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FORORD

Prosjektet «Effektiv Distribusjon» ble igangsatt våren 1994. Bakgrunnen var et ønske
om å bedre forståelsen om kostnads- og effektivitetsforholdene innen distribusjon av
kraft.

Etter et felles initiativ fra Energiforsyningens Fellesorganisajon og ECON - Senter
for økonomisk analyse- ble 16 energiverk, 15 norske og ett svensk, invitert til å delta
i en prosjektgruppe sammen med representanter fra EnFO.

Gjennomføringen av prosjektet ble inndelt i 4 faser. I den første fasen besto arbeidet i
å avklare analysrammen. Here aktuelle metoder for effektivitetsmåling ble vurdert.
Valget fait på en metode utviklet og anvendt av Energidata AS i forbindelse med ana-
lyse av regionalnett. Denne metoden ivaretok flere sentrale mål for prosjektet. Ved å
foreta en fordeling av distribusjonskostnadene på ulike virksomhetsområder har
metoden gitt everkene et redskap til å identifisere hvor i organisasjonen effektivitets-
potensialet er størst. Metoden søker også å ta hensyn til at everkene arbeider under
ulike rammebetingelser slik at reelle effektivitetsforskjeller blir klarlagt.

Andre fase av prosjektet gikk med til å avklare databehov og innsamling av data fra
det enkelte everk. I denne fasen ble det også lagt ned et betydelig arbeid med å til-
passe metoden til de spesielle forholdene som gjelder for distribusjonsnettene. Tredje
fase omfattet en komparativ analyse av de ulike everkene, en presentasjon av resul-
tatene i det enkelte everk og en vurdering av analysens hovedresultater. Siste fase har
gått med til å dokumentere resultatene i form av en sluttrapport og 16 individuelle
everksrapporter.

For å trekke de deltagende everkene aktivt med i prosjektet har det vært avholdt en
rekke møter hvor representanter fra alle everkene har deltatt, og separate møter for de
tre gruppene, Østlandsgruppen, Vestlandsgruppen og Bygruppen. I tillegg har det
enkelte everket bidratt med betydelig egeninnsats i forbindelese med tilrettelegging
og rapportering av data. Vi tror at denne arbeidsformen har styrket everkenes
engasjement og igangsatt prosesser innad i organisasjonene som vil virke moti-
verende for det fremtidige effektiviseringsarbeidet.

En takk rettes til styringsgruppen for svært nyttige innspill og vurderinger under veis.
Styringsgruppen har bestått at Perry Strømdal fra Sjøfossen Energi, Ivar Dahl fra
Toten Kommunale Elektrisitetsverk, Lars Ansteensen fra Bergen Lysverker, Ingvar
Solberg fra EnFO og Kjell Roland fra ECON. NVE var også representert i styrings-
gruppen som observatør.

Forskergruppen har bestått av Eivind Magnus (prosjektleder), Jan Bråten og Kjetil
Ingeberg fra ECON samt Oddbjørn Fredriksen fra Energidata AS.

Oslo, den 6. september 1995

Eivind Magnus
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1 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNINGER

Effektivisering av nettvirksomheten i norske energiverk har vært en sentral problem-
stilling de senere årene. En viktig grunn til dette er myndighetenes arbeid med å
endre prinsippene for regulering av nettvirksomhetens inntekter. En omlegging av
reguleringsprinsippene vil kunne gi energiverkene sterkere incentiver til
effektivisering. Uavhengig av myndighetenes arbeid med å legge om reguleringsprin-
sippene, har effektivisering og utvikling av metoder for måling av effektivitet vært et
prioritert satsningsområde, både innenfor Energiforsyningens Fellesorganisasjon og i
mange everk. Dette er noe av bakgrunnen for at prosjektet «Effektiv Distribusjon»
ble igangsatt våren 1994.

Formålet med prosjektet er todelt. For det første skal prosjektet bidra til å bedre
energiverkenes innsikt i kostnads- og effektivitetsforhold for å fremme arbeidet med
å effektivisere egen nettvirksomhet. Dernest er det et mål å øke bransjens kunnskaper
om årsaker til kostnadsforskjellene mellom ulike energiverk, blant annet for å kunne
ha et bedre grunnlag for å diskutere og vurdere alternative utforminger av regule-
ringsprinsippene og andre viktige rammebetingelser for nettvirksomheten. På denne
bakgrunn ble tre konkrete mål formulert:

• Årsaker til kostnadsforskjeller mellom ulike everk skulle kartlegges

• Det skulle utvikles en metodikk for å hjelpe verkene i deres interne
effektiviseringsarbeid, herunder videreutvikle EnFOs nøkkeltallsanalyse (ENFO
(1993)).

• Det skulle utvikles en metode for sammenligning av effektivitet innenfor bransjen

Oppdragsgivere har vært Energiforsyningens Fellesorganisasjon og 16 energiverk,
hvorav ett er svensk. Forskergruppen har bestått av tre personer fira ECON Energi a.s
og én person fra Energidata A/S.

1.2 METODE

Tidlig i prosjektet ble flere aktuelle metoder for måling av effektivitet vurdert ut fra
hvor godt de tilfredsstilte de sentrale målsetningene for analysen. Valget fait på en
verdikjedemodell anvendt og utviklet av Energidata A/S for måling av effektivitet i
regionalnettet. Modellen er modifisert for å ta hensyn til enkelte spesielle forhold
som gjelder for distribusjonsnett. Begrensninger i datatilgang har også resultert i
justeringer i forhold til den modellen som ble benyttet i regionalnettprosjektet.

Metoden gir grunnlag for å splitte everkenes spesifikke kostnad (øre/kWh) i to
hovedfaktorer, én som gir uttrykk for everkets effektivitet, og én som reflekterer de
rammebetingelsene everket arbeider under. Måltallet for effektivitet benyttes for å
avdekke forskjeller i kostnadseffektiviteten mellom everkene.
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Sammenhengen mellom spesifikk kostnad, effektivitet og rammebetingelse er gitt
ved uttrykket

spesifikk kostnad = effektivitet * rammebetingelse

Effektiviteten og rammebetingelsene beregnes for hvert virksomhetsområde i everket.
Virksomhetsområdene omfatter de ulike nettnivåene og kundeservice, samt støtte-
aktiviteter som administrasjon og hjelpefunksjoner.

Måltallet for rammebetingelsene gir uttrykk for hvor gunstige forhold verket jobber
under. Et lavt måltall innebærer at rammebetingelsene er gunstige, og at verket derfor
bør ha en lav spesifikk kostnad sammenlignet med andre everk. Motsatt vil et høyt
måltall for rammebetingelsene rettferdiggjøre relativt høye spesifikke kostnader.

Rammebetingelsene er definert forskjellig for de ulike virksomhetsområdene.
Forhold som rammebetingelsene søker å fange opp er:

• Utstrekning av nettet i forhold til levert energimengde. Stor utstrekning i forhold
til den energimengde som leveres vil gi en ugunstig rammebetingelse.

• Gjennomsnittlig brukstid for nettstasjoner. En lav gjennomsnittlig brukstid bidrar
til ugunstige rammebetingelser.

• Gjennomsnittlig kundestørrelse. Tjenester som kundeservice og tilsyn er antatt å
kreve samme innsats eller kostnader pr. kunde. Dersom hver kunde kjøper
forholdsvis lite energi, gir dette høye kostnader pr. energienhet, og dermed høyere
spesifikke kostnader

• Antall årsverk i forhold til levert energimengde. For administrasjon og hjelpe-
funksjoner antas kostnadene å øke proporsjonalt med størrelsen på den organi-
sasjonen disse aktivitetene skal betjene. Antall årsverk brakes som indikator på
denne størrelsen. Mange årsverk i forhold til levert energimengde gir ugunstige
rammebetingelser.

Metoden gir grunnlag for å beregne et effektiviseringspotensiale for det enkelte verk.
Potensialet er lik everkets faktiske kostnader minus everkets minimumskostnader.
Everkets minimumskostnader beregnes ved å multiplisere everkets faktiske måltall
for rammebetingelse med effektivitetsmålet for det mest effektive everket.

Metoden kan i prinsippet analysere både den kortsiktige driftseffektiviteten og den
mer langsiktige effektiviteten knyttet til strukturen og størrelsen av de fysiske anleg-
gene. I denne studien er fokus sått på den kortsiktige effektiviteten. Den viktigste
årsaken til at den mer langsiktige effektiviteten ikke er inkludert i analysen, er
mangel på gode nok data for beskrivelse av en optimal anleggsstruktur.

1.3 RESULTATER

Metoden er an vendt på data fra 16 verk, hvorav ett svensk. Alle data er relatert til
1993, og omfatter kostnadstall fra internregnskapet, tekniske nettdata, samt data rela-
tert til organisasjonen og kundemassen. Kapitalkostnader (avskrivning og avkast-
ning) og utgifter til tap i nettet er holdt utenfor hovedberegningen. Det samme er
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kostnader til overliggende nett. For et typisk verk i undersøkelsen utgjør de kost-
nadene vi ser på ca 30% av grunnlaget for punkttariffen i 1993.

Verkene er inndelt i tre grupper etter forsyningsområdets karakter og beliggenhet. De
tre gruppene er Bygruppen, Østlandsgruppen og Vestlandsgruppen.

1.3.1 Rammebetingelser

Analysen av rammebetingelsene viser at verkene i Bygruppen har de gunstigste ram-
mebetingelsene. Dette gjelder særlig for nettaktivitetene - både relatert til høyspent
og lavspent fordelingsnett. Østlandsgruppen har ramrnebetingelser som ligger nær
gjennomsnittet, mens rammebetingelsene for Vestlandsgruppen er mindre gunstige
enn for de øvrige verkene. Dette resultatet er i overensstemmelse med hva som var
forventet. Sarnmenhengen mellom en indeks for rammebetingelser og den spesifikke
kostnaden for verkene er sterk, som vist i figur 1.1.

Figur 1.1 Sammenhengen mellom spesifikk kostnad og en indeks for ramme-
betingelser

-r 250

r—n Spesifikk kostnad •Indeks rammebetingelser

Everkene med de laveste spesifikke kostnadene har - med ett unntak - de gunstigste
rammebetingelsene. Det er også slik at everkene med ugunstige rammebetingelser får
forklart en vesentlig andel av sine kostnader ved at rammebetingelsene er ugunstige.
Dette innebærer at forskjellene i kostnadseffektivitet blir mindre enn forskjellene i de
spesifikke kostnadene.
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1.3.2 Effektivitet

Måltallet for effektivitet innenfor hvert virksomhetsområde er lik — • s .
rammebetingelse

Brøken uttrykker hvilke kostnader everket har i forhold til oppgavens størrelse innen
de enkelte virksomhetsområdene.

Verkenes regnskapspraksis varierer imidlertid i en slik grad at det oppstår forskjeller
i beregnet effektivitet som ikke alene kan tilskrives reelle effektivitetsforskjeller. Et
lavt effektivitetstall på et enkelt virksomhetsområde kan dermed enten være et
uttrykk for god effektivitet eller et resultat av at det aktuelle verket henfører for lite
kostnader til dette virksomhetsområdet. I det siste tilfellet vil det bli sart et urealistisk
lavt nivå for hvilken effektivitetsforbedring det er mulig å oppnå. Som en
konsekvensen av at det finnes slike feilkilder i datamaterialet, vurderes effektiviteten
samlet og ikke for ett og ett virksomhetsområde. Det verket som har best effektivitet
samlet sett for alle virksomhetsområdene bestemmer "best observerte praksis".

Det mest effektive av de deltagende verkene er et svensk verk. Dersom dette everket
velges som normgivende, blir det gjennomsnittlige effektiviseringspotensialet for de
øvrige everkene 42 prosent av de kostnadene som inngår i beregningen. Det svenske
verket har imidlertid en drifts- og organisasjonsform som på noen områder avviker
betydelig fra det som er vanlig blant de norske verkene. I tillegg vanskeliggjøres
sammenligningen av valutakursutvikling, ulike avgiftssystemer m.m. Vi har derfor
også beregnet effektiviseringspotensialet som fremkommer når vi lar det beste norske
verket være normgivende. Det gjennomsnittlige effektiviseringspotensialet synker da
til 27 prosent.

Figur 1.2 viser potensialet, målt i øre/kWh, for de deltagende verkene, når det beste
norske everket er normgivende.

Figur 1.2 Effektiviseringspotensialer i øre/kWh når beste norske verk er norm-
givende

• Effektiuseringspotensiale i øre pr kWh
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Når beste norske verk brakes som norm, er et uveiet gjennomsnitt av effektivi-
seringspotensialene 2 øre/kWh, for de 15 norske verkene i undersøkelsen. Det
tilsvarende veiede gjennomsnittet er 1,05 øre/kWh. Årsaken til denne forskjellen er at
de store verkene er blant de mest effektive. Velges det svenske everket som norm-
givende øker det veide gjennomsnittlige effektiviseringspotensialet til 1,95 øre/kWh.

Feilkilder i bl.a. datamaterialet samt utvalgets begrensede størrelse gjør at man må
være forsiktig med å benytte tallene over som grunnlag for anslag av bransjens
samlede effektiviseringspotensiale.

1.3.3 Drøfting av resultatene

Effektivitetsmålet påvirkes av verkenes aktiveringspraksis. Verk som aktiverer
relativt mye av sine investerings- og rehabiliteringskostnader, vil få lavere registrerte
driftskostnader og dermed et bedre måltall for effektivitet. Analysen viser at det er en
sterk negativ samvariasjon mellom samlet aktivering i prosent av driftskostnadene og
effektiviseringspotensialet. Dette kan tolkes slik at de verkene som får det beste
effektivitetsmålet har en tendens til å aktivere relativt mye. Det er derfor mulig at
ulik aktiveringspraksis forklarer en del av de beregnede effektivitetsforskjellene.
Dersom man korrigerer kostnadene slik at alle verk aktiverer samme andel av
kostnadene, kommer fremdeles de mest effektive verkene ut som best, mens de
dårligste verkene fremdeles er dårligst. Effektivseringspotensialet går imidlertid ned
til 23 prosent.

Alderen på anleggene kan ha betydning for resultatene. Det er en tendens til at ever-
kene med nye anlegg er blant de mest effektive. Denne observasjonen kan muligens
forklares ved at kapitalkostnadene ikke er inkludert i datagrunnlaget. Dermed inklu-
deres den antatt stigende driftskostnaden forbundet med eldre anlegg, men ikke de
økte kostnadene ved å investere i nye anlegg.

Analysen viser også at alder på nettet og tap i nettet er sterkt korrelert. Gamle nett har
gjennomgående den høyeste tapsprosenten. Imidlertid endres verkenes innbyrdes
rangering med hensyn til effektivitet lite av å ta med kostnader for tap i nettet.

1.3.4 Andre årsaker til kostnadsforskjeller

Vi har analysert mulige sammenhenger mellom det beregnede effektiviserings-
potensialet og andre egenskaper ved everkene. De viktigste faktorene som er vurdert
omfatter kvalitet, størrelse og kjøp av tjenester.

