrag per km nett
A.Bidrag Anleggsbidrag fra note 17 i eRapp
Lsp Lavspent nett (km)
Lsp-a Andel lavspen nett av totalt nett
Hsp Høyspent nett (km)
Hsp-a Andel høyspent nett av totalt nett
Nett Km nett
Stasjon Antall nettstasjoner
Stasjon_n Antall nettstasjoner per km nett
Gs Grensesnitt: Uttrykk for utvekslingsoppgaven til tilgrensende nett
Gs_n Grensesnitt per km nett
Ab Abonnenter
Ab_n Abonnenter per km nett
Le Levert energi
Le_n Levert energi per km nett
LeSn Levert energi til stor næring
LeFb Levert energi til fritidsboliger
LeFb-a Andel levert energi til fritisboliger av totalt levert energi
LeSn-a Andel levert energi til stor næring av totalt levert energi
Små_kraft Innstalert ytelse ved små kraftverk med en ytelse mellom 1-10000 kW



Vedlegg 1 Matrise over  korrelasjoner mellom geografivariablene og kostnadsdataene fra distribusjonsnettet

Korrelasjosmatrise

L1 L2 L1v L2v L1- L1+ L1vA L2vA L1sA L2sA Vb Vr Vm
L1 1,000 0,910 0,444 0,423 0,900 0,992 0,019 -0,036 -0,063 -0,155 -0,670 -0,647 -0,451
L2 0,910 1,000 0,325 0,504 0,808 0,918 0,049 0,049 -0,042 -0,078 -0,709 -0,666 -0,497
L1v 0,444 0,325 1,000 0,739 0,406 0,431 -0,053 -0,013 0,069 0,007 0,012 -0,006 0,139
L2v 0,423 0,504 0,739 1,000 0,367 0,431 0,029 0,112 0,065 0,079 -0,085 -0,093 0,050
L1- 0,900 0,808 0,406 0,367 1,000 0,856 -0,032 -0,114 -0,043 -0,154 -0,689 -0,676 -0,483
L1+ 0,992 0,918 0,431 0,431 0,856 1,000 0,031 -0,021 -0,077 -0,156 -0,653 -0,626 -0,435

L1vA 0,019 0,049 -0,053 0,029 -0,032 0,031 1,000 0,494 0,135 0,232 -0,019 0,002 -0,053
L2vA -0,036 0,049 -0,013 0,112 -0,114 -0,021 0,494 1,000 0,234 0,277 0,030 0,062 -0,021
L1sA -0,063 -0,042 0,069 0,065 -0,043 -0,077 0,135 0,234 1,000 0,665 0,093 0,117 0,140
L2sA -0,155 -0,078 0,007 0,079 -0,154 -0,156 0,232 0,277 0,665 1,000 0,136 0,188 0,159
Vb -0,670 -0,709 0,012 -0,085 -0,689 -0,653 -0,019 0,030 0,093 0,136 1,000 0,941 0,749
Vr -0,647 -0,666 -0,006 -0,093 -0,676 -0,626 0,002 0,062 0,117 0,188 0,941 1,000 0,737
Vm -0,451 -0,497 0,139 0,050 -0,483 -0,435 -0,053 -0,021 0,140 0,159 0,749 0,737 1,000
Vh -0,227 -0,220 0,190 0,221 -0,282 -0,213 -0,066 0,104 0,176 0,258 0,626 0,636 0,567
Vk -0,241 -0,250 0,097 0,100 -0,279 -0,230 -0,029 0,024 0,043 0,105 0,550 0,520 0,491
K1 0,351 0,502 -0,248 -0,013 0,326 0,360 0,195 0,149 -0,099 -0,089 -0,662 -0,578 -0,525
K2 0,091 0,262 -0,381 -0,170 0,111 0,071 0,152 0,134 -0,058 -0,047 -0,637 -0,546 -0,563
Bg -0,634 -0,590 -0,389 -0,392 -0,611 -0,614 -0,152 -0,060 -0,132 -0,057 0,543 0,623 0,360

Sjø-a -0,297 -0,274 -0,049 -0,084 -0,293 -0,298 -0,098 -0,042 0,115 0,117 0,457 0,470 0,417
Heln1 -0,420 -0,439 -0,083 -0,185 -0,307 -0,447 -0,007 -0,056 0,046 0,023 0,198 0,086 0,051
Heln2 -0,497 -0,504 -0,199 -0,286 -0,394 -0,529 -0,064 0,041 0,140 0,087 0,319 0,246 0,107
Kup -0,290 -0,377 0,042 -0,156 -0,196 -0,315 -0,012 -0,006 0,033 0,066 0,158 0,102 0,008
Hoh 0,064 0,171 -0,247 -0,054 0,113 0,060 0,216 0,021 -0,037 -0,052 -0,506 -0,453 -0,414
Nr -0,230 -0,352 0,266 0,066 -0,211 -0,254 0,071 0,048 0,157 0,170 0,479 0,320 0,332
Ns -0,341 -0,248 -0,525 -0,378 -0,305 -0,328 -0,008 -0,092 -0,170 -0,163 -0,098 0,027 -0,118

Nsv -0,482 -0,468 -0,340 -0,361 -0,371 -0,489 0,050 -0,036 -0,031 -0,002 0,115 0,157 -0,017
Temp1 0,247 0,127 0,522 0,355 0,196 0,238 0,008 0,072 0,168 0,168 0,270 0,144 0,276

Temp1a -0,319 -0,413 0,303 0,116 -0,293 -0,330 -0,059 0,030 0,142 0,186 0,685 0,576 0,575
Temp1b 0,253 0,206 0,223 0,143 0,190 0,258 -0,103 -0,013 0,028 0,070 0,113 0,154 0,133
Temp2a -0,216 -0,304 0,368 0,217 -0,206 -0,229 -0,046 0,040 0,171 0,187 0,615 0,476 0,528
Temp2b 0,417 0,322 0,387 0,257 0,337 0,420 -0,063 0,017 0,037 0,006 -0,003 -0,047 0,045

By1 0,223 0,226 0,236 0,181 0,148 0,227 -0,126 0,001 0,070 0,036 -0,097 -0,064 -0,004
By2 0,047 0,080 0,044 0,067 0,017 0,045 -0,056 0,014 0,074 0,019 -0,018 0,001 0,012



L1 L2 L1v L2v L1- L1+ L1vA L2vA L1sA L2sA Vb Vr Vm
By3 0,142 0,145 0,093 0,060 0,087 0,137 -0,095 0,005 0,050 -0,021 -0,099 -0,070 -0,047
By4 0,036 0,000 0,111 0,025 -0,047 0,057 -0,297 -0,068 0,001 -0,090 0,142 0,190 0,173

JordN50 0,421 0,415 0,214 0,232 0,365 0,431 0,092 0,107 0,073 0,174 -0,249 -0,236 -0,205
SkogN50 0,140 0,182 -0,224 -0,227 0,257 0,117 0,037 -0,023 -0,077 -0,148 -0,456 -0,469 -0,401

Skog1 0,340 0,337 0,041 -0,024 0,374 0,324 0,017 0,004 -0,032 -0,091 -0,433 -0,521 -0,310
Skog2 0,232 0,177 0,161 0,044 0,244 0,216 -0,103 -0,052 -0,014 -0,067 -0,194 -0,338 -0,115
Skog3 0,550 0,525 0,179 0,147 0,527 0,536 -0,095 -0,015 -0,051 -0,097 -0,440 -0,514 -0,266
Skog4 0,630 0,648 0,062 0,091 0,612 0,618 0,063 0,086 -0,044 -0,082 -0,633 -0,644 -0,439
Skog5 0,285 0,300 0,057 0,005 0,288 0,274 0,010 -0,024 -0,023 -0,017 -0,341 -0,390 -0,257
Skog6 0,316 0,377 0,026 0,055 0,320 0,309 0,129 0,029 0,017 0,041 -0,393 -0,412 -0,290
Skog7 -0,284 -0,357 0,067 -0,097 -0,237 -0,295 -0,073 -0,072 0,039 -0,001 0,233 0,068 0,152
Skog8 -0,429 -0,471 -0,028 -0,184 -0,346 -0,436 -0,087 -0,126 0,010 -0,036 0,295 0,168 0,191
Totex 0,165 0,131 -0,010 -0,030 0,107 0,147 -0,018 0,035 0,032 -0,007 -0,120 -0,118 -0,045

A.Bidrag 0,067 0,068 -0,078 -0,067 0,019 0,059 0,056 0,088 0,003 0,014 -0,020 -0,003 0,021
Lsp 0,185 0,146 0,003 -0,023 0,120 0,160 0,004 0,063 0,035 -0,003 -0,131 -0,135 -0,060
Hsp 0,099 0,061 -0,075 -0,098 0,039 0,077 0,003 0,066 0,047 -0,003 -0,073 -0,071 -0,026

Stasjon 0,164 0,138 -0,048 -0,057 0,108 0,151 0,000 0,058 0,032 -0,003 -0,142 -0,136 -0,063
Gs 0,110 0,054 0,113 0,060 0,026 0,087 -0,035 0,033 0,056 0,009 0,014 -0,013 0,034
Ab 0,174 0,141 0,003 -0,019 0,119 0,157 -0,022 0,022 0,024 -0,016 -0,136 -0,130 -0,055
Le 0,165 0,136 0,000 -0,019 0,112 0,149 -0,027 0,015 0,018 -0,020 -0,135 -0,126 -0,056

LeSn 0,157 0,083 0,107 0,042 0,061 0,115 -0,008 0,046 0,060 0,004 -0,047 -0,070 -0,008
LeFb 0,199 0,217 0,011 0,048 0,176 0,179 0,049 0,075 0,041 0,006 -0,207 -0,209 -0,111

Totex_n -0,080 -0,111 0,060 0,031 -0,105 -0,074 -0,217 -0,132 0,022 -0,003 0,113 0,091 0,194
Lsp-a 0,500 0,523 0,362 0,367 0,442 0,496 0,122 0,036 0,066 0,124 -0,336 -0,354 -0,190
Hsp-a -0,500 -0,523 -0,362 -0,367 -0,442 -0,496 -0,122 -0,036 -0,066 -0,124 0,336 0,354 0,190

Stasjon_n 0,088 0,102 -0,050 -0,021 0,044 0,110 -0,120 -0,049 -0,058 0,003 -0,192 -0,212 -0,155
Gs_n 0,028 -0,009 0,103 0,060 0,017 0,024 -0,068 0,002 0,097 -0,009 -0,016 -0,033 -0,033
Ab_n 0,133 0,103 0,186 0,097 0,054 0,137 -0,128 -0,042 0,098 0,043 -0,033 -0,024 0,060
Le_n 0,073 0,062 0,168 0,112 -0,007 0,079 -0,171 -0,046 0,064 0,020 0,016 0,048 0,085

LeSn-a 0,060 0,066 0,222 0,190 0,044 0,049 -0,041 0,062 0,106 0,051 0,031 0,002 0,028
LeFb-a 0,103 0,177 -0,030 0,069 0,221 0,081 0,246 -0,101 0,042 0,015 -0,254 -0,247 -0,205

Små_kraft -0,049 -0,076 -0,017 -0,047 0,026 -0,061 0,113 -0,050 0,013 -0,036 -0,059 -0,106 -0,118



Vh Vk K1 K2 Bg Sjø-a Heln1 Heln2 Kup Hoh Nr Ns Nsv
L1 -0,227 -0,241 0,351 0,091 -0,634 -0,297 -0,420 -0,497 -0,290 0,064 -0,230 -0,341 -0,482
L2 -0,220 -0,250 0,502 0,262 -0,590 -0,274 -0,439 -0,504 -0,377 0,171 -0,352 -0,248 -0,468
L1v 0,190 0,097 -0,248 -0,381 -0,389 -0,049 -0,083 -0,199 0,042 -0,247 0,266 -0,525 -0,340
L2v 0,221 0,100 -0,013 -0,170 -0,392 -0,084 -0,185 -0,286 -0,156 -0,054 0,066 -0,378 -0,361
L1- -0,282 -0,279 0,326 0,111 -0,611 -0,293 -0,307 -0,394 -0,196 0,113 -0,211 -0,305 -0,371
L1+ -0,213 -0,230 0,360 0,071 -0,614 -0,298 -0,447 -0,529 -0,315 0,060 -0,254 -0,328 -0,489

L1vA -0,066 -0,029 0,195 0,152 -0,152 -0,098 -0,007 -0,064 -0,012 0,216 0,071 -0,008 0,050
L2vA 0,104 0,024 0,149 0,134 -0,060 -0,042 -0,056 0,041 -0,006 0,021 0,048 -0,092 -0,036
L1sA 0,176 0,043 -0,099 -0,058 -0,132 0,115 0,046 0,140 0,033 -0,037 0,157 -0,170 -0,031
L2sA 0,258 0,105 -0,089 -0,047 -0,057 0,117 0,023 0,087 0,066 -0,052 0,170 -0,163 -0,002
Vb 0,626 0,550 -0,662 -0,637 0,543 0,457 0,198 0,319 0,158 -0,506 0,479 -0,098 0,115
Vr 0,636 0,520 -0,578 -0,546 0,623 0,470 0,086 0,246 0,102 -0,453 0,320 0,027 0,157
Vm 0,567 0,491 -0,525 -0,563 0,360 0,417 0,051 0,107 0,008 -0,414 0,332 -0,118 -0,017
Vh 1,000 0,712 -0,453 -0,616 0,261 0,437 -0,250 -0,074 -0,189 -0,585 0,299 -0,355 -0,263
Vk 0,712 1,000 -0,364 -0,481 0,150 0,608 0,016 0,053 0,009 -0,419 0,425 -0,362 -0,209
K1 -0,453 -0,364 1,000 0,794 -0,257 -0,294 -0,316 -0,379 -0,327 0,704 -0,550 0,353 -0,127
K2 -0,616 -0,481 0,794 1,000 -0,333 -0,046 -0,091 -0,211 -0,138 0,756 -0,619 0,558 0,181
Bg 0,261 0,150 -0,257 -0,333 1,000 0,267 -0,013 0,141 -0,051 -0,255 -0,216 0,575 0,307

Sjø-a 0,437 0,608 -0,294 -0,046 0,267 1,000 0,108 0,225 0,067 -0,279 0,276 -0,087 0,018
Heln1 -0,250 0,016 -0,316 -0,091 -0,013 0,108 1,000 0,730 0,773 0,125 0,528 0,033 0,585
Heln2 -0,074 0,053 -0,379 -0,211 0,141 0,225 0,730 1,000 0,592 -0,066 0,454 0,080 0,420
Kup -0,189 0,009 -0,327 -0,138 -0,051 0,067 0,773 0,592 1,000 0,032 0,495 -0,064 0,466
Hoh -0,585 -0,419 0,704 0,756 -0,255 -0,279 0,125 -0,066 0,032 1,000 -0,419 0,543 0,356
Nr 0,299 0,425 -0,550 -0,619 -0,216 0,276 0,528 0,454 0,495 -0,419 1,000 -0,613 0,008
Ns -0,355 -0,362 0,353 0,558 0,575 -0,087 0,033 0,080 -0,064 0,543 -0,613 1,000 0,503

Nsv -0,263 -0,209 -0,127 0,181 0,307 0,018 0,585 0,420 0,466 0,356 0,008 0,503 1,000
Temp1 0,467 0,425 -0,525 -0,726 -0,450 0,166 -0,030 -0,001 0,050 -0,672 0,653 -0,954 -0,473

Temp1a 0,598 0,577 -0,778 -0,791 0,050 0,394 0,330 0,340 0,306 -0,641 0,750 -0,621 -0,004
Temp1b 0,408 0,196 -0,323 -0,437 0,193 0,092 -0,474 -0,301 -0,326 -0,748 0,002 -0,379 -0,506
Temp2a 0,581 0,587 -0,695 -0,783 -0,139 0,355 0,328 0,332 0,291 -0,597 0,809 -0,723 -0,110
Temp2b 0,270 0,142 -0,321 -0,450 -0,137 -0,027 -0,392 -0,312 -0,224 -0,744 0,184 -0,646 -0,600