Statistikk for ikke planlagte avbrudd er benyttet som indikator for kvalitet. På basis
av avbruddstallene for 1993 er det ikke grunnlag for å si at de mest effektive verkene
har dårligere kvalitet enn andre verk. Imidlertid er datagrunnlaget såvidt begrenset at
det ikke gir grunnlag for å trekke sterke konklusjoner

Eventuelle stordriftsfordeler kommer til uttrykk gjennom det beregnede effektivi-
seringspotensialet. En negativ samvariasjon mellom størrelse og effektiviserings-
potensiale vil dermed være en indikasjon på stordriftsfordeler. For everkene med en
størrelse under 25.000 abonnenter er det ingen slik sammenheng. De 3-4 største
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verkene har imidlertid et klart mindre effektiviseringspotensiale enn de øvrige.
Analysen gir dermed støtte til antagelsen om at det finnes stordriftsfordeler i
bransjen.

Det er overraskende at vi ikke finner noen sammenheng mellom størrelse og
effektiviseringspotensiale opp til 25.000 abonnenter. En mulig tolkning er at de
minste everkene har kompensert for manglende stordriftsfordeler ved å effektivisere
mer enn de mellomstore everkene. En alternativ forklaring er at de mellomstore
everkene, som i de fleste tilfeller er sammenslåtte everk, ikke har tatt ut potensielle
stordriftsgevinster.

Mange av de norske everkene i undersøkelsen rapporterer om overtallighet. Samtidig
sier man at eierne både har mål om å unngå oppsigelser og pålegger everket å
beholde gamle og uhensiktsmessige organisasjonsstrukturer - med avdelingskontorer,
vaktordninger, oppmøteplasser og lagre plassert i henhold til tidligere inndeling av
konsesjonsområder. En hypotese er dermed at en viktig årsak til lav effektivitet i
enkelte energiverk er knyttet til at eierne har mål for virksomheten som dels er uklare
eller står i direkte konflikt med hverandre. Hvis denne hypotesen er riktig, kan
effektiviseringspotensialet i første rekke realiseres gjennom nye mål for
virksomheten og ikke gjennom en effektivisering innenfor den eksisterende mål- og
organisasj onsstruktur.

Økt satsing på kjøp av tjenester vil bringe inn flere elementer av konkurranse i nett-
virksomhet. Det viser seg også at det beste verket i undersøkelsen kjennetegnes av en
bevisst satsing på kjøp av tjenester og har om lag halvparten så mange ansatte i for-
hold til størrelsen som de øvrige gode verkene.

1.4 VlDERE OPPFØLGING

Den metoden som er brukt i prosjektet "Effektiv distribusjon" fanger opp helt essen-
sielle trekk ved de ytre forholdene som forårsaker kostnadsforskjeller i kraftdistribu-
sjon. Dette er en avgjørende forutsetning for å kunne sammenligne kostnadseffektivi-
tet på en rettferdig måte.

Rapporten peker imidlertid på svakheter både ved rammebeskrivelsen for nettstasjo-
ner (maksimal tunglast) og ved rammebeskrivelsen for virksomhetsområdene admi-
nistrasjon og hjelpefunksjoner (antall ansatte). Både på disse og på de øvrige virk-
somhetsområdene vil et bredere utvalg av verk og en trend mot likere kostnadsrap-
portering kunne gi datagrunnlag for å utvikle en bedre forståelse av de ytre
forholdene som har størst betydning for everkenes kostnader. Vi tror en utdyping av
kunnskapene på disse områdene vil kunne øke metodens evne til å forklare
kostnadsforskjeller og dermed gi sikrere anslag for effektiviseringspotensialene.
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2 INNLEDNING

Et viktig mål med Energiloven er en effektivisering av nettvirksomheten. Kostnads-
strukturen gjør nettvirksomheten til naturlige monopoler. Nettselskapenes incentiver
til kostnadseffektivitet henger derfor nøye sammen med hvordan monopolkontrollen
er utformet. Dagens reguleringsregime gir i beskjeden grad everkene incentiver til å
holde kostnadene nede. NVE vurderer å gjennomføre endringer i monopolkontrollen
for å gi everkene sterkere incentiver til kostnadseffektivitet. Kostnadseffektivitet i
nettvirksomheten har også fått økende oppmerksomhet fra eierne og kundene. Effek-
tivisering er derfor blitt et prioritert arbeidsområde for mange everk.

Prosjektet «Effektiv Distribusjon» ble igangsatt våren 1994 etter et initiativ fra
ECON overfor Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO).

Det ble formulert tre sentrale målsetninger med prosjektet:

• Årsaker til kostnadsforskj eller mellom ulike everk skulle kartlegges

• Det skulle utvikles en metodikk for å hjelpe verkene i deres interne effektivi-
seringsarbeid, herunder videreutvikle ENFOs nøkkeltallsanalyse, og

• Det skulle utvikles en metode for sammenligning av effektivitet innenfor bransjen

Prosjektet har vært organisert i fire faser. I den første fasen ble det avklart hvilken
metode som skulle anvendes. Her ble aktuelle metoder identifisert og vurdert i for-
hold til hvor godt de tilfredsstilte målsetningene. Den metoden som ble valgt er
beskrevet i kapittel 3 i denne rapporten. I tillegg er metoden diskutert i ECON
arbeidsnotat 14/94.

Innsamling av data skjedde i fase to, høsten 1994. Alle deltagende verk ble bedt om å
registrere data fra regnskapet, en del nøkkelstørrelser for det fysiske nettet, kunde-
struktur og ressursinnsatsen i form av årsverk. Alle data gjelder for året 1993. Det ble
lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at dataene var av god kvalitet, og at de ville
være sammenlignbare mellom verkene. Datainnsamlingen er beskrevet i kapittel 4 i
denne rapporten, og i mer detalj i ECON arbeidsnotat 20/94, «Veiledning for datainn-
samling for Effektiv distribusjon».

I tillegg til data for distribusjonsnettet ble det fra noen verk også levert data for
hovedfordelingsnettet. Grunnlaget for å foreta en generell analyse av effektiviteten på
denne nettnivået ble imidlertid for tynt. Foreliggende rapport behandler derfor bare
effektiviteten i distribusjonsnettet.

Fase tre i prosjektet - kapittel 5 i rapporten - er den konkrete analysen av effektivitet
for 1993. Her legges det vekt på å forklare hvorfor det oppstår kostnadsforskjeller i
distribusjon. Sentralt i denne analysen står skillet mellom kostnadsforskjeller som
forklares ved ulike rammebetingelser og kostnadsforskjeller som skyldes ulik effek-
tivitet. Det beregnes også samlede effektiviseringspotensialer for de deltagende
verkene. De enkelte verkene blir ikke identifisert her, men får i tillegg til denne rap-
porten en egen rapport der verkets resultater fremkommer.
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Det er en stor spredning i verkenes størrelse og geografiske lokalisering. Verkene har
derfor vært inndelt i tre grupper etter lokalisering, henholdsvis en Bygruppe, en Øst-
landsgruppe og en Vestlandsgruppe. Referansegruppen for prosjektet har hatt repre-
sentanter fra de tre gruppene av everk, EnFO, NVE og forskergruppen. Det har gjen-
nom hele prosjektet blitt lagt stor vekt på å involvere verkene, både med hensyn til
anvendelsen av metoden, spesifikasjon og innsamling av data og tolkning av resul-
tatene. Vi vurderer dette som svært viktig i forhold til prosjektets nytteverdi vis-å-vis
verkene.

Prosjektgruppen har bestått av Jan Bråten, Kjetil Ingeberg og Eivind Magnus fra
ECON samt Oddbjørn Fredriksen fra Energidata. Jens Musum var tilknyttet pro-
sjektet våren 1994. Prosjektleder har vært Eivind Magnus.
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3 METODE FOR MÅLING AV EFFEKTIVITET OG
RAMMEBETINGELSER

3.1 INNLEDNING

3.1.1 Hva er effektivitet?

Studier av produktivitet og kostnadseffektivitet i eldistribusjonen indikerer at det eks-
isterer et betydelig effektiviseringspotensiale. Begrepet effektivitet er brukt i mange
sammenhenger. I økonomisk forstand eksisterer det minst tre ulike effektivitetsbegre-
per.

Teknisk effektivitet angir i hvilken grad fremstillingen av et produkt anvender så lite
av ulike innsatsfaktorer som teknisk mulig. Vi sier at en kombinasjon av innsats-
faktorer er teknisk ineffektiv dersom det er mulig å redusere bruken av en eller flere
innsatsfaktorer uten at produksjonen går ned. I dagligtale tilsvarer teknisk effektivitet
at det ikke sløses med noen av produksjonsfaktorene. Vi kan illustrere dette grafisk
ved å anta at et produkt Y fremstilles ved å bruke to innsatsfaktorer, realkapital (R) og
arbeidskraft (L). For å fremstille en bestemt mengde av Y, kan vi anvende ulike kom-
binasjoner av R og L. Figur 3.1 illustrerer dette.

Figur 3.1 Produksjon med to innsatsfaktorer - arbeid og realkapital

R/tsii

Kurven /-/ symboliserer alle kombinasjoner av R og L som er teknisk effektive ved
produksjon av en bestemt mengde av Y. To bedrifter som benytter henholdsvis kom-
binasjonene A og B av innsatsfaktorene for å produsere den gitte mengden av Y, vil
begge være teknisk effektive. Dette skyldes at de begge benytter kombinasjoner av R
og L som ligger på kurven /-/. Hvis disse bedriftene skal holde produksjonen kon-
stant, må redusert bruk av en innsatsfaktor kompenseres med økt bruk av den andre.
Kurven /-/ kalles en isokvant fordi den viser alle kombinasjoner av R og L som
produserer det gitte kvantum av Y i en bedrift som er teknisk effektiv.
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Dersom en tredje bedrift produserer den samme mengden av Y med en kombinasjon
av innsatsfaktorar representert ved punkt C, er denne bedriften ikke teknisk effektiv.
Den kan opprettholde produksjonen og samtidig redusere bruken av kapital, arbeids-
kraft, eller begge.

Seiv om en bedrift er teknisk effektiv, er det ikke gitt at produksjonen skjer kostnads-
effektivt, det vil si til lavest mulig kostnad. Det er kun ett punkt på isokvanten som
samtidig tilfredsstiller kravene til både teknisk effektivitet og kostnadseffektivitet.
Beliggenheten til dette punktet bestemmes av prisforholdet mellom kapital og
arbeidskraft. Den diagonale linjen i figur 3.1. illustrerer kombinasjoner av innsats-
faktorene R og L som koster like mye for bedriftene. Helningen på linjen viser
prisforholdet mellom R og L. Siden det alltid er billigere å kjøpe mindre av inn-
satsfaktorene, vil en linje som ligger nærmere nullpunktet (origo) i figuren
representere lavere kostnader enn en linje som ligger lenger ut. Den billigste kom-
binasjonen av R og L som også er tilstrekkelig til å produsere den gitte mengden av
Y, finner vi derfor når den rette linjen tangerer kurven /-/ - det vil si slik linjen er lagt
i figur 3.1. Tangeringspunktet mellom isokvanten og kostnadslinjen viser derfor den
kombinasjonen av innsatsfaktorer som både er teknisk effektiv og samtidig kostnads-
effektiv. I dette tilfellet ville det være optimalt å bruke l0 enheter arbeidskraft og r0

enheter kapital. Prisforholdet mellom arbeidskraft og kapital bestemmer med andre
ord i hvilken grad det lønner seg å investere i stedet for å ansette folk.

Samfunnsøkonomisk effektivitet oppnås dersom tilpasningen i tillegg til å tilfredsstille
betingelsene ovenfor er slik at bedriftens grensekostnad er lik den marginale beta-
lingsvilligheten i markedet. I samfunnsøkonomisk effektivitet vil en også ta hensyn
til kostnader som ikke tas med i everkenes regnskaper, men som er relevante i en
samfunnsøkonomiske analyser. Et eksempel kan være kundenes avbruddskostnader,
dersom slike kostnader ikke belastes verkene.

3.1.2 Kapitalkostnader og andre kostnader i kraftdistribusjon

Kurven I-I i figur 3.1 viser et tenkt substitusjonsforhold mellom realkapital og arbeid.
Formen på kurven uttrykker hvor mye bedriften - for ulike kombinasjoner av arbeid
og kapital - må øke arbeidsinnsatsen hvis kapitalinnsatsen skal reduseres og pro-
duksjonen holdes konstant. Når bedriften tar beslutninger om investeringer, må den
foreta en avveining mellom kapitalkostnader og en rekke andre kostnader. For distri-
busjon av kraft vil dette gjelde kostnader til energitap i nettet, kostnader ved avbrudd
og kostnader ved generelt vedlikehold. Ved å fornye nettet tidligere, eventuelt gå opp
i spenningsnivå og dimensjonere nettet for større energimengder kan et verk redusere
energitapet. En slik forsert fornying vil formodentlig også redusere sannsynligheten
for feil i nettet og behovet for løpende vedlikehold. Tilsvarende kan systemer for
fjernkontroll og ringløsninger redusere kostnader ved feil. Dette er eksempler på at
det eksisterer en reell avveining mellom kostnader til realkapital og andre kostnader.
Til en viss grad kan et verk derfor velge å ha høyere kapitalkostnader for å redusere
de øvrige kostnadene. Hva som oppfattes som en optimal kombinasjon vil avhenge
av forventninger til fremtidige priser (inklusive rentenivået) og etterspørselen. For
eksempel vil forventninger til fremtidige kraftpriser ha betydning for den vekt man
tillegger energitapene i nettet.
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Det er viktig å merke seg at avveiningen mellom kostnader til realkapital og til andre
produksjonsfaktorer bare er reell når nettet bygges ut på en effektiv måte. Unødven-
dige kostnader til utbygginger gir ingen innsparinger i øvrige kostnader og et nett
som er bygget ut på en uhensiktsmessig måte vil kunne medføre at både kapital-
kostnader og andre kostnader blir høy ere enn nødvendig. Høyere utgifter til real-
kapital kan derfor både være uttrykk for manglende kostnadseffektivitet i forbindelse
med investeringsprosjekter og for et bevisst valg med sikte på å minimere forventede
totale kostnader.

3.1.3 Realkapital og bokførte verdier

Et everk kan øke kapitalinnsatsen - og dermed kapitalkostnadene - for å redusere
andre kostnader, f.eks ved at man fornyer gamle anlegg raskere. Forsert fornyelse av
nettet vil redusere gjennomsnittsalderen på anleggene og øke bokført kapital og av-
skrivningene. Det er imidlertid en rekke andre forhold som også påvirker utgiftene til
realkapital og de regnskapsmessige størrelsene bokført kapital og avskrivninger. For
det første vil lokale forhold kunne påvirke både byggekostnader og levetid for anleg-
gene. Dernest vil kostnadene ved investeringer bli påvirket av effektiviteten ved gjen-
nomføringen av prosjektene. Bokført kapital og avskrivninger vil videre bli påvirket
av aktiveringspraksisen og alderssammensetningen i anlegget. Den siste faktoren har
stor betydning fordi bokført verdi hovedsakelig avspeiler investeringer som er gjort
de siste 10-15 årene, mens anleggene ofte kan stå i 40 år og mer. (Se Vedlegg 3 for
en mer detaljert redegjørelse.) Et verk som har gjort vesentlige nyinvesteringer de
siste 10 årene, f.eks i nye boligfelt, kan derfor ha høy bokført verdi seiv om man
ellers kjører store deler av anlegget «på stumpene».

Alt i alt må vi trekke den konklusjon at bokført kapital og avskrivninger gir usikker
informasjon om verkenes satsing på en kapitalintensiv strategi. Vi har heller ikke hatt
tilgang til andre gode indikatorer på verkenes avveining mellom kostnader til real-
kapital og øvrige kostnader. Avveiningen mellom kapital og andre innsatsfaktorer er
et viktig forhold for everkenes kostnadseffektivitet. Vi har imidlertid ikke det
empiriske grunnlaget for å undersøke dette forholdet på en tilfredsstillende måte.

3.1.4 Kostnadseffektivitet når investeringene ikke er reversible

I avsnitt 3.1.1. antok vi implisitt at everket i sin tilpasning fritt kunne velge enhver
kombinasjon av arbeid og kapital for å produsere den gitte mengden. Med priskurven
i figur 3.1 er kombinasjonen A den kostnadseffektive og dermed det optimale valget.
Et everk som er i B kan bevege seg til A ved å redusere sin kapitalbeholdning og øke
kjøpene av arbeidskraft. Det vil dermed redusere sine totale kostnader.

Kostnadsforholdene ved kraftdistribusjon er preget av at investeringsbeslutningene er
av en langsiktig karakter og i liten grad er reversible. De verdiene et verk investerer i
en ny linje er i praksis bundet til denne linjen. Ofte vil kostnadene ved demontering
være større enn annenhåndsverdien av komponentene som er brukt. På kort sikt kan
et verk med kombinasjonen B i figur 3.1, dvs med for mye (for dyrt) kapitalutstyr,
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ikke bevege seg til A.1 Tilsvarende kan heller ikke et verk med kombinasjonen C
bevege seg til A. Derimot kan dette verket bevege seg horisontalt inn til I-I-kurven,
dvs fjerne overflødig bemanning.

Siden investeringer i nettet ofte har en levetid på 30 - 50 år, vil både prisforhold mel-
lom kapital og andre kostnader, total etterspørsel som skal dekkes og teknologi kunne
endre seg vesentlig i løpet av levetiden. I praksis må en investeringsbeslutning ikke
bare ta hensyn til det forventede fremtidige prisforholdet mellom innsatsfaktorene,
men også ta hensyn til antatt utvikling i forbruket av kraft over investeringens
levetid. Sått på spissen innebærer dette at en investering i nettet ikke skal være
optimal i forhold til dagens prisforhold og dagens etterspørsel, men reflektere
forventet utvikling i både prisforhold og etterspørsel over levetiden til inversteringen.

Når nye anlegg bygges ut og gamle fornyes vil det være optimalt at forventet prisfor-
hold mellom innsatsfaktorene avgjør valg av anleggstype. I den grad kraftetterspørse-
len og forventningene til prisforholdet mellom arbeid og kapital ligger fast, vil et
verk i posisjon B i figur 3.1 langsomt bevege seg mot posisjon A ettersom nettet
skiftes ut. Men siden anleggets levetid er lang og prisforhold og etterspørsel ofte vil
utvikle seg annerledes enn antatt, vil det optimale punktet, A, flytte seg over tid og
man vil aldri kunne vente at et verk er optimalt tilpasset med hele sitt anlegg.
Hvordan verket er posisjonert vil i stor grad være en funksjon av når de ulike delene
av nettet har blitt bygget ut.2 Konkret er denne type problemer lettest å se i
forbindelse med forholdet mellom etterspørselen og dimensjoneringen av anlegget. I
visse strøk kan nedleggelser av næringsvirksomhet og fråflytting føre til at et verk
sitter igjen med sterkt overdimensjonerte anlegg, mens et kommunalt vedtak om
fortetting av bebyggelse i et byområde kan gi god utnyttelse av et anlegg som i
utgangspunktet var overdimensjonert.

3.1.5 Effektivitet på kort sikt

Bokførte verdier og avskrivninger gir oss ikke et tilfredsstillende datagrunnlag for å
oppdage varige forskjeller i verkenes satsing på realinvesteringer og en studie av de
løpende investeringsbeslutningene faller utenfor rammen av dette prosjektet. Struk-
turen til everkenes realkapital speiler i stor grad beslutninger som er tatt i den perio-
den nettet er bygget opp og denne strukturen vil (og bør) bare langsomt bli påvirket
av dagens forventede pris- og etterspørselsforhold. Ut fra et ønske om øket effektivi-
tet i bransjen har det en betydelig interesse om de investeringsbeslutningene somfort-
løpende fattes har et optimalt tidspunkt på gjennomføringen, om de har optimalt
omfang og sammensetning og om de gjennomføres kostnadseffektivt. Dette er imid-
lertid et helt annet spørsmål enn om verkets totale kapitalstruktur er optimal i forhold

1 Det å bevege seg i retning av mer kapitalintensiv drift er heller ikke gjort i en handvending. Å erstatte en

utbygget nettstruktur med en annen som er billigere i drift vil i seg seiv innebære betydelige kostnader og vil

derfor sjelden være aktuelt annet enn som en viss forsering av normal utskifting på grunn av alder.

2 I den grad tidligere utbygginger ikke har vært optimale ut fra datidens forventninger til prisforhold og

etterspørsel vil posisjonen i faktordiagrammet dessuten være påvirket av fortidens «synder».
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til dagens forventede prisforhold og etterspørsel. Mens det første spørsmålet sier hvor
godt verket styrer sin investeringsaktivitet sier det annet vel så mye om tidligere
tiders forventninger og «synder». På denne bakgrunn blir det mer meningsfylt å for-
søke å avdekke den kortsiktige kostnadseffektiviteten.

Med kostnadseffektivitet på kort sikt mener vi minimering av kostnader når den fak-
tiske strukturen og dimensjoneringen for kapitalutstyret tas for gitt. Hvis vi fortsatt
holder oss til bildet fra figur 3.1, så er både A og B effektive på kort sikt, mens C
derimot ikke er effektiv på kort sikt, siden arbeidsinnsatsen kan reduseres uten å
redusere produksjonen. I en enkel modell med bare de to produksjonsfaktorene
arbeid og kapital, vil en bedrift som er teknisk effektiv også være kostnadseffektiv på
kort sikt. Når vi gjør modellen mer realistisk og tar med flere produksjonsf aktorer
enn arbeid og kapital er ikke lenger kostnadseffektivitet på kort sikt og teknisk effek-
tivitet sammenfallende. Kostnadseffektivitet på kort sikt innebærer en minimering av
summen av alle kostnader som ikke er knyttet til realkapitalen og tar derfor hensyn til
prisforholdet mellom de produksjonsfaktorene hvor innsatsen kan varieres på kort
sikt.

3.1.6 Implementering

Det finnes ingen strak vei fra teoretiske definisjoner av effektivitet til empiriske stu-
dier. Det ideelle målet for en effektivitetsstudie vil være å kunne skille klart mellom
f.eks effektiviseringsmuligheter som kan realiseres på kort sikt og de som bare kan
realiseres ettersom realkapitalen fornyes. Vi har imidlertid allerede vært inne på data-
problemer forbundet med å få et godt bilde av realkapitalen til verkene. Når vi ikke
har gode data for realkapitalens beskaffenhet, får vi inn en støykilde i vår studie.

Deler av kostnadsforskjellene mellom gode og dårlige verk kan tenkes å ha sin
forklaring i ulik alder og kvalitet på realkapitalen. I denne studien ønsker vi å sette
det vi har kalt kortsiktig kostnadseffektivitet i fokus. Det betyr at vi vil være mest
opptatt av de kostnadene everkene på kort sikt kan gjøre noe med. Når vi beregner
effektiviseringsmulighetene, kan imidlertid ulikheter i kvaliteten på realkapitalen ha
betydning for resultatet slik at verk med gamle anlegg får høyere løpende kostnader.
Ved å bruke de indikatorene vi har på bl.a. aldersfordelingen til realkapitalen, kan vi
likevel danne oss et bilde av hvor betydningsfull denne faktoren er for kostnadene.

3.2 METODEVALG

3.2.1 Innledning

Tidlig i prosjektet ble to konkrete modeller vurdert for anvendelse i "Effektiv distri-
busjon", datainnhyllingsmodellen, og verdikjedemodellen.

Datainnhyllingsmodellen er blitt anvendt i både Storbritannia og Norge i forbindelse
med effektivitetsmåling i everksbransjen. Metoden har en solid teoretisk forankring,
men gir liten mulighet til detaljert kunnskap om ineffektivitet. Den er også relativt
komplisert, noe som gjør det vanskelig for de enkelte energiverkene å anvende den i
sitt interne effektiviseringsarbeid.
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Verdikjedemodellen, som ble implementert og utviklet av Energidata i forbindelse
med måling av effektivitet i regionalnett, opererer også med teknisk/økonomiske
nøkkeltall for å sammenligne verk. Detaljeringsgraden er omtrent den samme som i
ENFOs nøkkeltallsmodell, men verdikjedemodellen har i tillegg et klart konseptuelt
skille mellom kostnadsnivå og effektivitet, og bidrar derfor til å forklare forskjeller i
kostnadsnivå på en bedre måte. Denne modellen er også mer helhetlig bygget opp, og
gir blant annet mulighet til å beregne effektiviseringspotensialer og de tilhørende
endringer i kostnader pr. energienhet. Prosjektgruppen kom i samråd med styrings-
gruppen, frem til at verdikjedemodellen best tilfredsstiller de målsetninger som er gitt
i prosjektet, og har derfor valgt å benytte denne modellen i analysen. Modellen gir
grunnlag for å svare på alle de tre grunnleggende målene i prosjektet: Avdekke
årsaker til forskjeller i kostnadsnivå, være et verktøy i det interne
effektiviseringsarbeidet, og gi grunnlag for sammenligning innenfor bransjen.

3.2.2 Kostnadseffektivitet og rammebetingelser

Everkets kostnader bestemmes av kostnadseffektiviteten i verket og hva slags ram-
mebetingelser everket arbeider under. En direkte sammenligning av everkenes total-
kostnader vil derfor ikke gi et rettferdig grunnlag for vurdering av kost-
nadseffektiviteten. I en metode for sammenligning av kostnadseffektivitet er det nød-
vendig å foreta korrigeringer som fanger opp at everkene arbeider under ulike ram-
mebetingelser, dvs at de underliggende kostnadsforholdene varierer.

Figur 3.2 viser en prinsippskisse for hvordan kostnadene i everkene er sammensatt.
Tallene i figuren er tilfeldig generert, og er ikke hentet fra de deltagende verkene.
Høyden på de individuelle søylene reflekterer de totale enhetskostnadene målt i
øre/kWh. Denne størrelsen vil vi i det etterfølgende kalle for spesifikk kostnad. Vi har
sortert everkene etter økende spesifikk kostnad. Hver søyle er delt inn i to komponen-
ter. Den nederste komponenten fanger opp at everkene arbeider under ulike ramme-
betingelser, mens den øverste komponenten reflekterer at kostnadseffektiviteten er
forskjellig.
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Figur 3.2 Kostnader splittet i minimumskostnader og effektiviseringspotensiale

Spesifikk kostnad (øre/KWh)
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Verk ordnet etter stigende spesifikk kostnad

Det sentrale poenget i metoden er å få bestemt størrelsen på den nederste komponen-
ten for hvert enkelte everk, slik at det er mulig å gjennomføre en rettferdig sammen-
ligning av kostnadseffektiviteten. Når størrelsen på den nederste komponenten er be-
stemt, lar det seg gjøre å beregne effektiviseringspotensialet for hvert enkelt everk.
Vi vil i det etterfølgende kalle den nederste søylen i diagrammet for everkets mini-
mumskostnad.

Den horisontale linjen i diagrammet tilsvarer minimumskostnaden til det everket som
har de gunstigste rammebetingelsene. De andre everkene vil ha en høyere mini-
mumskostnad på grunn av vanskeligere rammebetingelser. Hvis alle everkene hadde
vært like effektive, ville den spesifikke kostnaden tilsvart minimumskostnaden for
hvert enkelt everk.

Den øverste delen av søylene reflekterer forskjellen i effektivitet i forhold til det mest
effektive everket. Denne delen av den spesifikke kostnaden tilsvarer everkets effekti-
viseringspotensiale. Effektiviseringspotensialet etableres med andre ord ut fra den
laveste observerte verdien på effektivitetsfaktoren - "best observerte praksis". Man
kan også tenke seg andre prinsipper for å bestemme hva som er et effektivt nivå, for
eksempel kostnader i et konstruert normverk. Dette gjør det mulig å tilordne et effek-
tiviseringspotensial også for det mest effektive everket i utvalget.

I det spesielle tilfellet som er reflektert i figur 3.2, har everket med de gunstigste ram-
mebetingelsene også den laveste spesifikke kostnaden. Det følger av at minimums-
kostnaden er lavest for dette everket. Det mest effektive everket er imidlertid verk
nummer 2 fra venstre. Rekkefølgen er tilfeldig valgt. Det er selvsagt ingen ting i
veien for at everket med de mest krevende rammebetingelsene også er mest effektivt.
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Noe forenklet kan vi si at metoden søker å dekomponere forskjellene mellom everke-
nes spesifikke kostnader i to deler: en del som reflekterer forskjeller i effektivitet og
en del som gjenspeiler at everkene arbeider under ulike rammebetingelser.

Med basis i et mål for effektivitet og et mål for rammebetingelser, gir metoden
grunnlag for kvantitative sammenligninger mellom de deltagende verkene. Sammen-
ligningene kan vise hvilket verk som er det mest effektive, og hvordan de øvrige ver-
kene rangeres i forhold til det beste. Metoden gir også grunnlag for å beregne effekti-
viseringspotensialer, både for everket totalt og for enkelte virksomhetsområder.

For å gjøre metoden til et hjelpemiddel i det interne effektiviseringsarbeidet, må
effektivitetsmålet beregnes slik at det er beslutningsrelevant. Dette innebærer at ana-
lysen bør gi ledelsen informasjon om hvor i organisasjonen effektiviserings-
potensialet er størst. Derfor beregnes effektivitetsmålet for de enkelte deler av virk-
somheten, og ikke kun for hele verket samlet sett.

3.3 VARIABLER I MODELLEN

3.3.1 Tre grupper variabler

Modellen krever verdier for tre grupper av variabler; produkt, ressursinnsats og
rammebeskrivelse. Variablene danner grunnlaget for beregning av både effektivitets-
målet og målet for ikke påvirkbare kostnader.

Produktet i distribusjonsvirksomhet er transport og nedtransformering av strøm. I
denne modellen er det definert kun ett produkt, nemlig energi transportert til slutt-
bruker. Transportert energi er forutsatt å være et homogent produkt, det vil si at det
ikke eksisterer forskjeller i kvalitet, leveringsbetingelser m.v. mellom ulike verk.

Ressursinnsatsen er et mål for de ressursene som forbrukes for å transportere strøm-
men frem til sluttbruker. Innsatsen reflekteres i form av de driftskostnader everket
pådrar seg.