By1 0,226 0,056 -0,141 -0,174 -0,228 -0,037 -0,418 -0,230 -0,302 -0,292 -0,064 -0,348 -0,368
By2 0,218 0,093 -0,120 -0,119 -0,090 0,018 -0,264 -0,150 -0,183 -0,194 -0,064 -0,178 -0,204



Vh Vk K1 K2 Bg Sjø-a Heln1 Heln2 Kup Hoh Nr Ns Nsv
By3 0,144 0,008 -0,120 -0,101 -0,118 -0,032 -0,286 -0,104 -0,206 -0,203 -0,080 -0,183 -0,213
By4 0,242 0,029 -0,230 -0,239 0,143 0,003 -0,314 -0,070 -0,286 -0,329 -0,145 -0,044 -0,164

JordN50 -0,004 -0,203 0,083 -0,006 -0,394 -0,232 -0,448 -0,407 -0,358 -0,146 -0,108 -0,391 -0,370
SkogN50 -0,552 -0,327 0,418 0,447 -0,106 -0,231 0,251 0,060 0,106 0,367 -0,210 0,203 0,155

Skog1 -0,355 -0,170 0,206 0,177 -0,392 -0,226 0,089 -0,091 -0,040 -0,017 0,037 -0,324 -0,184
Skog2 -0,191 -0,021 -0,117 -0,139 -0,472 -0,155 0,289 0,154 0,140 -0,204 0,370 -0,524 -0,154
Skog3 -0,189 -0,068 0,160 -0,006 -0,537 -0,192 -0,105 -0,166 -0,151 -0,137 0,054 -0,479 -0,396
Skog4 -0,317 -0,205 0,472 0,268 -0,512 -0,252 -0,275 -0,354 -0,275 0,088 -0,228 -0,274 -0,387
Skog5 -0,304 -0,200 0,146 0,030 -0,479 -0,196 0,228 0,070 0,067 0,070 0,121 -0,287 -0,034
Skog6 -0,361 -0,270 0,266 0,152 -0,427 -0,213 0,151 -0,026 0,004 0,211 -0,051 -0,143 -0,009
Skog7 -0,069 0,076 -0,426 -0,248 -0,130 -0,019 0,609 0,464 0,421 -0,214 0,582 -0,325 0,200
Skog8 -0,053 0,071 -0,408 -0,132 0,186 0,039 0,529 0,380 0,341 -0,196 0,408 -0,103 0,273
Totex -0,010 -0,079 -0,021 -0,068 -0,112 -0,027 -0,238 0,043 -0,179 -0,151 -0,024 -0,094 -0,220

A.Bidrag 0,007 -0,033 0,044 -0,227 -0,031 0,101 -0,156 0,117 -0,138 -0,076 -0,011 0,002 -0,155
Lsp -0,022 -0,099 0,027 -0,008 -0,136 -0,038 -0,241 0,064 -0,191 -0,137 -0,014 -0,097 -0,247
Hsp -0,027 -0,108 0,039 -0,058 -0,019 -0,005 -0,227 0,108 -0,192 -0,138 -0,038 0,015 -0,198

Stasjon -0,040 -0,114 0,046 -0,030 -0,096 -0,043 -0,257 0,044 -0,203 -0,127 -0,061 -0,043 -0,221
Gs 0,119 0,041 -0,086 -0,041 -0,170 0,051 -0,141 0,049 -0,087 -0,155 0,128 -0,209 -0,203
Ab -0,014 -0,075 -0,028 0,030 -0,126 -0,041 -0,226 0,019 -0,163 -0,136 -0,028 -0,107 -0,210
Le -0,011 -0,072 -0,031 -0,054 -0,117 -0,040 -0,225 0,015 -0,162 -0,135 -0,033 -0,103 -0,207

LeSn 0,046 -0,055 -0,060 -0,020 -0,154 -0,025 -0,197 0,079 -0,150 -0,183 0,088 -0,194 -0,264
LeFb -0,102 -0,147 0,220 0,096 -0,164 -0,067 -0,159 0,081 -0,170 0,084 -0,090 0,049 -0,178

Totex_n 0,174 0,207 -0,351 -0,173 -0,046 0,117 -0,040 0,019 -0,064 -0,235 0,120 -0,185 -0,004
Lsp-a 0,051 -0,030 0,121 -0,039 -0,589 -0,249 -0,296 -0,312 -0,243 -0,057 0,035 -0,561 -0,458
Hsp-a -0,051 0,030 -0,121 -0,058 0,589 0,249 0,296 0,312 0,243 0,057 -0,035 0,561 0,458

Stasjon_n -0,159 -0,114 -0,032 -0,201 -0,191 -0,099 -0,031 -0,057 -0,099 -0,006 -0,028 -0,098 -0,003
Gs_n 0,066 0,011 -0,066 -0,056 -0,188 -0,026 0,081 -0,012 0,160 0,004 0,107 -0,095 0,059
Ab_n 0,189 0,091 -0,243 -0,216 -0,198 -0,028 -0,236 -0,109 -0,184 -0,288 0,064 -0,338 -0,207
Le_n 0,232 0,068 -0,234 -0,153 -0,110 -0,026 -0,304 -0,115 -0,214 -0,327 -0,002 -0,279 -0,249

LeSn-a 0,113 -0,008 0,003 0,103 -0,188 -0,105 -0,118 -0,061 0,002 -0,101 0,060 -0,276 -0,231
LeFb-a -0,262 -0,132 0,378 -0,123 -0,167 -0,072 0,096 -0,112 -0,009 0,568 -0,142 0,215 0,124

Små_kraft -0,171 -0,112 -0,016 0,349 -0,065 -0,026 0,341 0,220 0,311 0,168 0,188 0,093 0,401



Temp1 Temp1a Temp1b Temp2a Temp2b By1 By2 By3 By4 JordN50 SkogN50 Skog1 Skog2
L1 0,247 -0,319 0,253 -0,216 0,417 0,223 0,047 0,142 0,036 0,421 0,140 0,340 0,232
L2 0,127 -0,413 0,206 -0,304 0,322 0,226 0,080 0,145 0,000 0,415 0,182 0,337 0,177
L1v 0,522 0,303 0,223 0,368 0,387 0,236 0,044 0,093 0,111 0,214 -0,224 0,041 0,161
L2v 0,355 0,116 0,143 0,217 0,257 0,181 0,067 0,060 0,025 0,232 -0,227 -0,024 0,044
L1- 0,196 -0,293 0,190 -0,206 0,337 0,148 0,017 0,087 -0,047 0,365 0,257 0,374 0,244
L1+ 0,238 -0,330 0,258 -0,229 0,420 0,227 0,045 0,137 0,057 0,431 0,117 0,324 0,216

L1vA 0,008 -0,059 -0,103 -0,046 -0,063 -0,126 -0,056 -0,095 -0,297 0,092 0,037 0,017 -0,103
L2vA 0,072 0,030 -0,013 0,040 0,017 0,001 0,014 0,005 -0,068 0,107 -0,023 0,004 -0,052
L1sA 0,168 0,142 0,028 0,171 0,037 0,070 0,074 0,050 0,001 0,073 -0,077 -0,032 -0,014
L2sA 0,168 0,186 0,070 0,187 0,006 0,036 0,019 -0,021 -0,090 0,174 -0,148 -0,091 -0,067
Vb 0,270 0,685 0,113 0,615 -0,003 -0,097 -0,018 -0,099 0,142 -0,249 -0,456 -0,433 -0,194
Vr 0,144 0,576 0,154 0,476 -0,047 -0,064 0,001 -0,070 0,190 -0,236 -0,469 -0,521 -0,338
Vm 0,276 0,575 0,133 0,528 0,045 -0,004 0,012 -0,047 0,173 -0,205 -0,401 -0,310 -0,115
Vh 0,467 0,598 0,408 0,581 0,270 0,226 0,218 0,144 0,242 -0,004 -0,552 -0,355 -0,191
Vk 0,425 0,577 0,196 0,587 0,142 0,056 0,093 0,008 0,029 -0,203 -0,327 -0,170 -0,021
K1 -0,525 -0,778 -0,323 -0,695 -0,321 -0,141 -0,120 -0,120 -0,230 0,083 0,418 0,206 -0,117
K2 -0,726 -0,791 -0,437 -0,783 -0,450 -0,174 -0,119 -0,101 -0,239 -0,006 0,447 0,177 -0,139
Bg -0,450 0,050 0,193 -0,139 -0,137 -0,228 -0,090 -0,118 0,143 -0,394 -0,106 -0,392 -0,472

Sjø-a 0,166 0,394 0,092 0,355 -0,027 -0,037 0,018 -0,032 0,003 -0,232 -0,231 -0,226 -0,155
Heln1 -0,030 0,330 -0,474 0,328 -0,392 -0,418 -0,264 -0,286 -0,314 -0,448 0,251 0,089 0,289
Heln2 -0,001 0,340 -0,301 0,332 -0,312 -0,230 -0,150 -0,104 -0,070 -0,407 0,060 -0,091 0,154
Kup 0,050 0,306 -0,326 0,291 -0,224 -0,302 -0,183 -0,206 -0,286 -0,358 0,106 -0,040 0,140
Hoh -0,672 -0,641 -0,748 -0,597 -0,744 -0,292 -0,194 -0,203 -0,329 -0,146 0,367 -0,017 -0,204
Nr 0,653 0,750 0,002 0,809 0,184 -0,064 -0,064 -0,080 -0,145 -0,108 -0,210 0,037 0,370
Ns -0,954 -0,621 -0,379 -0,723 -0,646 -0,348 -0,178 -0,183 -0,044 -0,391 0,203 -0,324 -0,524

Nsv -0,473 -0,004 -0,506 -0,110 -0,600 -0,368 -0,204 -0,213 -0,164 -0,370 0,155 -0,184 -0,154
Temp1 1,000 0,737 0,455 0,815 0,675 0,378 0,214 0,217 0,149 0,347 -0,333 0,201 0,454

Temp1a 0,737 1,000 0,244 0,959 0,292 0,122 0,070 0,071 0,100 -0,044 -0,429 -0,118 0,207
Temp1b 0,455 0,244 1,000 0,172 0,856 0,362 0,249 0,263 0,292 0,224 -0,191 0,061 0,023
Temp2a 0,815 0,959 0,172 1,000 0,289 0,136 0,057 0,063 0,069 0,015 -0,435 -0,043 0,310
Temp2b 0,675 0,292 0,856 0,289 1,000 0,415 0,258 0,269 0,240 0,369 -0,131 0,283 0,297

By1 0,378 0,122 0,362 0,136 0,415 1,000 0,803 0,868 0,537 0,275 -0,334 -0,005 0,066
By2 0,214 0,070 0,249 0,057 0,258 0,803 1,000 0,846 0,268 0,077 -0,247 -0,086 -0,053



Temp1 Temp1a Temp1b Temp2a Temp2b By1 By2 By3 By4 JordN50 SkogN50 Skog1 Skog2
By3 0,217 0,071 0,263 0,063 0,269 0,868 0,846 1,000 0,440 0,093 -0,291 -0,050 -0,004
By4 0,149 0,100 0,292 0,069 0,240 0,537 0,268 0,440 1,000 0,040 -0,342 -0,134 -0,066

JordN50 0,347 -0,044 0,224 0,015 0,369 0,275 0,077 0,093 0,040 1,000 -0,242 0,095 0,150
SkogN50 -0,333 -0,429 -0,191 -0,435 -0,131 -0,334 -0,247 -0,291 -0,342 -0,242 1,000 0,572 0,283

Skog1 0,201 -0,118 0,061 -0,043 0,283 -0,005 -0,086 -0,050 -0,134 0,095 0,572 1,000 0,829
Skog2 0,454 0,207 0,023 0,310 0,297 0,066 -0,053 -0,004 -0,066 0,150 0,283 0,829 1,000
Skog3 0,386 -0,055 0,193 0,057 0,403 0,156 -0,016 0,049 -0,007 0,249 0,317 0,797 0,820
Skog4 0,140 -0,363 0,152 -0,256 0,301 0,094 -0,023 0,016 -0,068 0,218 0,477 0,794 0,563
Skog5 0,198 -0,061 -0,057 0,034 0,084 0,043 -0,052 -0,003 -0,116 0,114 0,393 0,669 0,715
Skog6 0,050 -0,214 -0,079 -0,132 0,013 -0,003 -0,052 -0,016 -0,159 0,054 0,492 0,621 0,507
Skog7 0,326 0,449 -0,179 0,484 0,040 -0,074 -0,068 -0,065 -0,092 -0,044 0,068 0,433 0,707
Skog8 0,115 0,381 -0,110 0,332 0,018 -0,147 -0,099 -0,103 -0,093 -0,177 0,150 0,364 0,445
Totex 0,157 0,006 0,214 0,004 0,229 0,483 0,452 0,641 0,220 0,100 -0,139 0,012 0,009

A.Bidrag 0,067 -0,009 0,112 -0,003 0,070 0,242 0,256 0,419 0,110 0,048 -0,132 -0,052 -0,060
Lsp 0,162 -0,010 0,201 0,003 0,224 0,445 0,400 0,572 0,199 0,103 -0,106 0,046 0,024
Hsp 0,072 -0,048 0,183 -0,050 0,168 0,321 0,307 0,445 0,180 0,063 -0,066 0,017 -0,034

Stasjon 0,114 -0,049 0,200 -0,047 0,208 0,399 0,366 0,529 0,194 0,120 -0,083 0,044 0,003
Gs 0,234 0,108 0,091 0,139 0,211 0,422 0,330 0,402 0,215 0,123 -0,216 -0,059 0,011
Ab 0,159 0,010 0,210 0,007 0,227 0,496 0,484 0,682 0,216 0,101 -0,141 0,009 0,013
Le 0,152 0,011 0,208 0,005 0,223 0,501 0,483 0,690 0,219 0,104 -0,151 -0,001 0,006

LeSn 0,242 0,089 0,199 0,108 0,257 0,522 0,461 0,597 0,231 0,083 -0,192 0,011 0,040
LeFb -0,001 -0,142 0,034 -0,101 0,031 0,186 0,150 0,229 0,094 0,020 0,066 0,090 0,002

Totex_n 0,245 0,286 0,119 0,263 0,142 0,563 0,415 0,511 0,379 -0,023 -0,370 -0,091 0,075
Lsp-a 0,476 0,056 0,211 0,147 0,392 0,529 0,323 0,397 0,181 0,381 -0,012 0,401 0,382
Hsp-a -0,476 -0,056 -0,211 -0,147 -0,392 -0,529 -0,323 -0,397 -0,181 -0,381 0,012 -0,401 -0,382

Stasjon_n 0,087 -0,010 0,025 -0,002 0,070 0,115 -0,038 0,007 0,073 0,363 -0,106 0,039 0,141
Gs_n 0,087 0,045 -0,207 0,112 -0,071 0,160 0,090 0,136 0,070 0,154 -0,155 -0,040 0,058
Ab_n 0,386 0,227 0,312 0,226 0,363 0,848 0,678 0,809 0,535 0,119 -0,347 0,006 0,122
Le_n 0,334 0,208 0,331 0,200 0,353 0,862 0,641 0,795 0,587 0,204 -0,446 -0,097 0,026

LeSn-a 0,255 0,137 0,083 0,164 0,176 0,260 0,186 0,192 0,222 0,120 -0,140 0,092 0,102
LeFb-a -0,326 -0,288 -0,342 -0,263 -0,370 -0,348 -0,196 -0,277 -0,420 -0,179 0,347 0,117 -0,027

Små_kraft -0,098 0,020 -0,279 0,012 -0,232 -0,239 -0,125 -0,201 -0,270 -0,136 0,107 -0,086 -0,047