Rammebeskrivelsen skal gi et mål for hvor stor transportoppgaven er. En større opp-
gave vil rettferdiggjøre høyere kostnader, men bare inntil en viss grense. Ramme-
beskrivelsen kan således best tolkes som en kostnadsdriver. Dersom verdien av en
kostnadsdriver endres, vil også totalkostnaden endres. Eksempelvis kan man tenke
seg at kostnadene forbundet med å drive kundeservice er nær knyttet til antallet kun-
der som skal betjenes. Figur 3.3 viser en tenkt sammenheng om hvordan det krever
høyere ressursinnsats å betjene flere kunder.
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Figur 3.3 Prinsippskisse for kostnadsdriver
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Den samlede kostnaden øker proporsjonalt med økt antall kunder. Legg merke til at
økningen er lineær, uavhengig av hvor mange kunder everket har. Det innebærer at
kostnaden pr. kunde (enhetskostnaden) er den samme uansett hvor stort verket er.
Dette er illustrert ved den horisontale, stiplede linjen i figuren. Alle verk som har en
kostnads- og kundestruktur som ligger på den heltrukne linjen, slik som verk B, kan
rettferdiggjøre sine kostnader ut fra antall kunder. Et verk som beskrives ved et punkt
overfor den heltrukne linjen, slik som verk A, bruker mer ressurser pr. kunde enn hva
som følger av størrelsen på verket.

Valg av rammebeskrivelser er altså nær knyttet til hvilke faktorer som driver kostna-
dene. Vi kommer tilbake til de konkrete valg av kostnadsdrivere for distribusjons-
verk, og hvordan de kan tolkes i forhold til målene for effektivitet og rammebetingel-
ser.

3.3.2 Effektivitet og rammebetingelser

Modellen for måling av effektivitet tar utgangspunkt i verkenes spesifikke kostnad,
eller kostnad pr. kWh. Dette er et sentralt måltall for verkene, og inngår blant annet
som en del av punkttariffen. Modellen gir direkte sammenheng mellom effektivitet
og rammebetingelser. Den er bygget opp slik at produktet av effektivitet og ramme-
betingelser er lik den spesifikke kostnaden:

spesifikk kostnad = effektivitet * rammebetingelser

Rammebetingelsene er forhold som påvirker kostnadene pr. kWh, men likevel ligger
utenfor verkets kontroll.

Måltallene for effektivitet og rammebetingelser er igjen forholdstall som beregnes ut
fra de tre størrelsene ressursinnsats, ramrnebeskrivelse og produkt. Effektivitet ut-
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trykkes som ressursinnsats dividert med rammebeskrivelse, mens rammebetingelsen3

uttrykkes som rammebeskrivelse dividert med produktet:

._.. . , ressursinnsats rammebeskrivelse
spesifikk kostnad = *

rammebeskrivelse produkt

Måltallet for effektivitet kjenner vi igjen som enhetskostnaden i Figur 3.3. Den gene-
relle tolkningen av effektivitetsleddet er at alle effektive verk har samme kostnad pr.
enhet av kostnadsdriveren. Måltallet for rammebetingelsen viser hvor mange enheter
av produktet (altså kWh) kostnadsdriveren kan fordeles på. Dersom et verk har en
høy verdi for rammebeskrivelsen (for eksempel mange kunder), men relativt få
energienheter å dele kostnadene på, fremkommer dette som en ugunstig ramme-
betingelse. Når det gjelder effektivitetstallet, gir lave verdier uttrykk for god effekti-
vitet, mens lave tall for rammebetingelsene gir uttrykk for gunstige ramme-
betingelser.

I den første fasen i prosjektet ble effektivitetstallet delt inn i to faktorer, drifts-
effektivitet og volumeffektivitet. Dette ble gjort ved at en volumbeskrivelse ble brukt
som nevner i driftseffektiviteten og som teiler i volumeffektiviteten. Modellen var da
definert som

._,, , , ressursinnsats volumbeskrivelse rammebeskrivelse
spesifikk kostnad = — ——— * .—-—* —

volumbesknvelse rammebeskrivelse produkt

hvor de to første faktorene er henholdsvis driftseffektivitet og volumeffektivitet. Vo-
lumbeskrivelsen er ment å skulle beskrive de faktiske anlegg, bemanning m.m., mens
rammebeskrivelsen skulle beskrive de optimale anlegg og bemanning. Drifts-
effektiviteten skulle dermed vise hvor godt de eksisterende anleggene ble drevet,
mens volumeffektiviteten skulle vise hvor godt anleggene var dimensjonert i forhold
til det optimale. Det er to årsaker til at denne dekomponeringen av effektivitetsmålet
ble forlatt.

For det første har det i praksis vist seg å være svært vanskelig å finne objektive og
rettferdige metoder for å bestemme hva som er optimale anlegg og bemanning. I
mangel av slike teoretiske størrelser har vi valgt å bruke beskrivelser av de faktiske
anlegg som rammebeskrivelse. Dermed faller hele distinksjonen mellom volum-
beskrivelse og rammebeskrivelse bort.

For det andre er det ikke nødvendigvis ønskelig eller mulig å ha samsvar mellom det
optimale og det faktiske på et gitt tidspunkt. Utbygging av distribusjonsnett må base-
res på langsiktige vurderinger. Det kan være fornuftig å bygge ut overkapasitet i et
område dersom det forventes vekst i etterspørselen i fremtiden. Likeledes kan over-

3 Legg merke til forskjellen mellom ramnebeskrivelse og Tammebetingelse. rammebeskrivelsen er uttrykket for

hvor stor oppgaven er (kostnadsdriver), mens rammebetingelsen er et måltall som sier noe om hvor

vanskelige forhold verket jobber under.
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kapasitet oppstå ved at områder med strømforsyning blir fraflyttet. En slik situasjon
bør prinsipielt ikke lastes everket.

3.4 INNDELING A V VIRKSOMHETEN

3.4.1 Virksomhetsområder og verdikjede

Distribusjon av elektrisk kraft innebærer å bringe kraften fra et overliggende nett
(regionalnettet) og frem til sluttbruker. Uttak fra regionalnettet (eller fra sentralnettet
for de verk som har eget regionalnett) skjer på et høyt spenningsnivå, og leveransen
til kunden krever både en nedtransformering til lavere spenninger, fysisk transport
gjennom ledningsnettet og en kundeservice for blant annet måling og avregning.

De ulike delene av distribusjonen kalles gjerne virksomhetsområder. Felles for områ-
dene er at de omfatter oppgåver som hører sammen, og kan skilles fra andre oppgåver
i everket på en meningsfylt måte. De er ofte egne organisatoriske enheter i everket,
med egne ansvarshavende, budsjettansvar m.v. De fleste verkene vil også ha inndelt
sitt internregnskap etter virksomhetsområder.

I strategisammenheng er det vanlig å fremstille et foretaks virksomhetsområder ved
hjelp av en verdikjede. Man skiller her mellom to typer virksomhetsområder (eller
aktiviteter), hovedaktiviteter og støtteaktiviteter. Hovedaktivitetene omfatter den
egentlige produksjonsprosessen, hvor produktet oppnår en stadig høy ere foredlings-
grad på sin vei frem til kunden. Støtteaktivitetene er aktiviteter som ligger på siden
av den egentlige produksjonsprosessen, men som likevel er nødvendige for å få den
gjennomført. Et eksempel på slike aktiviteter er administrasjon. Figur 3.4 viser et
generelt eksempel på hvordan en bedrift kan deles opp i en verdikjede.

Figur 3.4 Generell verdikjede
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Hvert av leddene i verdikjeden er altså gjerne selvstendige avdelinger hvor ansvaret
er klart definert. Dette gjør at hvert virksomhetsområde kan vurderes og styres blant
annet i sammenheng med budsjettering, planlegging, - og måling av effektivitet. Det
siste er et sentralt element i modellen for måling av effektivitet i distribusjon. Model-
len etablerer måltall for effektivitet for de ulike virksomhetsområdene i everket, slik
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at man kan vurdere effektiviteten i de ulike deler av verket, og ikke bare for verket
samlet sett.

Dette er vesentlig i forhold til målsetningen om å utvikle et verktøy for det interne
effektiviseringsarbeidet. Kunnskap om hvilke deler av everket som er relativt effek-
tive, og hvilke som er mindre effektive, gir ledelsen i verket et bedre verktøy til å
gjennomføre målrettede tiltak enn et effektivitetsmål som kun rangerer verket som
helhet.

3.4.2 Verdikjeden i distribusjonsverk

Verdikjeden i et distribusjonsverk er knyttet til både nedtransformering og transport
og kraft. Man kan tenke seg flere aktuelle inndelinger med ulik detaljeringsgrad. I
dette prosjektet har vi valgt å basere verdikjeden på den internkontoplanen som er
anbefalt av ENFO, og som de fleste verkene benytter i sitt internregnskap. Verdi-
kjeden er vist i Figur 3.5.

Figur 3.5 Verdikjede for distribusjonsverk
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Hovedaktivitetene omfatter virksomhetsområdene hovedfordeling (for de av verkene
som har eget regionalnett), høyspent fordelingsnett, lavspent fordelingsnett og kunde-
service. Tallene i parentes i figuren henviser til de respektive koder i ENFOs anbe-
faling til internkontoplan. Virksomhetsområdene 3, 4 og 6 er ytterligere detaljert.
Hovedfordeling splittes i linjer og kabler og i transformator- og koblingsstasjoner.
Høyspent fordelingsnett splittes i linjer og kabler og i nettstasjoner og sekundærsta-
sjoner. For kundeservice skilles tilsynet ut, mens de øvrige aktivitetene (måling og
avregning, ENØK m.v.) vurderes samlet.

Støtteaktivitetene omfatter virksomhetsområdene administrasjon og hjelpefunk-
sjoner. Noen verk vil fordele slike kostnader til de øvrige aktivitetene. I dette pro-
sjektet ønsker vi å vurdere driften av slike avdelinger spesielt, og opererer derfor med
støtteaktiviteter som egne analyseenheter.

Hver av virksomhetsområdene er altså en analyseenhet. For hvert av disse områdene
etablerer modellen et mål for skillet mellom de påvirkbare og de ikke påvirkbare
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kostnadene. De påvirkbare kostnadene beskrives ved hjelp av et måltall for
effektivitet, mens de ikke påvirkbare kostnadene beskrives gjennom et måltall for
rammebetingelser.

3.5 RESSURSINNSATS

3.5 J Driftskostnader og kapitalslit

For alle virksomhetsområdene gjelder at ressursinnsatsen måles ved driftskostnadene.
For analyseformål vil det være fornuftig å dele opp alle kostnadene i fire komponen-
ten Variable driftskostnader, avskrivninger (kapitalslit), finanskostnader (renter) og
avkastning (driftsresultat). Vi vil se bort fra finanskostnader og avkastning på kapita-
len, fordi dette er størrelser som neppe har noe med effektivitet å gjøre.

I utgangspunktet ønsket man å inkludere en form for kapitalslit i ressursinnsatsen,
men vi har gjennom det praktiske analysearbeidet funnet at dette ikke gir anvendelige
resultater. Tre mulige beskrivelser av kapitalslit ble vurdert: Bokførte avskrivninger,
kalkulatoriske avskrivninger basert på normert nyverdi, og faktiske reinvesteringer.

Bruk av bokførte avskrivninger ble vurdert som uheldig fordi det er vanskelig å skille
mellom forskjeller som har med effektivitet å gjøre og forskjeller som har med ulik
alderssammensetning å gjøre. Rangeringen av verkene med hensyn til effektivitet ble
heller ikke bli vesentlig endret ved å inkludere avskrivninger i ressursinnsatsen.

Kalkulatoriske avskrivninger ga i enda mindre grad enn historiske avskrivninger
noen endring i resultatene. Dessuten ville man ved å inkludere kalkulatoriske
avskrivninger i driftskostnadene miste koblingen til regnskapet og til de faktiske
kostnadene.

Reinvesteringer er definert som alle investeringer som tar sikte på å bringe eksiste-
rende anlegg tilbake til opprinnelig stand, men uten noen økning i kapasiteten. Prin-
sipielt er dette en tilfredsstillende måte å måle kapitalslitet på, samtidig som man
unngår problemet med anleggenes alderssammensetning. I praksis vil imidlertid tall
for ett enkelt år kunne være preget av spesielle forhold som store fornyelses-
prosjekter, krafttak m.m. Dette gjør at reinvesteringene for det året vi har data for kan
avvike betydelig fra en langsiktig trend, og dermed gi et dårlig bilde av det faktiske
kapitalslitet.

Beskrivelsen av ressursinnsatsen begrenser seg derfor til de mest driftsrelaterte kost-
nadene. Disse postene omfatter blant annet lønn, pensjonskostnader, verk-
tøy/materiell og kjøp av fremmedtjenester. I analysen har vi valgt å trekke ut arbeids-
giveravgift og eiendomsskatt, som ligger utenfor verkets kontroll, men som kan
variere mellom verkene avhengig av lokalisering.

Innsnevringen av grunnlaget for ressursinnsatsen innebærer at analysen i første rekke
tar for seg kortsiktige effekter. De mer langsiktige potensialer for effektivisering vil i
mindre grad være fanget opp, bortsett fra i den grad verk som er med i analysen alle-
rede har oppnådd en optimal eller nær optimal kapitalstruktur.
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Ekskluderingen av kapitalslit fra datagrunnlaget innebærer også at analysen ikke fan-
ger opp forskjeller i reinvesteringstidspunkt. Man kan tenke seg at et verk bytter ut en
anleggskomponent før den økonomiske levetiden er ute. Dette innebærer med stor
sannsynlighet at verket får lavere vedlikehaldskostnader, men også at kapitalslitet
blir høyere enn optimalt. Summen av lavere vedlikeholdskostnader og høyere kapital-
slit vil være høyere for dette verket enn for et verk som velger det optimale tids-
punktet. Likevel vil metoden anvendt på data som ikke omfatter kapitalslit, favorisere
det verket som reinvesterer for tidlig i forhold til det som velger et senere - og opti-
malt - tidspunkt for reinvestering.

3.5.2 Kvalitet

Kvalitet sett fra kundens side reflekteres normalt ikke i verkenes regnskaper. Ved
avbrudd lider kunden åpenbart et tap, men dette blir ikke belastet everket bortsett ved
at samlet energileveranse blir lavere. Man kan innenfor modellen tenke seg å finne
kvalitetsmål og tilhørende kvalitetskostnader (for eksempel avsavnskostnader) som
belastes verkene i analysen. Dette vil medføre at verk som har dårlig kvalitet vil vise
dårligere effektivitet.

I denne rapporten er kvalitetskostnader ikke inkludert i hovedanalysen. Årsaken til
dette er at verkene seiv har mangelfulle data for avbrudd for høyspentfeil, og ingen
data for feil i lavspentnettet. Vi gjør likevel enkelte vurderinger rundt hyppigheten av
høyspentfeil, tapt energimengde og effektivitet på slutten av rapporten.

3.6 RAMMEBESKRIVELSER

I mikroøkonomi opererer man med kostnadsfunksjoner for å beskrive hvilke faktorer
som påvirker kostnadene i en virksomhet. Ofte legger man studier av en stor mengde
data til grunn for å finne hvor viktige ulike faktorer er for kostnadsnivået. Modellen
for måling av effektivitet søker i prinsippet å skape en slik forklaringssammenheng
for kostnadene, hvor kostnadsdriverne er de størrelsene som påvirker det samlede
kostnadsnivået.

Det er av vesentlig betydning at kostnadsdriverne er størrelser som i stor grad ligger
utenfor everkets egen påvirkningsmulighet. Dette er prinsipielt viktig, fordi ramme-
beskrivelsen skal være nøytral i forhold til verkets egne handlinger. Det er også
viktig i den praktiske anvendelsen av modellen, fordi vi ikke ønsker at fornuftige
handlinger som tar sikte på å forbedre effektiviteten også påvirker rammebeskrivel-
sen.