Skog3 Skog4 Skog5 Skog6 Skog7 Skog8 Totex A.Bidrag Lsp Hsp Stasjon Totex_n Lsp-a
L1 0,550 0,630 0,285 0,316 -0,284 -0,429 0,165 0,067 0,185 0,099 0,164 -0,080 0,500
L2 0,525 0,648 0,300 0,377 -0,357 -0,471 0,131 0,068 0,146 0,061 0,138 -0,111 0,523
L1v 0,179 0,062 0,057 0,026 0,067 -0,028 -0,010 -0,078 0,003 -0,075 -0,048 0,060 0,362
L2v 0,147 0,091 0,005 0,055 -0,097 -0,184 -0,030 -0,067 -0,023 -0,098 -0,057 0,031 0,367
L1- 0,527 0,612 0,288 0,320 -0,237 -0,346 0,107 0,019 0,120 0,039 0,108 -0,105 0,442
L1+ 0,536 0,618 0,274 0,309 -0,295 -0,436 0,147 0,059 0,160 0,077 0,151 -0,074 0,496

L1vA -0,095 0,063 0,010 0,129 -0,073 -0,087 -0,018 0,056 0,004 0,003 0,000 -0,217 0,122
L2vA -0,015 0,086 -0,024 0,029 -0,072 -0,126 0,035 0,088 0,063 0,066 0,058 -0,132 0,036
L1sA -0,051 -0,044 -0,023 0,017 0,039 0,010 0,032 0,003 0,035 0,047 0,032 0,022 0,066
L2sA -0,097 -0,082 -0,017 0,041 -0,001 -0,036 -0,007 0,014 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 0,124
Vb -0,440 -0,633 -0,341 -0,393 0,233 0,295 -0,120 -0,020 -0,131 -0,073 -0,142 0,113 -0,336
Vr -0,514 -0,644 -0,390 -0,412 0,068 0,168 -0,118 -0,003 -0,135 -0,071 -0,136 0,091 -0,354
Vm -0,266 -0,439 -0,257 -0,290 0,152 0,191 -0,045 0,021 -0,060 -0,026 -0,063 0,194 -0,190
Vh -0,189 -0,317 -0,304 -0,361 -0,069 -0,053 -0,010 0,007 -0,022 -0,027 -0,040 0,174 0,051
Vk -0,068 -0,205 -0,200 -0,270 0,076 0,071 -0,079 -0,033 -0,099 -0,108 -0,114 0,207 -0,030
K1 0,160 0,472 0,146 0,266 -0,426 -0,408 -0,021 0,044 0,027 0,039 0,046 -0,351 0,121
K2 -0,006 0,268 0,030 0,152 -0,248 -0,132 -0,068 -0,008 -0,058 -0,041 -0,020 -0,227 -0,030
Bg -0,537 -0,512 -0,479 -0,427 -0,130 0,186 -0,112 -0,031 -0,136 -0,019 -0,096 -0,046 -0,589

Sjø-a -0,192 -0,252 -0,196 -0,213 -0,019 0,039 -0,027 0,101 -0,038 -0,005 -0,043 0,117 -0,249
Heln1 -0,105 -0,275 0,228 0,151 0,609 0,529 -0,238 -0,156 -0,241 -0,227 -0,257 -0,040 -0,296
Heln2 -0,166 -0,354 0,070 -0,026 0,464 0,380 0,043 0,117 0,064 0,108 0,044 0,019 -0,312
Kup -0,151 -0,275 0,067 0,004 0,421 0,341 -0,179 -0,138 -0,191 -0,192 -0,203 -0,064 -0,243
Hoh -0,137 0,088 0,070 0,211 -0,214 -0,196 -0,151 -0,076 -0,137 -0,138 -0,127 -0,235 -0,057
Nr 0,054 -0,228 0,121 -0,051 0,582 0,408 -0,024 -0,011 -0,014 -0,038 -0,061 0,120 0,035
Ns -0,479 -0,274 -0,287 -0,143 -0,325 -0,103 -0,094 0,002 -0,097 0,015 -0,043 -0,185 -0,561

Nsv -0,396 -0,387 -0,034 -0,009 0,200 0,273 -0,220 -0,155 -0,247 -0,198 -0,221 -0,004 -0,458
Temp1 0,386 0,140 0,198 0,050 0,326 0,115 0,157 0,067 0,162 0,072 0,114 0,245 0,476

Temp1a -0,055 -0,363 -0,061 -0,214 0,449 0,381 0,006 -0,009 -0,010 -0,048 -0,049 0,286 0,056
Temp1b 0,193 0,152 -0,057 -0,079 -0,179 -0,110 0,214 0,112 0,201 0,183 0,200 0,119 0,211
Temp2a 0,057 -0,256 0,034 -0,132 0,484 0,332 0,004 -0,003 0,003 -0,050 -0,047 0,263 0,147
Temp2b 0,403 0,301 0,084 0,013 0,040 0,018 0,229 0,070 0,224 0,168 0,208 0,142 0,392

By1 0,156 0,094 0,043 -0,003 -0,074 -0,147 0,483 0,242 0,445 0,321 0,399 0,563 0,529
By2 -0,016 -0,023 -0,052 -0,052 -0,068 -0,099 0,452 0,256 0,400 0,307 0,366 0,415 0,323



Skog3 Skog4 Skog5 Skog6 Skog7 Skog8 Totex A.Bidrag Lsp Hsp Stasjon Totex_n Lsp-a
By3 0,049 0,016 -0,003 -0,016 -0,065 -0,103 0,641 0,419 0,572 0,445 0,529 0,511 0,397
By4 -0,007 -0,068 -0,116 -0,159 -0,092 -0,093 0,220 0,110 0,199 0,180 0,194 0,379 0,181

JordN50 0,249 0,218 0,114 0,054 -0,044 -0,177 0,100 0,048 0,103 0,063 0,120 -0,023 0,381
SkogN50 0,317 0,477 0,393 0,492 0,068 0,150 -0,139 -0,132 -0,106 -0,066 -0,083 -0,370 -0,012

Skog1 0,797 0,794 0,669 0,621 0,433 0,364 0,012 -0,052 0,046 0,017 0,044 -0,091 0,401
Skog2 0,820 0,563 0,715 0,507 0,707 0,445 0,009 -0,060 0,024 -0,034 0,003 0,075 0,382
Skog3 1,000 0,870 0,637 0,497 0,179 -0,062 0,074 0,002 0,095 0,041 0,091 0,024 0,471
Skog4 0,870 1,000 0,562 0,562 -0,117 -0,271 0,075 0,039 0,110 0,081 0,121 -0,107 0,438
Skog5 0,637 0,562 1,000 0,911 0,364 0,112 0,038 0,009 0,055 0,011 0,042 0,024 0,340
Skog6 0,497 0,562 0,911 1,000 0,170 0,017 0,057 0,043 0,084 0,054 0,075 -0,064 0,333
Skog7 0,179 -0,117 0,364 0,170 1,000 0,858 -0,078 -0,113 -0,079 -0,112 -0,109 0,102 0,071
Skog8 -0,062 -0,271 0,112 0,017 0,858 1,000 -0,101 -0,151 -0,102 -0,101 -0,120 0,020 -0,048
Totex 0,074 0,075 0,038 0,057 -0,078 -0,101 1,000 0,810 0,970 0,913 0,960 0,292 0,215

A.Bidrag 0,002 0,039 0,009 0,043 -0,113 -0,151 0,810 1,000 0,796 0,809 0,837 0,117 0,056
Lsp 0,095 0,110 0,055 0,084 -0,079 -0,102 0,970 0,796 1,000 0,957 0,974 0,211 0,248
Hsp 0,041 0,081 0,011 0,054 -0,112 -0,101 0,913 0,809 0,957 1,000 0,974 0,146 0,100

Stasjon 0,091 0,121 0,042 0,075 -0,109 -0,120 0,960 0,837 0,974 0,974 1,000 0,208 0,179
Gs 0,000 -0,029 -0,034 -0,070 0,025 -0,042 0,389 0,230 0,423 0,359 0,339 0,195 0,221
Ab 0,071 0,066 0,040 0,055 -0,068 -0,093 0,984 0,793 0,936 0,852 0,923 0,303 0,227
Le 0,061 0,054 0,030 0,040 -0,067 -0,089 0,972 0,785 0,916 0,826 0,905 0,309 0,224

LeSn 0,054 0,034 0,046 0,046 0,000 -0,041 0,799 0,561 0,858 0,782 0,757 0,254 0,295
LeFb 0,094 0,169 0,077 0,162 -0,122 -0,130 0,660 0,568 0,769 0,777 0,753 0,010 0,195

Totex_n 0,024 -0,107 0,024 -0,064 0,102 0,020 0,292 0,117 0,211 0,146 0,208 1,000 0,075
Lsp-a 0,471 0,438 0,340 0,333 0,071 -0,048 0,215 0,056 0,248 0,100 0,179 0,075 1,000
Hsp-a -0,471 -0,438 -0,340 -0,333 -0,071 0,048 -0,215 -0,056 -0,248 -0,100 -0,179 -0,075 -1,000

Stasjon_n 0,158 0,096 0,111 0,007 0,047 -0,079 0,074 0,075 0,037 0,082 0,136 0,410 -0,098
Gs_n -0,055 -0,092 -0,004 -0,067 0,171 0,081 -0,039 -0,068 -0,048 -0,072 -0,060 0,104 0,079
Ab_n 0,141 0,039 0,100 0,039 0,035 -0,054 0,514 0,266 0,454 0,349 0,427 0,752 0,443
Le_n 0,048 -0,048 -0,012 -0,088 -0,008 -0,074 0,499 0,267 0,445 0,351 0,422 0,691 0,400

LeSn-a 0,056 0,054 0,009 -0,024 0,115 0,077 0,061 -0,021 0,102 0,070 0,056 0,020 0,310
LeFb-a 0,055 0,182 0,138 0,254 -0,137 -0,121 -0,186 -0,089 -0,182 -0,191 -0,182 -0,290 0,042

Små_kraft -0,135 -0,132 -0,004 -0,002 0,077 0,055 -0,137 -0,093 -0,150 -0,144 -0,143 -0,031 -0,226



Hsp-a Stasjon_n Gs_n Ab_n Le_n LeSn-a LeFb-a Små_kraft
L1 -0,500 0,088 0,028 0,133 0,073 0,060 0,103 -0,049
L2 -0,523 0,102 -0,009 0,103 0,062 0,066 0,177 -0,076
L1v -0,362 -0,050 0,103 0,186 0,168 0,222 -0,030 -0,017
L2v -0,367 -0,021 0,060 0,097 0,112 0,190 0,069 -0,047
L1- -0,442 0,044 0,017 0,054 -0,007 0,044 0,221 0,026
L1+ -0,496 0,110 0,024 0,137 0,079 0,049 0,081 -0,061

L1vA -0,122 -0,120 -0,068 -0,128 -0,171 -0,041 0,246 0,113
L2vA -0,036 -0,049 0,002 -0,042 -0,046 0,062 -0,101 -0,050
L1sA -0,066 -0,058 0,097 0,098 0,064 0,106 0,042 0,013
L2sA -0,124 0,003 -0,009 0,043 0,020 0,051 0,015 -0,036
Vb 0,336 -0,192 -0,016 -0,033 0,016 0,031 -0,254 -0,059
Vr 0,354 -0,212 -0,033 -0,024 0,048 0,002 -0,247 -0,106
Vm 0,190 -0,155 -0,033 0,060 0,085 0,028 -0,205 -0,118
Vh -0,051 -0,159 0,066 0,189 0,232 0,113 -0,262 -0,171
Vk 0,030 -0,114 0,011 0,091 0,068 -0,008 -0,132 -0,112
K1 0,030 0,096 -0,039 -0,201 -0,216 0,349 -0,123 0,349
K2 -0,100 -0,114 -0,083 -0,013 0,047 0,087 0,004 -0,001
Bg 0,589 -0,191 -0,188 -0,198 -0,110 -0,188 -0,167 -0,065

Sjø-a 0,249 -0,099 -0,026 -0,028 -0,026 -0,105 -0,072 -0,026
Heln1 0,296 -0,031 0,081 -0,236 -0,304 -0,118 0,096 0,341
Heln2 0,312 -0,057 -0,012 -0,109 -0,115 -0,061 -0,112 0,220
Kup 0,243 -0,099 0,160 -0,184 -0,214 0,002 -0,009 0,311
Hoh 0,057 -0,006 0,004 -0,288 -0,327 -0,101 0,568 0,168
Nr -0,035 -0,028 0,107 0,064 -0,002 0,060 -0,142 0,188
Ns 0,561 -0,098 -0,095 -0,338 -0,279 -0,276 0,215 0,093

Nsv 0,458 -0,003 0,059 -0,207 -0,249 -0,231 0,124 0,401
Temp1 -0,476 0,087 0,087 0,386 0,334 0,255 -0,326 -0,098

Temp1a -0,056 -0,010 0,045 0,227 0,208 0,137 -0,288 0,020
Temp1b -0,211 0,025 -0,207 0,312 0,331 0,083 -0,342 -0,279
Temp2a -0,147 -0,002 0,112 0,226 0,200 0,164 -0,263 0,012
Temp2b -0,392 0,070 -0,071 0,363 0,353 0,176 -0,370 -0,232

By1 -0,529 0,115 0,160 0,848 0,862 0,260 -0,348 -0,239
By2 -0,323 -0,038 0,090 0,678 0,641 0,186 -0,196 -0,125



Hsp-a Stasjon_n Gs_n Ab_n Le_n LeSn-a LeFb-a Små_kraft
By3 -0,397 0,007 0,136 0,809 0,795 0,192 -0,277 -0,201
By4 -0,181 0,073 0,070 0,535 0,587 0,222 -0,420 -0,270

JordN50 -0,381 0,363 0,154 0,119 0,204 0,120 -0,179 -0,136
SkogN50 0,012 -0,106 -0,155 -0,347 -0,446 -0,140 0,347 0,107

Skog1 -0,401 0,039 -0,040 0,006 -0,097 0,092 0,117 -0,086
Skog2 -0,382 0,141 0,058 0,122 0,026 0,102 -0,027 -0,047
Skog3 -0,471 0,158 -0,055 0,141 0,048 0,056 0,055 -0,135
Skog4 -0,438 0,096 -0,092 0,039 -0,048 0,054 0,182 -0,132
Skog5 -0,340 0,111 -0,004 0,100 -0,012 0,009 0,138 -0,004
Skog6 -0,333 0,007 -0,067 0,039 -0,088 -0,024 0,254 -0,002
Skog7 -0,071 0,047 0,171 0,035 -0,008 0,115 -0,137 0,077
Skog8 0,048 -0,079 0,081 -0,054 -0,074 0,077 -0,121 0,055
Totex -0,215 0,074 -0,039 0,514 0,499 0,061 -0,186 -0,137

A.Bidrag -0,056 0,075 -0,068 0,266 0,267 -0,021 -0,089 -0,093
Lsp -0,248 0,037 -0,048 0,454 0,445 0,102 -0,182 -0,150
Hsp -0,100 0,082 -0,072 0,349 0,351 0,070 -0,191 -0,144

Stasjon -0,179 0,136 -0,060 0,427 0,422 0,056 -0,182 -0,143
Gs -0,221 -0,057 0,454 0,339 0,369 0,246 -0,184 -0,085
Ab -0,227 0,066 -0,031 0,539 0,519 0,047 -0,169 -0,126
Le -0,224 0,068 -0,024 0,538 0,535 0,051 -0,173 -0,123

LeSn -0,295 -0,070 0,032 0,491 0,510 0,306 -0,213 -0,145
LeFb -0,195 0,044 -0,093 0,200 0,164 0,034 0,090 -0,134

Totex_n -0,075 0,410 0,104 0,752 0,691 0,020 -0,290 -0,031
Lsp-a -1,000 -0,098 0,079 0,443 0,400 0,310 0,042 -0,226
Hsp-a 1,000 0,098 -0,079 -0,443 -0,400 -0,310 -0,042 0,226