Kostnadsdriverne er ikke de samme for alle virksomhetsområdene. Innenfor nett-
aktivitetene er det valgt variabler som er knyttet til nettets fysiske omfang og effekt-
uttak. Disse størrelsene er styrt av hvordan kundene er bosatt, og av hvordan de vel-
ger å ta ut energien. For kundeservice og administrative aktiviteter er det valgt stør-
relser som er knyttet til omfanget av kundemassen eller bedriften som sådan. Tabell
3.1 viser hvilke rammebeskrivelser eller kostnadsdrivere som er valgt for de ulike
virksomhetsområdene.
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Tabell 3.1 Rammebeskrivelserfor hvert

Virksomhetsområde
Hovedfordeling linjer, kabler
Hovedfordeling, transformatorstasjoner
Høyspent distribusjonsnett, linjer, kabler
Høyspent distribusjonsnett, nettstasjoner
Lavspent distribusjonsnett
Kundeservice
Tilsyn
Administrasjon
Hjelpefunksjoner

virksomhetsområde

Rammebeskrivelse
transportvolum
Uttatt effekt
transportvolum
Uttatt effekt
Transportlengde
Kunder
Kunder
Ansatte i verket
Ansatte i verket

Benevning
kmMW
MW
kmMW
MW
km
antall kunder
antall kunder
antall årsverk
antall årsverk

Transportvolum er et begrep som søker å omfatte både den avstanden kraften skal
transporteres, og mengden målt i effekt pr. nettstasjon eller transformatorstasjon.
Avstanden har betydning for hvor lange linjer som skal bygges, mens effekten har
betydning for hvordan linjene er dimensjonert. Begge disse faktorene har åpenbart
betydning for kostnadsnivået. Transportvolumet beregnes som produktet av de to
faktorene, men hvor effekten teiler mindre enn lengden ved at eksponenten for effekt-
leddet settes til 0,4. Formelen for beregning av transportvolum blir således
V = km1*MW0'4. Dette innebærer at en dobling av lengden vil rettferdiggjøre en
dobling kostnadene (effekten endres ikke), mens en dobling av dimensjoneringen ved
samme linjelengde bare vil rettferdiggjøre en kostnadsøkning på omlag 30 prosent4.

Linjelengden beregnes teoretisk for hovedfordeling, mens man anvender faktisk
linjelengde for høyspent fordelingsnett. Vi har også prøvet ut teoretiske beregninger
av transportvolumet for høyspent og lavspent fordelingsnett. Disse beregningene var
basert på ulike inndelinger av forsyningsområdet i soner, og beregninger av flate-
belastningen innen hver sone. Resultatene fra disse beregningene var imidlertid ikke
robuste nok, og viste til dels betydelige avvik for enkelte verk. Årsakene til dette var
hovedsakelig knyttet til problemer med å definere entydige betingelser for soneinnde-
lingen. Vi har også testet ut bruk av Kommunaldepartementets personminutter5 som
rammebeskrivelse for linjer og kabler. For lavspentnettet gir dette imidlertid liten
mening, fordi dette nettnivået i prinsippet har mange sentra i form av nettstasjoner.
Den samme motforestillingen gjelder til dels for høyspentnettet, i tillegg vil transfor-
matorstasjonenes faktiske plassering sjeldent være kun i kommunesentrumet.

Uttatt effekt er den normale tunglast som kundene velger å ta ut. Dette har betydning
for hvordan transformatorstasjoner og nettstasjoner dimensjoneres, og bør derfor
også ha betydning for kostnadsnivået. Imidlertid vil flere andre forhold ha betydning
for kostnadene ved drift av nettstasjoner og transformatorstasjoner. Både tekniske
løsninger, utnyttelsesgrad og fysisk plassering (reisetid) påvirker kostnadsbildet. Det

4 Eksponenten på 0,4 er basert på gjennomsnittsvurderinger om hvilken kostnadsøkning som følger av økt

dimensjonering av nettet. Data er hentet fra EFIs kostnadskatalog.

^ Personminutter blir beregnet for alle landets kommuner for hvert år, og brakes blant annet for fordeling av

distriktsstøtte. Variabelen gir samlet reisetid for alle innbyggere i alle grunnkretser i kommunen fra hjemsted

til kommunens sentrum(definert som rådhuset).
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er derfor vanskeligere å finne én tilfredsstillende kostnadsdriver for disse
virksomhetsområdene enn for de øvrige.

For lavspent distribusjonsnett brukes kun transportlengden (linjelengden) som ram-
mebeskrivelse. På dette nettnivået er det neppe så store forskjeller i dimensjonering
av nettet at det er interessant å forsøke å skille mellom verkene ved å inkludere
effekt.

Antall kunder er valgt som kostnadsdriver for både kundeservice og tilsyn. Kostna-
dene ved denne type aktiviteter er koblet mot hvor hyppig enkelttransaksjoner - for
eksempel en kundekontakt - gjennomføres. Det vil være visse forskjeller mellom
verk med hensyn til mobilitet i kundemassen, kundestruktur og hyppighet på tilsyn
(næringsliv/husholdninger) m.m. Likevel er sammenhengen mellom kostnader og
antall kunder svært god for disse virksomhetsområdene.

For administrasjon og hjelpefunksjoner brukes antall årsverk i everket som ramme-
beskrivelse. Dette vil være en ekstern - ikke påvirkbar - rammebeskrivelse for de
virksomhetsområdene det gjelder, men er påvirkbar for verket som sådant. Dette
reiser et prinsipielt problem, ved at rammebeskrivelsen her kan påvirkes av verket.
Imidlertid viser antall årsverk en meget god sammenheng med de faktiske kostnader,
og er også logisk sett koblet til hvilke aktiviteter som driver kostnadene i de aktuelle
virksomhetsområdene.

3.7 TOLKNING AV FAKTORENE

3.7.1 To grupper av forholdstall

Som diskutert i avsnitt 3.3.2, dekomponeres den spesifikke kostnaden i to faktorer,
effektivitet og rammebetingelser. Hver av de to faktorene uttrykkes som forholdstall,
nemlig:

._,, , , ressursinnsats rammebeskrivelse
spesifikk kostnad = *

rammebeskrivelse produkt

Dette avsnittet tar for seg den konkrete tolkningen av de ulike forholdstallene.

Dersom metoden og resultatene fra den skal være anvendbare i praksis, er det viktig
at forholdstallene både er intuitivt fornuftige, og gir de riktige signaler vedrørende
effektivitet og rammebetingelser. Den intuitive forståelsen er ikke minst viktig i for-
bindelse med den interne bruken av metoden og resultatene.

Prinsipielt skal alle påvirkbare faktorer ligge i effektivitetstallet, mens tallet for ram-
mebetingelsen skal reflektere ytre forhold som everket seiv ikke kan påvirke. I reali-
teten kan metoden ikke gi noe perfekt eller fullstendig skille. Det er derfor like viktig
å være klar over hvilke faktorer som ikke fanges opp av forholdstallene, som av
hvilke faktorer som fanges opp.
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3.7.2 Benevning og tolkning av forholdstallene

Benevningen for effektivitetsmålet og rammebetingelsen for hvert av virksomhets-
områdene er vist i Tabell 3.2.

Tabell 3.2 Benevning for effektivitet og rammebetingelser

Virksomhetsområde
Hovedfordeling linjer, kabler

Hovedfordeling, transformatorstasjoner

Høyspent distribusjonsnett, linjer, kabler

Høyspent distribusjonsnett, nettstasjoner

Lavspent distribusjonsnett

Kundeservice

Tilsyn

Administrasjon

Hjelpefunksjoner

Effektivitet
kr

km'MW1

kr

MW
kr

km1 M W 0 4

kr

MW
kr

km
kr

kunde
kr

kunde
kr

å rsverk
kr

å rsverk

Rammebetingelse

km'MW1

MWh
MW

MWh

km'MW 0 4

MWh
MW

MWh
km

MWh
kunde

MWh
kunde

MWh
å rsverk

MWh
å rsverk

MWh

For linjer og kabler (på alle nettnivåene) er effektiviteten definert i forhold til hvor
store driftskostnader som påløper pr. kilometer lengde. For hovedfordeling og høy-
spent fordelingsnett er det i tillegg en korreksjon for effektbelastningen. Effektiviteten
er således knyttet til hvor mye ressurser som brukes pr. kilometer nett, men påvirkes
ikke av hvor mye energi som leveres pr. kilometer. Rammebetingelsen er definert
som hvor mange kilometer nett som er bygget pr. levert MWh. Dersom et verk har få
kunder, men spredt bosetting, vil rammebetingelsen bidra til å forklare en stor andel
av den spesifikke kostnaden. Rammebetingelsen fanger dermed opp forskjeller som
kan henføres til bosettingsmønster, kundestørrelse og til en viss grad topografi og
geografi. Kostnadsforskjeller forårsaket av klimaforskjeller, ulik alder på anleggene
og ulik aktiveringspraksis er inkludert i effektivitetstallet.

For transformator- og nettstasjoner er effektiviteten definert som forholdet mellom
driftskostnader og normal tunglast. Metoden forutsetter altså at når en nettstasjon
eller transformatorstasjon først er på plass, bør det koste det samme pr. MW for alle
verk å drive den. Rammebetingelsen er definert som den inverse av brukstiden. Jo
lavere brukstid kundene har (eller jo høyere toppbelastning i forhold til energiforbru-
ket) jo større kostnader vil verkene ha å fordele pr. MWh. Som for linjer, fanger
rammebetingelsen ikke opp forskjeller i klima, reisetid eller aktiveringspraksis.

For kundeservice og tilsyn er effektiviteten definert som driftskostnader pr. kunde.
Antallet kunder er åpenbart en bestemmende faktor for kostnadsnivået i disse virk-
somhetsområdene. Forskjeller mellom verk kan imidlertid også komme av ulik fre-
kvens av kundekontakter (mye flytting, purringer m.v.) og ulik kunde- og nærings-
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struktur som gir forskjellig frekvens i tilsynsoppgaver. Rammebetingelsen er gitt ved
den inverse av gjennomsnittlig kundestørrelse. Dersom et verk selger relativt lite
energi pr. kunde, er det åpenbart at kostnaden pr. kunde (eller kWh) for disse verkene
vil være relativt høy.

For administrasjon og hjelpefunksjoner er effektiviteten definert som driftskostnader
pr. årsverk i hele everket. Siden disse to virksomhetsområdene kun er til for å yte
interne tjenester - ofte knyttet til nettopp personell - vil dette være et meningsfylt for-
holdstall. De største problemene med forholdstallet er at antall årsverk er en intern
størrelse, som også kan være til dels sterkt påvirket av i hvilken grad everket kjøper
tjenester utenfra. Slike tjenester vil være inkludert i driftskostnadene, men ikke i an-
tall årsverk. Effektiviteten vil derfor fremkomme som vesentlig dårligere enn hva
som er reelt dersom man ikke gjør korreksjoner. En mulig korreksjon er å gjøre om
kostnader til kjøp av tjenester til årsverk, og legge til dette antall årsverk til de som er
oppgitt av verket. En annen støykilde er ulik praksis med hensyn til aktivering av
internt prosjekteringsarbeid m.m. Verk som aktiverer slike kostnader i administra-
sjon, vil ha relativt lavere kostnader enn verk som utgiftsfører slike kostnader. Ram-
mebetingelsen er lik antall årsverk pr. MWh. Mange ansatte i everket gir mindre
gunstige rammebetingelser - og dermed bedre grunn til å ha høye kostnader - hvilket
kan være prinsipielt uheldig i metodesammenheng. Likevel er det slik at lavt gjen-
nomsnittlig energiforbruk pr. kunde, lange linjelengder i forhold til antall kunder
m.m. også vil påvirke dette måltallet indirekte, slik at det med adskillig rettferdighet
kan sies at et høyt antall ansatte kan være styrt av ytre forhold.

3.7.3 Omregning til mer bekvemme måltall og indeks er

Effektiviteten og rammebetingelsene beregnes for hvert av virksomhetsområdene i
analysen. Benevningen og skaleringen (tallverdien) er vidt forskjellig mellom
virksomhetsområdene, og kan ikke sammenlignes direkte. For hvert av virksomhets-
områdene kan man si at et verk som har lavere verdi for effektivitetstallet enn et
annet verk, er mer effektivt. Likeledes kan man slå fast at et verk som har en høyere
verdi for rammebetingelsene enn et annet verk, har mindre gunstige ramme-
betingelser. Vi kan imidlertid ikke uten videre slå fast om en gitt verdi for
effektiviteten på et virksomhetsområde er bedre eller dårligere enn en gitt verdi på et
annet virksomhetsområde, og tilsvarende for rammebetingelsene. Man kan heller
summere sammen effektivitetstallene for verkene for å finne det mest effektive
samlet sett. Dette gjør det ønskelig å

• Skape en lett sammenlignbar målestokk for rangering av verkenes rammebetingel-
ser og effektivitet pr. virksomhetsområde i forhold til hverandre

• Rangere verkenes rammebetingelser og effektivitet for grupper av virksomhets-
områder og samlet

For å oppnå dette regnes tallet for rammebetingelsen på hvert område om til et
måltall som er slik at gjennomsnittlig verdi for alle verk blir 100 på hvert virksom-
hetsområde. Det samme kan gjøres med effektivitetstallet. Fra måltallene på hvert
virksomhetsområde kan vi beregne en indeks for rammebetingelser på alle eller et
utvalg av virksomhetsområdene. Dette gjør vi ved å vekte måltallene for hvert
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virksomhetsområde etter den andel de spesifikke kostnadene på virksomhets-
områdene utgjør av total spesifikk kostnad. Man kan også på tilsvarende måte
beregne en indeks for total effektivitet. Her vil vi imidlertid stort sett foretrekke å
bruke verkenes prosentvise effektiviseringspotensiale som måltall.

For en mer detaljert gjennomgang av beregningsmetodene for indekser og måltall vi-
ser vi til Vedlegg 2.