Stasjon_n 0,098 1,000 0,022 0,264 0,236 -0,109 -0,157 -0,006
Gs_n -0,079 0,022 1,000 0,116 0,156 0,161 -0,108 0,039
Ab_n -0,443 0,264 0,116 1,000 0,892 0,129 -0,325 -0,202
Le_n -0,400 0,236 0,156 0,892 1,000 0,317 -0,469 -0,241

LeSn-a -0,310 -0,109 0,161 0,129 0,317 1,000 -0,267 -0,151
LeFb-a -0,042 -0,157 -0,108 -0,325 -0,469 -0,267 1,000 0,066

Små_kraft 0,226 -0,006 0,039 -0,202 -0,241 -0,151 0,066 1,000



Vedlegg 2

Variabel Koeffisient t-verdi Variabel Koeffisient t-verdi

L1 -0,027 -2,34 x SkogN50 -0,217 -3,52 x
L2 -0,022 -2,08 x JordN50 -0,231 -1,68 x
L2v 0,000 -0,07 Skog1 -0,088 -1,08
L1v -0,006 -1,21 Skog2 -0,010 -0,11
L1- 0,003 0,71 Skog3 -0,195 -1,61
L1+ 0,002 0,52 Skog4 -0,203 -2,44 x

L1vA -0,008 -1,64 Skog5 1,672 1,70 x
L1sa -0,017 -0,33 Skog6 1,066 1,16
L2va -0,001 -0,21 Skog7 0,510 3,03 x
L2sa 0,013 0,27 Skog8 0,318 2,52 x
Vb 0,026 6,21 x By1 -0,336 -0,81
Vr 0,251 2,39 x By2 -5,950 -5,89 x
Vh 0,023 2,17 x By3 -6,202 -6,20 x
Vk 0,021 3,74 x By4 -0,041 -1,73 x
Bg -0,087 -0,28 Nr 0,076 3,39 x
K1 -0,037 -2,74 x Ns -0,037 -1,63
K2 0,022 -3,63 Temp1 0,222 1,57

Sjø-a 1,055 3,04 x Temp2a -0,814 -3,59 x
Heln1 0,104 3,11 x Temp1a -0,634 -3,40 x
Kup 1,511 1,36 Nsv 0,005 0,27
Hoh -0,023 -1,86 x Islast -0,044 -0,71

Variabler med t-verdi høyere enn 1,64 er signifikante på 10 % nivå

Oversikt over regresjon av enkeltvariable i SFA

Signifikant 
på 10 % 
nivå?

Signifikant 
på 10 % 
nivå?



Vedlegg 3

ID
Avgren-
sning1)

SkogN50 2 Vh

JordN50 2 Heln1

By1 2 Hsp-a

Heln1 2 Temp2b

Heln2 2 L2, L1-

Kup 1 JordN50

Hoh 2

Vr 6

Vb 6

Vm 6

Vb^2 6

Vh
DNMI/DTEM2
5

6 og 2

Vk DTEM25 6 og 2 K2, Hoh, Ns

Oversikt over data

Andel av det relevante området som er 
definert som areal med tettbebyggelse i 
N50 kart.

Gjennomsnittelig helning i det relevante 
området.

Største helning i det relevante området.

Basert på Statens kartverk 
sin terreng-modell, DTEM25

Skog1, LeFb-a

Beskrivelse

Andel av det relevante området som er 
definert som skogareal i N50 kart.

Andel av det relevante området som er 
definert som jordbruksareal i N50 kart.

Mål på Kuperthet langs linjer og veier fra 
N50 kart.

Gjennomsnittelig høyde over havet i det 
relevante området.

Gjennomsnittelig referansevind på 
kommunenivå. Brukes i NS3491-4.

Gjennomsnittelig vindbelastning, basert 
på referansevind fra NS3491-4.

Gjennomsnittelig vind, fra DNMI sine 
målestasjoner.

Kvadrert vindbelastning.

Kvadrert vindbelastning dividert på høyde 
over havet.

Kvadrert vindbelastning dividert med 
avstand til kyst, hvor kystlinjen går inn i 
fjorder og rundt øyer.

Kilde

N50 kart

N50 kart

N50 kart

DTEM25

DTEM25

DTEM25

Metrologisk institutt (DNMI)

DNMI

DNMI

DNMI

L2

Ab_n, By3, Totex_n, Le_n, Ab_n,  Le_n

Heln2, Kup, Nr, Ntmean,  Skog7, Ns

Heln1, Kup, Nr, Ns, Ntmean

Heln2, Heln1, Nr, Ntmean

K2, LeFb-a, K1

Vm, Vb, Vb^2, Vh, Bg, Temp2a

Vr, Vm, Vb^2, Vh, Bg, Ns, NTmean, 
Temp2a 

Vr, Vb, Vb^2, Vh, Temp2a 

Vr, Vm, Vb, Vh, Bg, Ns, Gr_a, NTmean, 
Temp2a 

Vb, Vr, Vm, Vb^2, Temp2a 

Vb, Vr, Vh, sjø-a

K2, L2, LeFb-a, K1

Hoh, K2, Skog6. L1, L2, L1+, L1-, LeFb-a, 
K1

Hoh,  K2, LeFb-a, K1

Høye negative korrelasjoner

Temp2a, Temp2b, Temp1, Vb, Vb^2, Vh

K2, Skog1, Skog3, Skog4, L1, L2, L1+, L1-
, LeFb-a, K1

Hoh, K2, Skog6, L1, L2, L1+, L1-, LeFb-a, 
K1

Høye positive korrelasjoner



ID
Avgren-
sning1)

Bg DTEM25 2

K1 DTEM25 1

K2 DTEM25 1

Skog1 2 Vr 

Skog2 2 Bg

Gr_a 2 LeFb-a

Nr 4 K2, K1

Ns 4 L1, L2, L1-

Nsv 4 Temp2b

Temp2a 4

Temp2b 4

Breddegraden til tyngdepunktet i det 
enkelte konsesjonsområde.

Gjennomsnittelig avstand fra linjer og 
veier i N50 kart til nærmeste kystlinje. 
Hvor kystlinjen går rundt øyer og inn i 
fjorder.

Andel av det relevante området som er 
dekket av skog med svært høy, høy og 
middels bonitet.

Gjennomsnittelig avstand fra linjer og 
veier fra N50 kart til nærmeste kystlinje. 
Hvor kystlinjen er definert som grunnlinjen 
som ligger 7420 meter innenfor 
territorialgrensen.

Andel av det relevante området som er 
dekket av skog med svært høy og høy 
bonitet.

Andel av det relevante området som er 
dekket av fjell i dagen og grunnlendt areal.

Gjennomsnittelig daglig nedbør som regn.

Gjennomsnittelig daglig nedbør som snø.

Største snødybde, målt i snøens 
vannekvivalent.

Gjennomsnittelig minimumstemperatur for 
perioden 1995-2004.

Gjennomsnittelig maksimumstemperatur 
for perioden 1995-2004.

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

Snøkartprosjektet, DNMI og 
NVE

Snøkartprosjektet, DNMI og 
NVE

Snøkartprosjektet, DNMI og 
NVE

Snøkartprosjektet, DNMI og 
NVE

Snøkartprosjektet, DNMI og 
NVE

Vb, Vr, Vb^2, Hsp-a 

Hoh, Temp1, Temp1b,Temp2a

Hoh, Nr Temp1, Temp1b, Temp2a

Skog2, Skog3, Skog4, Skog5, Skog6

Skog1, Skog3, Skog4, Skog5, Skog6, 
Skog7

Vb, Vb^2

Heln2, Heln1, Kup, Ns, NTmean, 
Temp2a, Skog7, Temp1

Heln2, Heln1, Vb, Vb^2, Nr, NTmean, 
Temp2a, Nsv

Heln1, Ns

Vr, Vm, Vb, Vh, Nr, Ns, Gr_a, NTmean, 
Temp2a 

Temp1

Skog3, Skog4, L1, L2, L1+, L1-, Le_n

Høye negative korrelasjonerHøye positive korrelasjoner

Vr, Vm, Vb, Vb^2, Vh, Nr, NTmean, 
Temp1, Temp2a 

Vr, Vm, Vb, Vb^2, Vh, Nr, NTmean, 
Temp1, Temp2a 

Hoh, K2, LeFb-a, K1

Hoh, ISLAST, Nsv

Beskrivelse Kilde



ID
Avgren-
sning1)

Temp1 4

By2 2 Hsp-a

By3 2 Hsp-a

Sjø-a 7 Hoh, K2, K1

Skog3 2 Vr, Bg

Skog4 2

Skog5 2 Vr

Skog6 2 Vr, Bg

Skog7 2 L2

Skog8 2 L2, L1

L1 3

Gjennomsnittelig gjennomsnittstemperatur 
over hele perioden, 30 år.