3.8 BEREGNING AV EFFEKTIVISERINGSPOTENSIALET

3.8.1 Fra effektivitetstall til effektiviseringspotensiale

Vi har tidligere vært inne på sammenhengen mellom måltallene for effektivitet, ram-
mebetingelse og spesifikk kostnad. På hvert virksomhetsområde er sammenhengen
definert slik at:

spesifikk kostnad (sk) = effektivitet * rammebetingelse

Fra spesifikk kostnad og rammebetingelse kan vi beregne måltallet for effektivitet
slik:

„ , . . spesifikk kostnad
effektivitet = • J

rammebetingelse

Lavest måltall for effektivtet er best. Ved beregningen av potensialet for effektivise-
ring forutsetter metoden at alle verk kan oppnå et like lavt måltall for effektivtet som
det beste verket. Ved å benytte normtallet for effektivitet i stedet for det faktiske tal-
let, kan vi beregne hva spesifikk kostnad ville ha vært om verket var like effektivt
som normen. Denne beregningen gjøres slik:

normert spesifikk kostnad (nsk) = normert effektivitet * rammebetingelse

Vi kan da finne effektiviseringspotensialet (EP) slik:

EP pr energienhet = spesifikk kostnad - normert spesifikk kostnad

Ved å multiplisere med levert energi finner vi effektiviseringspotensialet i kroner for
virksomhetsområdet:

Effektiviseringspotensialet = kostnad - normert kostnad

Ved å summere effektiviseringspotensialene fra alle virksomhetsområdene finner vi
det totale effektiviseringspotensialet. Ved å dividere dette på verkets samlede kostna-
der finner vi det samlede prosentvise effektiviseringspotensialet. I den videre frem-
stillingen brukes denne størrelsen som den sentrale målestokken for hvor effektivt et
verk er samlet sett.
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3.8.2 To målestokkerfor «best observert praksis»

Med «best observerte praksis» kan man mene best på hvert enkelt virksomhets-
område eller best etter en totalvurdering. Man kan derfor både beregne et effektivi-
seringspotensiale ved å la beste verk på det enkelte virksomhetsområdet danne norm
for dette området eller ved at normen for alle områdene settes ut fra beste resultat
totalt sett. Begge disse metodene har fordeler og ulemper. Beregning av effektiv-
iseringspotensialet ut fra beste verk på hvert område, har den fordelen at man kan
fange opp at ett verk er bedre på ett område mens et annet verk er bedre på et annet.
Det beste verket totalt sett er sjelden best på hvert enkelt område. Når beste verk på
hvert område brakes som referanse for hva man kan oppnå, blir kostnadsnormen
strengere og det beregnede effektiviseringspotensialet blir høyere. Hvis ikke del-
takerne i undersøkelsen fordeler kostnadene mellom virksomhetsområdene på samme
måte, vil normen lett bli urealistisk høy når beste verk på hvert virksomhetsområde
brukes. Et verk som fører for lite kostnader på et område vil da lett komme til å sette
en fiktiv norm for de andre. Også hvis det er slik at høye kostnader på ett område
bidrar til lavere kostnader på et annet, f.eks ved at innsats i administrasjon kan gi
lavere kostnader i driften av nettet, vil vurdering område for område tendere til å
overdrive potensialet for effektivisering. Dette problemet kommer man utenom ved å
bruke beste verk totalt sett som normgiver. Hvis beste verk totalt har ført for lite
kostnader på ett virksomhetsområde vil det samtidig ha ført for mye kostnader på et
annet. Den totale normen for kostnader blir ikke påvirket av hvilket område beste
verk har plassert kostnadene på.

I dette prosjektet har vi brukt en totalvurdering ved beregningen av det samlede
effektiviseringspotensialet for hvert verk. Normen for effektivitet på det enkelte virk-
somhetsområde er da styrt av prestasjonen til det verket som totalt sett er best.

For en mer detaljert redegjørelse for metoden som er brukt ved beregning av
effektiviseringspotensialet viser vi til Vedlegg 1.
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4 DATAGRUNNLAG

4.1 INNLEDNING

Denne studien av effektivitet i distribusjonsverk er en tverrsnittsstudie, det vil si at
alle data er hentet fra samme år - 1993. Etter hvert som det samles inn data fra flere
år for de samme verkene, kan man også analysere trender eller tidsserier. For 1993-
analysen gjelder derfor at dataene kan være preget av spesielle hendelser eller forhold
i 1993, og som ikke nødvendigvis vil skje igjen. Dette er et generell trekk ved
tverrsnittsstudier.

Dataene er i sin helhet levert fra verkene, etter spesifikasjoner som er definert innen-
for prosjektet. Dette er gjort for å sikre en størst mulig grad av sammenlignbarhet av
data fra ulike verk. Likevel må man være klar over at ulik praksis med hensyn til fø-
ring og registrering, ulike organisasjoner m.m. alltid vil medføre at det er støy i data-
grunnlaget.

Det ble samlet inn data for flere størrelser enn de som inngår i hovedmodellen. Dette
har gitt forskergruppen større frihet til å tilpasse modellen underveis, og gir også mu-
lighet til å foreta tilleggsanalyser utenfor hovedmodellen.

En detaljert beskrivelse av dataspesifikasjonen finnes i ECON arbeidsnotat 20/94. I
dette kapittelet vil vi gjennomgå hovedpunktene, og konsentrere oss om de data som
inngår i hovedmodellen. Dataene er her inndelt i fire grupper: Kostnadsdata, balanse-
data, data om nettet og energileveransene og til slutt om kunde- og organisasjons-
strukturen. Alle data er registrert inndelt etter virksomhetsområder.

4.2 DATA FRA VERKENE

4.2.1 Virksomhetsområdene

Inndelingen i virksomhetsområder følger anbefalingen i ENFOs økonomihåndbok.
Denne anbefalingen opererer med to nivåer. Alle data til dette prosjektet er i utgangs-
punktet på "tosiffernivå", det vil si den mest detaljerte inndelingen. For å begrense
omfanget av variabler i analysen, har vi imidlertid gruppert tosiffer virksomhetsområ-
der i én til to undergrupper. Dette innebærer eksempelvis at alle data som relateres
til høy spent fordelingsnett må allokeres til enten linjer/kabler eller nettstasjoner.
Sammenhengen mellom ENFOs inndeling og den inndelingen som brukes i dette
prosjektet er vist i Tabell 4.1. Kostnader som er relatert til "felles" eller "øvrig" under
hvert (énsiffer) virksomhetsområde, er fordelt til de to undergruppene ved å bruke
direkte lønn som fordelingsnøkkel.

Kodene som er vist i kolonnen "Registreringskode" er de kodene som brukes i regist-
reringen av data i prosjektet.
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Tabell 4.1 Inndeling i virksomhetsområder i analysen

Virksomhetsområde
Hovedfordeling (HF)

Linjer, kabel
Koblingstasjon, trafo

Høyspent fordelingsnett (HS)
Linjer, kabel
Nettstasjoner

Lavspent fordelingsnett (LS)
Linjer, kabel

Kundeservice
Måling, avregning, kundeinfo..

Tilsyn
Administrasjon, felles

Administrasjon, felles
Hjelpefunksjoner

Hjelpefunksjoner

Énsiffer
3

4

5

6

7

8

Tosiffer

31-33
34-38

41-43
45-48

50-59

60-65,69
67

70-79

81-89

Virksomhetsområde 6, 7 og 8 vil også yte tjenester til overliggende nettnivåer samt
til kraftproduksjon for de verkene som er vertikalt integrerte. Poster som angar uten-
forliggende virksomhetsområder er trukket ut av dataene i denne analysen.

4.2.2 Kostnadsdata

De fleste verkene som er med i analysen fører sitt driftsregnskap i henhold til ENFOs
anbefaling til internkontoplan. Denne kontoplanen er bygget rundt en kontostreng
med 6 elementer som vist i Figur 4.1.

Figur 4.1 ENFOs anbefaling til oppdeling av kontostrengen

art ansvar aktivitet
virksomhets-

område
objekt

anleggsdel
(prosjekt)

I dette prosjektet benytter vi informasjon fra 3 av elementene. Arten viser hvilken
kostnadsart det er tale om, for eksempel lønn, fremmedytelser m.m. Aktivitet viser
hvorvidt det konterte beløpet skal aktiveres eller ikke. Virksomhetsområde viser i
hvilken del av verdikjeden posten hører hjemme, for eksempel lavspent fordelings-
nett.

Inndeling av virksomhetsområder er vist i 4.1 og i Figur 3.5. Når det gjelder arter,
opererer analysen med en forholdsvis detaljert inndeling. De enkelte artene er vist i
Tabell 4.2.
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Tabell 4.2 Inndeling i arter

Benevning
Arbeidskraft

Lønnskostnader
Diverse godtgjørelser

Arbeidsgiveravgift
Pensjonsinnskudd m. v.

Annet
Andre driftskostnader

Kostnader eiendom
Leie maskiner, inventar m.v.

Verktøy, materiell, utstyr m.v.
Fremmedytelser

Diverse støttefunksjoner
Betalbare, ind. kostn
Eiendomskatter m. v.

Ordinære avskrivninger
Andre poster

Nettkostnader overliggende nett
Energikjøp til nettap

Driftsresultat

Art
5

50-52
53

5410
5420,5430

55-59
6,7
62
63
64
65

66-69
70-75,77

76
7810

43
n.a.
n.a.

Enkelte arter blir ikke tatt med i datagrunnlaget i analysen, men er likevel inkludert i
de innsamlede data. Dette gjelder avskrivninger, arbeidsgiveravgift og eiendoms-
skatter. Videre er det samlet inn data for nettkostnader overliggende nett, energikjøp
til nettap og driftsresultat.

4.2.3 Balanseposter

Fra balansen er det kun hentet tall for investeringer, fordelt på nyinvesteringer og
reinvesteringer, og for bokførte verdier av anlegg. Det er kun registrert data for
nettaktivitetene. Anlegg som er bundet opp i administrasjonsbygg, kjøretøy og andre
aktiva som ikke er direkte knyttet til transport av energi, er ikke tatt med.

Investeringer er alle poster som er aktivert i regnskapet, fratrukket anleggstilskudd,
statlig støtte m.v. Anlegg under arbeid medtas kun i den grad det er aktivert.
Nyinvesteringer er definert som poster som aktiveres i regnskapet, og gir grunnlag
for økt omsetning eller inntjening. Reinvesteringer er definert som poster som akti-
veres i regnskapet og som bringer anlegget teknisk sett på høyde med et nytt anlegg,
men uten å gi grunnlag for økt omsetning eller inntjening.

4.2.4 Beskrivelse av nettet

Data for beskrivelse av nettet tar for seg fysisk dimensjonering av nettet, størrelser
knyttet til effekt- og energimengder, og kvalitet på leveransene.

For transformatorer og nettstasjoner er det oppgitt både anleggets kapasitet i MVA
og den maksimale effektbelastning (normal topplast) i det året registreringen gjelder.
I beregning av maksimal effekt er alle leveranser tatt med, også leveranser til utkobl-
bar kraft. Årsaken til at man inkluderer utkoblbar kraft er at denne i praksis ansees
som dimensjonerende for nettet.
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Det er registrert både transformert og levert energi. Levert energi omfatter energi
som er levert sluttbruker på angjeldende nettnivå. Det innebærer eksempelvis at ver-
dien for levert energi på høyspent fordelingsnett kun omfatter leveranser til sluttbru-
ker, og ikke leveranser til lavspent fordelingsnett. Transport i hovedfordelingsnettet
for andre energiverk bestemt for sluttleveranse utenfor eget område er registrert som
energi levert sluttbruker i hovedfordelingsnettet.

Transformert energi omfatter samlede leveranser til alle underliggende nettnivåer.

Tap i GWh er registrert i forhold til både ledningstap og transformatortap for de ulike
nettnivåene. Fordelingen på nettnivåer kan gjøres skjønnsmessig av verkene, gjerne
med støtte i data fra EFI.

Antall avbrudd forstås som ikke planlagte avbrudd. I den grad det er mulig, er av-
bruddene henført til feilkilde, dvs. nettnivå og linjer/kabel eller transformator. Plan-
lagte avbrudd er ikke tatt med. Videre er avbrudd som ikke får konsekvenser for
kunden - f.eks. når det finnes alternative tilførselslinjer - ikke medtatt. Av praktiske
årsaker er det ikke registrert data for avbrudd for lavspent fordelingsnett.

Ikke-levert energi er relatert direkte til de avbrudd som blir registrert. Beregningen av
ikke-levert energi er lik produktet av uttatt effekt umiddelbart før avbruddet, multi-
plisert med tiden som avbruddet varer. På lavere nettnivåer brakes gjennomsnittstall
for effektbelasting.

4.2.5 Kundestruktur og organisasjon

For å beskrive kundestruktur og organisasjon har verkene oppgitt antall kunder og
antall årsverk pr. nettnivå som data. Antall årsverk oppgis separat for kundeservice,
administrasjon og hjelpefunksjoner, samt samlet antall ansatte for nettaktiviteter og
støtteaktiviteter.

Antall kunder oppgis pr. nettnivå. Summen av kunder for hovedfordeling og høy-
spent og lavspent fordelingsnett skal tilsvare verkets totale antall kunder. Det er
spenningsnivået som er levert til kunden som bestemmer kategoriseringen. Eksem-
pelvis skal kunder som får levert lavspent energi, men som fysisk får levert direkte
fra nettstasjon, registreres som lavspent-kunder. Det er samsvar mellom levert
energimengde pr. nettnivå og det antall kunder som oppgis.

4.3 INNDELING AV VERKENE I GRUPPER

De deltagende verkene er delt inn i tre grupper som benyttes i analysen. De tre grup-
pene er Bygruppen, Østlandsgruppen og Vestlandsgruppen. Inndelingen er gjort med
sikte på å skille ut verk som har sammenlignbare rammebetingelser i samme gruppe,
og for å kunne gjøre sammenligninger mellom ulike grupper.

Bygruppen består av fem verk som har sitt forsyningsområde i en by eller i bymessig
bebyggelse. Disse verkene er blant de største som er med i analysen. Verkene har ulik
geografisk lokalisering, og finnes både på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge.
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Østlandsgruppen består av fem verk i det indre østlandsområde, samt ett svensk verk.
Forsyningsområdet er gjerne preget av spredt bebyggelse og enkelte mindre tett-
steder. De fleste av disse verkene har et betydelig innslag av gardsbruk. Størrelsen
varierer sterkt innen denne gruppen, men har hovedtyngden i området 15-25.000 kun-
der. Topografien er i hovedsak dominert av flatt eller lett kupert landskap.

Vestlandsgruppen består av fire verk på Vestlandet og ett i Nord-Norge. Disse ver-
kene er blant de minste som er med i analysen. Forsyningsområdet er gjerne preget av
ett eller et fåtall tettsteder, og for øvrig svært spredt bebyggelse og lange avstanden
Topografien for denne gruppen er dominert av vanskelig tilgjengelig terreng, fjorder,
øysamfunn m.m.

4.4 KVALITET OG SAMMENLIGNBARHET FOR KOSTNADSDATA

Ved kostnadsrapporteringen fra verkene har vi to typer feilkilder som kan gi noe
ulike konsekvenser for resultatene. Den ene typen feilkilder er knyttet til plasseringen
av kostnader mellom de ulike virksomhetsområdene innen distribusjon. Denne
feilkilden påvirker anslagene for verkenes effektivitet på det enkelte virksomhets-
områdene, men ikke anslaget over totalt effektiviseringspotensiale. Den andre typen
feilkilde er knyttet til fordelingen av kostnader mellom distribusjon og andre
aktiviteter som verkene er engasjert i. Denne feilkilden vil også påvirke rangeringen
mellom verkene med hensyn til beregnet effektivitet og anslagene for det samlede
effektiviseringspotensiale i den enkelte verk.

Fordeling av kostnader mellom virksomhetsområder

Inndelingen i virksomhetsområder har fulgt EnFOs anbefaling til internkontoplan.
Verk som i utgangspunktet har lagt opp sitt regnskap etter EnFOs anbefalinger har
derfor hatt små problemer med å rapportere sine kostnader i prosjektets format. Here
av verkene følger imidlertid bare delvis EnFOs anbefalinger og har derfor mattet
gjøre en betydelig innsats for å få kostnadene plassert mellom virksomhetsområdene
i tråd med den inndelingen som er brukt. Interne rutiner for rapportering av kostnader
vil imidlertid variere mellom verk seiv om man formelt følger samme kontoplan og
det vil finnes betydelig rom for skjønn ved henføring av kostnader til ulike virk-
somhetsområder. Det er i prosjektet lagt vekt å begrense ulikheter i henførings-
praksis, men rapporterte data tyder på at det fortsatt er en del variasjon i måten å
fordele kostnadene på.