Beskrivelse

Andel av det relevante området som er 
dekket av areal med bykjerne

Andel av det relevante området som er 
dekket av areal med sentrumssone

Andel høyspent sjøkabel av høyspent 
kabler og linjer.

Andel av det relevante området som er 
dekket av barskog med svært høy og høy 
bonitet.

Andel av det relevante området som er 
dekket av barskog med svært høy, høy og 
middels bonitet.

Andel av det relevante området som er 
dekket av blandingsskog med svært høy 
og høy bonitet.

Andel av det relevante området som er 
dekket av blandingsskog med svært høy, 
høy og middels bonitet.

Andel av det relevante området som er 
dekket av løvskog med svært høy og høy 
bonitet.

Andel av det relevante området som er 
dekket av løvskog med svært høy, høy og 
middels bonitet.

Antall lyn per 10000 km2, målt rundt veier 
og linjer i perioden 1995-2004.

Snøkartprosjektet, DNMI og 
NVE

Kilde

N50 kart

SSB

eRapp

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

NIJOS sine digitale 
markslagskart (DMK)

SINTEF Energiforskning

Nr, NTmean, L1v

By1, By3, Le_n, Ab_n

By1, By2, Le_n, Ab_n

Vr, Vm, Vb, Vb^2, Vh, Gr_a, 

Skog1, Skog2, Skog4, Skog5, Skog6, L1, 
L2, L1+, L1-

Skog1, Skog2, Skog3, Skog5, Skog6, L1, 
L2, L1+, L1

Skog1, Skog2, Skog3, Skog4, Skog6

Skog1, Skog2, Skog3, Skog4, Skog5

Heln1, Nr, Skog2,  NTmean, Skog8

Heln1, Skog7

Skog3, Skog4, L2, L1+, L1-

Hoh, K2, LeFb-a, K1

Vr, Vb, Vb^2, Bg, 

Vr, Vb, Vb^2, Bg, Ns

Høye negative korrelasjonerHøye positive korrelasjoner



ID
Avgren-
sning1)

L1v 3 Bg, Hsp-a

L2 5

L2v 5 Bg, Hsp-a

L1+ 3

L1- 3

L1vA 3

L1sA 3 LeSn-a

L2vA 5

L2sA 5 LeSn-a

LeFb eRapp 7

LeFb-a eRapp 7

Antall lyn per 10000 km2, målt rundt 
bygninger og tettsteder i perioden 1995-
2004.

Beskrivelse

Antall vinterlyn per 10000 km2, målt rundt 
veier og linjer i perioden 1995-2004.

Antall vinterlyn per 10000 km2, målt rundt 
bygninger og tettsteder i perioden 1995-
2004.

Antall plusslyn per 10000 km2, målt rundt 
veier og linjer i perioden 1995-2004.

Antall minuslyn per 10000 km2, målt rundt 
veier og linjer i perioden 1995-2004.

Gjennomsnittelig lynstyrke målt i amper, 
absoluttverdi av vinterlyn.

Gjennomsnittelig lynstyrke målt i amper, 
absoluttverdi av sommerlyn.

Gjennomsnittelig årlig lynstyrke målt i 
amper, absoluttverdi av vinterlyn.

Gjennomsnittelig årlig lynstyrke målt i 
amper, absoluttverdi av sommerlyn.

Levert energi til fritidsboliger. Hentet fra 
note 4.4A i eRapp

Andel av levert energi til fritidsboliger. 
Hentet fra note 4.4A i eRapp

SINTEF Energiforskning

Kilde

SINTEF Energiforskning

SINTEF Energiforskning

SINTEF Energiforskning

SINTEF Energiforskning

SINTEF Energiforskning

SINTEF Energiforskning

SINTEF Energiforskning

SINTEF Energiforskning

Skog3, Skog4, L2, L1, L1+

L2vA

L2v, Temp1

Skog3, Skog4, L1, L1+, L1-, L2v, Le_n

L2vA

L1vA, LeFb-a

L1sA

Totex, Hsp, Lsp, Stasjoner

Hoh

Heln2, Vr, Vb, Vb^2, Bg, Ns

Heln2, Vr, Vb, Vm, Vb^2, Bg, Ns

Høye negative korrelasjoner

Vr, Vb, Vb^2, Bg

L1v, L2

Skog3, Skog4, L2, L1, L1-

Høye positive korrelasjoner



ID
Avgren-
sning1)

LeSn eRapp 7

LeSn-a eRapp 7 L1sA, L2sA

Totex eRapp 7

Totex_n eRapp 7

Le eRapp 7

Le_n eRapp 7 Hsp-a

Ab eRapp 7

Ab_n eRapp 7 Hsp-a

Hsp eRapp 7

Hsp-a eRapp 7

Lsp eRapp 7

Le_n eRapp 7 Bg, Hsp-a

Stasjoner eRapp 7

Stasjoner_n eRapp 7

Levert energi til store næringskunder. 
Hentet fra note 4.4A i eRapp

Andel av levert energi  til kunder til store 
næringskunder.

I totalkostnaden inngår drifts- og 
vedlikeholdskostnader, kapitalkostnader, 
kostnader ved overføringstap og KILE-

Totalkostnad per km nett (lavspent- pluss 
høyspentlinjer).

Sum levert energi av fra note 4.4A i 
eRapp

Levert energi per km nett (lavspent- pluss 
høyspentlinjer).
Sum antall kunder med prioritert uttak og 
uttak med ukoblingsklausul fra note 4.4A i 
eRapp
Antall Abonnenter per km nett (lavspent- 
pluss høyspentlinjer).

Antall km høyspent linjer og kabler fra 
vedlegg H i eRapp

Antall nettstasjoner per km nett (lavspent- 
pluss høyspentlinjer).

Antall nettstasjoner fra vedlegg H i eRapp

Andel lavspent linjer av km nett (lavspent- 
pluss høyspentlinjer).

Andel høyspentlinjer av km nett (lavspent- 
pluss høyspentlinjer).

Antall km lavspent linjer og kabler fra 
vedlegg H i eRapp

Totex, Hsp, Lsp, Stasjoner, By3

A.Bidrag, By3, Lsp, Hsp, Stasjon, Ab, Le, 
LeSn, LeFb

Totex, A.bidrag, Lsp, Hsp, Ab, Le, LeSn, 
LeFb, Stasjon

Bg

By1, Le_n, Ab_n

By3, Totex, A.Bidrag, Lsp, Hsp, Stasjoner

By1, Ab_n, By2, By3, Totex_n

By3, Totex, A.Bidrag, Lsp, Hsp, Stasjoner

Lsp, L2, By1

1)  Avgrensninger: 1 - Langs linjer og veier i N50 kart, 2 - En buffer på 50 meter på hver side av linjer og veier fra N50 kart, 3 - En buffer på 500 meter på hver side av linjer og veier i N50 kart, 4 - En buffer på 1 km rundt 
linjer og veier fra N50 kart, 5 - Målt i en omkrets på 200 rundt alle bygninger og tettsteder i det enkelte konsesjonsområdet, 6 - Konsesjonsområdet, 7 - Størrelser hentet fra eRapp

By1, L2

Totex, A.bidrag, Lsp, Hsp, Stasjon, Gs, 
Ab, Le, LeSn, LeFb

By1,  By4, By2, By3, Totex_n, Ab_n

Beskrivelse Kilde Høye negative korrelasjonerHøye positive korrelasjoner
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