Kostnadsfordeling mellom distribusjon og andre aktiviteter

Mange av verkene driver regionalnett, alle driver omsetning og noen har produksjon.
Ved fastsetting av kostnadsgrunnlaget for punkttariffene er verkene forpliktet til å
fastsette en fordeling av felleskostnader mellom distribusjon og øvrige aktiviteter
som produksjon og omsetning. Denne fordelingen er viktig for regulerende
myndighet, NVE, som et ledd i kontrollen av at verkene ikke kryssubsidierer sin
konkurranseutsatte virksomhet. Vi vil derfor tro at denne grenseoppgangen er gjort
forholdsvis grundig og ensartet og i de ulike verkene.
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Fordelingen av kostnader mellom regionalnett og distribusjonsnett har ingen betyd-
ning i forhold til kryssubsidiering av konkurranseutsatt virksomhet og dette spørs-
målet kan derfor tenkes å ha fått en noe «lettere» behandling i verkene. De få dataene
vi har for kostnader i hovedfordeling kan tyde på at det er visse ulikheter med hensyn
til fordeling av kostnader mellom hovedfordeling og distribusjon.

Det kanskje viktigste og vanskeligste dataproblemet er skillet mellom kostnadsføring
og aktivering. Her gir regnskapslovgivningen verkene forholdsvis stor frihet samtidig
som regnskapsføringen i bransjen tidligere ikke har skilt mellom kostnader og inves-
teringer. Det finnes derfor ingen innarbeidet og ensartet praksis på dette området. I
tillegg råder det etter hva vi erfarer, ulike oppfatninger i bransjen om hva slags akti-
veringspraksis som er strategisk best for verkene i forhold til dagens reguleringsre-
gime og forventede endringer av dette. Vi kan på denne bakgrunn ikke utelukke bety-
delige forskjeller i aktiveringspraksis.

Figur 4.2 illustrerer de kostnadsmessige grensesnittene som verkene må trekke
mellom distribusjon og andre aktiviteter og internt i distribusjon mellom de virksom-
hetsområdene kostnadene skal fordeles på. De grå feltene er områder distribusjons-
kostnadene skal avgrenses fra mens det lyse feltet i midten representerer distribu-
sjonsvirksomheten med de enkelte virksomhetsområdene som analyseres i prosjektet.

Figur 4.2 Grensesnitt i fordeling av kostnader
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Uklarheter i grensesnittet mellom de grå og det hvite området påvirker beregnet totalt
effektiviseringspotensiale i hvert verk, mens uklarheter innen det hvite området
påvirker anslagene for fordelingen av effektiviseringspotensialet mellom de ulike
virksomhetsområdene.
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5 RESULTATER FOR 1993-ANALYSEN

5.1 INNLEDNING

5.1.1 Påvirkbare kostnader og punkttariffen i distribusjonsvirksomheten

Som vi tidligere har vært inne på er fokus i denne studien rettet mot de kostnadene
verkene kan påvirke på kort sikt. Kapitalkostnader (avskrivning og avkastning) og
utgifter til tap i nettet er holdt utenfor hovedberegningen. Det samme er kostnader til
overliggende nett. For et typisk verk i vår undersøkelse utgjør de kostnadene vi ser på
ca 30% av grunnlaget for punkttariffen. Forholdet mellom de ulike kostnadskompo-
nentene er illustrert i figur 5.1 nedenfor. Søylen til venstre viser dekomponeringen av
punkttariffen for et typisk verk i vår undersøkelse. Den høyre søylen viser summen
av reinvesteringer og nyinvesteringer i nettet. I gjennomsnitt tilsvarer investeringer ca
12% av de totale kostnadene eller ca 45% av de kostnadene verket kan påvirke på
kort sikt.

Tallgrunnlaget er fra 1993. Siden da er satsen for maksimal avkastning sått ned. Det
er derfor rimelig å vente at avkastningen i 1995 vil utgjøre en noe mindre andel av de
totale kostnadene.

Figur 5.1 Kostnadskomponenter i punkttariffen i distribusjonsnettet
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Når ikke annet er sagt, vil vi heretter bruke betegnelsene driftskostnader og kost-
nader om de kostnadene verket kan påvirke på kort sikt.
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5.1.2 Kostnadenes fordeling mellom de ulike virksomhetsområdene

Det er store forskjellen mellom de deltakende verkene i fordelingen av kostnadene
mellom de ulike virksomhetsområdene. Figur 5.2 viser hvordan de deltakende ver-
kene i gjennomsnitt fordeler kostnader mellom de aktuelle virksomhetsområdene.

Figur 5.2 Gjennomsnittlig kostnadsfordeling på ulike virksomhetsområder

Vi merker oss spesielt at administrasjon utgjør mer enn 30% av de kostnadene vi ser
på. Variasjonene verkene i mellom med hensyn til kostnadsfordeling kan bare til en
viss grad forklares med ulike kostnadsforhold/rammebetingelser på de ulike virksom-
hetsområdene. En vesentlig del av forskjellene må forklares med ulik praksis
angående hvor kostnader av samme type henføres. Vi kommer tilbake til dette i for-
bindelse med vurderingen av effektiviteten og effektiviseringspotensialet.

5.2 RAMMEBETINGELSER

5.2.1 Rammebetingelsene for de tre gruppene av verk

Rammebetingelsene er definert for hvert enkelt virksomhetsområde. De har ulik
benevning og skalering (se avsnitt 3.6.2). Det er imidlertid/ørfcøføer mellom ramme-
betingelsene til ulike verk og ikke de absolutte verdiene som har betydning i
modellen. Vi kan derfor omregne rammebetingelsene på hvert virksomhetsområde til
en lettere sammenlignbar skala. Vi har gjort dette ved at rammebetingelsestallet på
hvert virksomhetsområde er omregnet til en indeks som er slik at gjennomsnitts-
verdien på hvert virksomhetsområde er 100. Figur 5.3 viser gjennomsnittsverdier av
indeksene for rammebetingelsene til Bygruppen, Østlandsgruppen og Vestlands-
gruppen. Kundeservice og tilsyn har lik rammebetingelse, det samme har admini-
strasjon og hjelpefunksjoner. Disse er derfor slått sammen i figuren.
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Figur 5.3 Gjennomsnitt av rammebetingelser etter virksomhetsområde og gruppe
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Effektivitetstallet er definert som kostnad/rammebeskrivelse som er lik spesifikk
kostnad/rammebetingelse. Forholdstallet mellom to verks rammebetingelser sier
dermed hva forholdstallet mellom verkenes spesifikke kostnader må være for at de
skal bli vurdert som like effektive. En indeks på 200 tillater dobbelt så høye spesi-
fikke kostnader som en indeks på 100, fire ganger så høye kostnader som en indeks
på 50 osv.

Figur 5.3 viser at Vestlandsgruppen blir kreditert for vanskelige rammebetingelser på
høyspentnettet og på administrasjon og hjelpefunksjoner. Østlandsgruppen har minst
gunstige rammebetingelser på lavspentnett, men totalt sett er gruppen nær gjennom-
snittet. Bygruppen i gjennomsnitt har gunstigere betingelser enn de andre på alle
områdene. Det er verdt å merke seg at rammebetingelsene gir klart størst utslag på
høyspent- og lavspent nett samt på administrasjon og hjelpefunksjoner. På virksom-
hetsområdene kundeservice og tilsyn samt på nettstasjoner skiller rammebetingelsene
mindre mellom ulike typer verk. For nettstasjoner er rammebeskrivelsen normal
tunglast. Rammebetingelsen blir dermed normal tunglast/levert energi som er den
inverse av brukstiden. Som figur 5.3 viser, varierer rammebetingelsen for
nettstasjoner lite mellom verkene. Som nevnt i avsnitt 3.6 er det rimelig å anta at
fiere forhold enn tunglast bidrar til å drive kostnadene på nettstasjoner. Hvor mange
punkter transformeringen må skje i (antallet nettstasjoner) og avstanden mellom disse
(tilgjengeligheten), vil trolig ha betydning. På virksomhetsområdet nettstasjoner -
som har lav kostnadsandel og uklart grensesnitt både mot høyspent og lavspent nett -
er kostnadsdataene sprikende. I fråvær av data som kan kvalifisere mer nyanserte
antakelser om kostnadssammenhengen, har vi valgt å beholde den opprinnelige
rammebetingelsen. Det at vi ikke fanger opp kostnadsfaktorer knyttet til antallet og
spredningen av nettstasjoner, kan bety at verk i typiske grisgrendte strøk får for lite
kreditt fra rammebetingelsen. Det trekker i retning av at effektiviseringspotensialet
for verk av denne typen blir noe overvurdert. På den annen side vil man utenfor

/ t i
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bystrøk ofte stå friere i valg av tekniske løsninger for nettstasjoner. Dette kan
muliggjøre valg av billigere løsninger. Kostnadsandelen til nettstasjoner er imidlertid
liten, så dette momentet må ikke tillegges for stor vekt.

5.2.2 Rammebetingelsenes evne til å forklare kostnadsforskjeller

Ved å ta utgangspunkt i indekstallene for rammebetingelsene på hvert virksomhets-
område, er det mulig å lage en indeks for hvordan rammebetingelsene totalt sett
behandler verket.' En slik totalindeks vil bli påvirket av hvordan man vekter de ulike
virksomhetsområdene i beregningen. Vi har brukt gjennomsnittlig kostnadsfordeling,
slik denne er illustrert i figur 5.2, som grunnlag for vektingen.

I figur 5.4 er verkene ordnet etter stigende spesifikk kostnad f ra høyre til venstre.
Søylene viser spesifikk kostnad og kurven viser totalindeksen for ramme-
betingelsene.

Figur 5.4 Spesifikk kostnad og totalindeks f or rammebetingelser
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Figur 5.4 viser at en betydelig del av forskjellene i spesifikk kostnad forklares av de
rammebetingelsene som brakes i modellen. Korrelasjonen mellom spesifikk kostnad
og totalindeksen for rammebetingelser er 0.92. Dette viser at rammebetingelsene
fanger opp helt vesentlige forhold for kostnadene. Fra et metodesynspunkt kan det
imidlertid innvendes at valget av antall ansatte i verket (monopoldelen) som ramme-
beskrivelse for virksomhetsområdene hjelpefunksjoner og administrasjon gjør at vi
får for godt samsvar mellom kostnader og rammebetingelser. De to nevnte
virksomhetsområdene står for om lag 45% av driftskostnadene (se figur 5.2). Et
mindre effektivt verk vil typisk ha flere ansatte. Høye kostnader på grunn av
ineffektivitet vil derfor til en viss grad gi seg utslag i «snillere» rammebetingelser og
dermed positiv korrelasjon mellom kostnader og rammebetingelser. Som et regne-
eksempel har vi i rammebeskrivelsen for administrasjon og hjelpefunksjoner erstattet
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antall ansatte med en indeks for rammebeskrivelsene på de øvrige områdene.
Resonnementet er analogt til begrunnelsen for å bruke ansatte som ramme-
beskrivelse: antall ansatte er indikator for den faktiske størrelsen på den organisa-
sjonen administrasjon og hjelpefunksjoner er støtteaktiviteter for. En indeks for
rammebeskrivelsen på hovedaktivitetene i verdikjeden er tilsvarende en indikator på
hvor stor organisasjon man burde ha. Hvis vi bruker en slik beregningsmetode finner
vi - som ventet - en svakere sammenheng mellom rammebetingelser og spesifikk
kostnad. Korrelasjonen blir nå 0.62 mot 0.92 med antall ansatte som rammebeskriv-
else. Sammenhengen er illustrert i figur 5.5.

Figur 5.5 Spesifikk kostnad og totalindeks for rammebetingelser med alternativ
rammebeskrivelse på administrasjon og hjelpefunksjoner.
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I figur 5.5 ser vi at spesielt verk nr 3 fra venstre får en vesentlig endring i ramme-
betingelsene når vi erstatter antall ansatte med en indeks. Det var også dette verket
som hadde dårligst samsvar mellom spesifikk kostnad og rammebetingelse i utgangs-
punktet. Ser vi på sammenhengen mellom indeks for rammebetingelser og spesifikk
kostnad for de øvrige femten verkene er korrelasjonen hele 0.96 når antall ansatte
brakes som rammebetingelse. Med den alternative rammebetingelsen f aller korrela-
sjonen for denne gruppen til 0.91.

Seiv om det kan reises prinsipielle innvendinger mot å bruke antall ansatte som
rammebeskrivelse for administrasjon og hjelpefunksjoner, har vi valgt å beholde
denne rammebetingelsen i beregningene. Isolert sett trekker det i retning av at vi
undervurderer potensialene for effektivisering.

Figur 5.6 nedenfor viser gjennomsnittstall for rammebetingelsesindeks og spesifikk
kostnad i Bygruppen, Østlandsgruppen og Vestlandsgruppen. Vi ser at kostnadene i
Vestlandsgruppen er noe større enn det rammebetingelsene kan forklare.
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Figur 5.6 Gjennomsnittlige rammebetingelser og spesifikk kostnad i de tre
gruppene av everk.
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Et interessant spørsmål er i hvilken grad rammebetingelsene forklarer kostnads-
forskjeller like godt for store og små verk. Ved å dividere oppgitte kostnader med
totalindeksen for rammebetingelser for hvert verk får vi en indikator på hvor godt
rammebetingelsene forklarer kostnadene. I figur 5.7 har vi skalert indikatoren slik at
gjennomsnittsverdien for alle verkene er 1. Indikatoren er så plottet mot størrelsen på
verket målt i antall abonnenter.

Figur 5.7 Kostnader/Rammebetingelser og størrelse på verket
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Det generelle bildet er at de største verkene har lavere spesifikk kostnader i forhold
til rammebetingelsene enn mindre verk. Det er imidlertid bare de 3-4 aller største
verkene som skiller seg ut med vesentlig lavere kostnader enn rammebetingelses-
indeksen tilsier. Det er vanlig i bransjen å anta at det finnes stordriftsfordeler i

44
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eldistribusjon, men at en stor del av gevinstene kan realiseres ved en verksstørrelse
på ca 20 000 abonnenten I vår modell vil skalafordeler komme til syne som et større
effektiviseringspotensiale for mindre verk, dvs som en kostnadsforskjell som ikke
forklares ved rammebetingelsene. I tallmaterialet er det imidlertid ingen klare
sammenhenger mellom indikatoren spesifikk kostnad/rammebetingelse og størrelse
for verk med mindre enn 25 000 abonnenter. Mens vi for alle de 16 observasjonene i
figur 5.7 finner en korrelasjon på -0.75, er det ingen korrelasjon hvis vi begrenser oss
til å se på de 11 verkene som har mindre enn 25 000 abonnenter. Spredningen for
denne delen av utvalget er illustrert i figur 5.8.

Figur 5.8 Kostnader/Rammebetingelser og størrelse på verket for 11 verk med
mindre enn 25 000 abonnenter
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Fra mangelen på sammenheng mellom kostnader/rammebetingelse og størrelsen på
verket kan vi ikke slutte oss til at stordriftsfordeler er fraværende. En aktuell hypo-
tese er at de mellomstore verkene av ulike grunner ikke har realisert stordrifts-
gevinstene, mens disse i større grad er realisert i de fire største verkene. For øvrig er
vårt utvalg lite. Et par observasjoner fra eller til kan klart endre tendensen. Vi skal
derfor være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner.

5.3 EFFEKTIVISERINGSPOTENSIALET

5.3.1 Samlet vurdering av effektiviseringspotensialet

Vi har tidligere vært inne på at effektiviseringspotensialet kan beregnes enten ved å
bruke beste effektivitet på hvert virksomhetsområde eller ved å la normen styres av
det verket som er mest effektivt totalt sett. (For gjennomgang av beregningsmåten
viser vi til Vedlegg 1.) For beregning av det totale effektiviseringspotensialet i hvert
verk har vi benyttet metoden med at beste verk totalt bestemmer normen for alle
virksomhetsområdene. Vi skal her vise hvorfor de foreliggende dataene tilsier et slikt
valg og hvilke konsekvenser valget av beregningsmåte har for resultatene.
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Måltallet for effektivitet på hvert enkelt virksomhetsområde er lik spesifikk kostnad/-
rammebetingelse. Dette måltallet - effektivitetstallet - uttrykker forholdet mellom
kostnadene og oppgavens størrelse. Hvis verkene følger nøyaktig de samme reglene
for henføring av kostnader til virksomhetsområder, vil effektivitetstallet uttrykke
reelle forskjeller i effektivitet på det enkelte virksomhetsområdet. Våre data tyder på
at praksis med hensyn til henføring av kostnader varierer betydelig fra verk til verk.
Dette medfører at effektivitetstallene har forskjeller i en størrelsesorden som ikke kan
tolkes som reelle effektivitetsforskjeller. Variasjonen i effektivitetstall på de ulike
virksomhetsområdene er illustrert i figur 5.9.

Figur 5.9 Effektivitetstall på ulike virksomhetsområder
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Effektivitetstallene er i figuren skalert slik at gjennomsnittet er 100. De ulike
symbolene representerer ulike verk. Tallene for ett av verkene er forbundet med en
heltrukken linje for å illustrere den store spredningen. Det er nærliggende å tolke den
store variasjonen som uttrykk for ulik praksis med hensyn til hvor kostnader er
plassert regnskapsmessig snarere enn reelle forskjeller i effektivitet. I en slik
situasjon vil metoden med å beregne effektiviseringspotensialet mot beste verk på
hvert området lett føre til at potensialet for effektivisering overdrives. På hvert
virksomhetsområde vil et eller flere verk med avvikende kostnadsføring kunne sette
en urealistisk effektivitetsstandard for de øvrige. Figur 5.9 gir et godt bilde på dette.

Når vi har valgt å la effektivitetsnormen være styrt av beste verk totalt, har det
enkelte verks kostnadsfordeling ingen innflytelse på hvor stort verkets samlede
effektiviseringspotensiale blir. Det viser seg at rangeringen av verkene påvirkes lite
av hvilken av de to metodene vi bruker. Ved at totalvurderingen fjerner den feilkilden
som ligger i ulik henføringspraksis, får vi imidlertid markert lavere og mer troverdige
tall for det samlede potensialet til hvert verk. I figur 5.10 har vi sammenholdt
resultatene fra de to metodene.
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Figur 5.10 Sammenlikning av to metoderfor beregning av effektiviserings-
potensialet.
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Figuren bekrefter at beregningen ved totalvurdering først og fremst fungerer som en
nedskalering av anslagene for effektiviseringspotensialet. Korrelasjonen mellom
resultatene fra de to metodene er hele 0.99.

5.3.2 Effektiviseringspotensiale med beste verk totalt som norm

I figur 5.11 vises det beregnede prosentvise effektiviseringpotensialet for de del-
takende verkene når rapporterte data legges til grunn og sammenlikningsgrunnlaget
er beste verk totalt sett. Verkene er ordnet etter stigende prosentvis effektiviserings-
potensiale. Verk nr 1 er det normdannende verket og får dermed definisjonsmessig
null potensiale for effektivisering. Et enkelt gjennomsnitt av alle verkenes effektiv-
iseringspotensiale blir 42 prosent. Et veiet gjennomsnitt med levert energi som vekt
for hvert verk er 35 prosent. Det veide gjennomsnittet blir vesentlig lavere fordi de
største verkene gjennomgående er mer effektive.
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Figur 5.11 Prosentvis effektiviseringspotensiale beregnetf ra oppgitte kostnadsdata
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Verk ordnet etter stigende effektiviseringspotensiale

Vi vil nedenfor drøfte mulige feilkilder og hvor robust det beregnede effektivi-
seringspotensialet er for endringer i ulike faktorer. Beregningen av effektivi-
seringspotensialet slik det er illustrert i figur 5.11 vil hele tiden tjene som en refe-
ranse for drøftingen. Når vi skal drøfte den betydning ulike faktorer kan ha for
resultatet, er det viktig å være klar over at det er en indre sammenheng mellom
mange av de bakenforliggende forklaringsfaktorene. Det kan derfor være vanskelig å
skille effektene av de ulike faktorene fra hverandre og avgjøre betydningen av hver
enkelt. Små verk har for eksempel gjennomgående vanskeligere rammebetingelser
(lange avstander) og - ser det ut til - høy ere gjennomsnittsalder på nettet.

5.3.3 Effektivitet og aktiveringspraksis

I figur 5.12 har vi i tillegg til kurven for beregnet effektiviseringspotensiale også
plottet aktivert beløp (nyinvesteringer pluss reinvesteringer) som prosent av drifts-
kostnadene. Kurven «Samlet aktivering i % av effektive kostnader» viser aktivering
som prosent av det som ville vært kostnadene dersom hvert verk hadde vært like
effektivt som det beste.

48
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Figur 5.12 Sammenheng mellom beregnet effektiviseringspotensiale og aktiverings-
praksis.
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Figuren viser en påfallende samvariasjon mellom lavt effektiviseringspotensiale og
høy aktiveringsprosent. Korrelasjonen er -0.85. På bakgrunn av figuren er det nær-
liggende å anta at en del av de beregnede effektivitetsforskjellene er utslag av ulik
aktiveringspraksis snarere enn reelle forskj eller i effektivitet. Vi skal derfor gå litt
dypere inn i denne problemstillingen og drøfte hvor store forskj eller det egentlig er i
aktiveringspraksis samt hvor stor effekt ulik aktiveringspraksis kan ha for det
beregnede effektiviseringspotensialet.

Rent matematisk vil kurven for samlet aktivering i prosent av faktiske kostnader
overdrive sammenhengen mellom aktivering og effektivitet. Dette skyldes to forhold.
Det første forholdet har med hvordan aktivering i prosent av oppgitte kostnader
beregnes: La A stå for korrekt aktivert beløp, K for korrekt kostnad og F for feil-
føring slik at positive verdier betyr/ør stort aktivert beløp. Oppgitt kostnad vil da bli
K - F og oppgitt aktivert beløp vil være A + F. Når vi beregner oppgitt aktivering i
prosent av oppgitte kostnader blir dermed formelen

P =
A + F

K-F

En eventuell feil, F, kommer med i både teiler og nevner. Ved en retting av et for
stort aktivert beløp vil derfor kurven for aktivering i prosent av kostnader gå ned
både fordi nevneren blir større og fordi telleren avtar. Nødvendig korrigering av feil-
ført beløp er derfor ikke så stor som avstanden mellom kurvene kan gi inntrykk av.

Det andre forholdet som bør nevnes er at effektiviteten i driften av anleggene ikke
nødvendigvis er proporsjonal med kostnadseffektiviteten i gjennomføringen av
nyinvesteringer eller reinvesteringer. Investeringsoppgaver kan i større grad enn drift
bli sått ut på anbud eller være utsatt for andre typer av konkurranse. Effektivitetsfor-
skjellene kan derfor godt være mindre for aktiverte kostnader enn for driftskostnader.

4Q
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Når vi deler aktivert beløp på faktiske driftskostnader, vil nevneren i brøken bli større
jo mindre effektivt verket driver. For å illustrere betydningen av denne faktoren har
vi i figur 5.12 tatt med en kurve som viser samlet aktivering i forhold til effektive
kostnader - dvs i forhold til de kostnadene verkene ville ha hatt om de var like gode
som beste verk. Implisitt bygger denne kurven på en antakelse at det ikke er noen
sammenheng mellom effektivitet i drift og effektivitet i de aktiverte prosjektene. På
tross av dette finner vi en merkbar negativ sammenheng mellom aktivert beløp og
målt effektivitet. Korrelasjonen er nå -0.43. Alt i alt virker det rimelig å forvente at
verk som er mer effektive i drift også er noe mer effektive i prosjekter som aktiveres.
Man skulle derfor snarere forvente at forholdstallet investeringer/^eJtrive kostnader
var mindre for de beste verkene. Den negative sammenhengen kan derfor tyde på at
ulik aktiveringspraksis forklarer noe av det beregnede effektiviseringspotensialet.

Det er ikke opplagt at forholdet mellom aktivering og kostnader er den beste indi-
katoren på aktiveringspraksisen. Det kan f.eks tenkes at de mest effektive verkene
driver en målrettet fornyelsesstrategi og derfor har reelt høyere investeringer i en
periode. Større innslag av gamle anlegg kan også gi stort fornyelsesbehov. Flere av
de mest effektive verkene er storbyverk med vekst i folketall og næringsliv. Dette
kan også gi dem et større behov for fornyelser og nyinvesteringer. Vi har dessverre
ikke data for alderssammensetningen til nettet og utvikling i folketall og næringsliv i
de aktuelle områdene, så de nevnte hypotesene kan ikke kontrolleres direkte. Men for
å supplere det bildet vi får ved å sammenlikne aktiveringer med kostnader, skal vi se
på aktiveringer sammenholdt med bokført kapital og med beregnet nyverdi. De fleste
av verkene skiller mellom reinvesteringer og nyinvesteringer. Vi skal også se på hva
dette skillet kan gi oss av informasjon om aktiveringspraksis.

Sammenlikner vi aktiveringer/bokført kapital med effektiviseringspotensialet, finner
vi en negativ korrelasjon på -0.75. Dette er illustrert i figur 5.13.

Figur 5.13 Effektiviseringspotensialet og aktivering i prosent av bokført kapital
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Figur 5.13 forsterker inntrykket av at de beste verkene aktiverer mer enn de øvrige.
Ved sammenlikning mot bokført kapital vil imidlertid forholdet mellom nåværende
og tidligere aktiveringspraksis spille inn. Det er først og fremst beløp som er aktivert
de siste 10-15 årene som slår ut i bokført kapital.6 Et verk som tidligere har vært mer
enn vanlig forsiktig med å aktivere eller som reelt har hatt lave investeringer de siste
årene, vil derfor ha en - relativt sett - lav bokført kapital. Årsaken til atforholdstallet
mellom aktiveringer og bokført kapital blir høyt i noen verk kan derfor like gjerne
være lavere aktiveringer i den forutgående perioden som høyere aktiveringer i det
året vi ser på. Et høyt forholdstall (aktivering/bokført kapital i 1993) kan være
uttrykk for at man reelt har økt investeringsaktiviteten eller at man har endret regn-
skapspraksis og nå aktiverer mer enn tidligere. Det siste behøver imidlertid ikke å
bety at de aktuelle verkene nå er mer tilbøyelige til å aktivere kostnader enn gjen-
nomsnittet av de andre verkene. Det avgjørende vil være hvilket nivå de startet fra.

Siden forholdet mellom aktivering og bokført kapital i så stor grad blir preget av akti-
veringene i det siste 10-året, er det interessant - som et alternativ - å vurdere akti-
veringene i forhold til normert ny verdi. Dette desto mer siden det viser seg at det
mest effektive verket har en forholdsvis lav bokført kapital sammenliknet med den
beregnede nyverdien.

Det viser seg at forholdet mellom aktivert beløp og beregnet nyverdi varierer syste-
matisk med effektiviseringspotensialet. Sammenhengen er illustrert i figur 5.14 der
verkene er rangert etter effektiviseringspotensiale. Reinvesteringer er spesifisert for
de verkene som skiller mellom nyinvesteringer og reinvesteringer. Det er trolig i for-
bindelse med reinvestering at grensen mellom utgiftsføring og aktivering er mest
uklar. Det virker rimelig at aktiviteter som er plassert i kategorien nyinvesteringer
definitivt skal aktiveres.

6 Bakgrunnen for dette er forklart i Vedlegg 3. Et regneeksempel kan forøvrig illustrere hvor stor del av bokført

kapital som skriver seg fra aktiveringer de siste årene. Eksempelet er et verk som har 30 års avskrivningstid

for realkapitalen mens faktisk levetid på 40 år. Anta at aldersfordelingen er helt jevn - dvs at man har hatt like

store investeringer målt i nyverdi hvert år. Med en inflasjonshistorie som den norske (1970 - 1995), vil

bokført kapital da utgjøre ca 27 prosent av nyverdien til anlegget og den fjerdedelen av anlegget som er

bygget de siste 10 årene vil utgjøre om lag 70 prosent av bokført kapital. Den halvparten av anlegget som er

bygget de siste 20 årene vil utgjøre 96 prosent av bokført kapital.
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Figur 5.14 Aktive ringe r i forhold til beregnet nyve rdi sammenholdt med verkenes
effektiviseringspotensiale.
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Når vi vurderer brøken aktivering/nyverdi, skiller ikke de to beste verkene seg ut med
høye aktiveringer. Begge verk har lavere verdi på brøken reinvestering/nyverdi enn
gjennomsnittet av de verkene som har oppgitt egne tall for reinvesteringer.

Mens sammenlikning av investeringer med verkenes driftskostnader og med bokført
kapital kan tyde på at de som kommer best ut i effektivitetssammenlikningen akti-
verer mer enn andre, tyder sammenlikningen reinvesteringer/nyverdi ikke på at de
(to) beste verkene har aktivert spesielt mye. De to innfallsvinklene til problemet
trekker derfor i retning av ulike konklusjonen Det bør også understrekes at det godt
kan være betydelige forskjeller mellom everk i hvor store investeringer de faktisk
foretar. Dette kan både skyldes ulikheter i nærings- og befolkningsutviklingen (nyan-
legg), ulikheter i fornyelsesbehov (reinvesteringer) og mer eller mindre bevisste valg
angående investerings- og fornyelsesstrategi. Hvis et verk har pålegg om å unngå
oppsigelser, kan forsering av investeringer være den beste måten å utnytte ledig
arbeidskraft på. En slik strategi vil i vår modell gi som resultat bedre effektivtet, fordi
lønnskostnader som ellers ville blitt utgiftsført nå kan aktiveres. Forserte fornyelse av
anlegg vil på den annen side kunne gi økte kapitalkostnader fordi
anleggskomponenter må kjøpes inn tidligere enn man ellers ville gjort.7

Seiv om vi ikke entydig kan fastslå at ulikheter i aktiveringspraksis er årsak til for-
skjeller i beregnet effektiviseringspotensiale, gir det presenterte tallmaterialet grunn

Gitt at man ikke har adgang til å si opp overflødige medarbeidere og at de ikke kan beskjeftiges med andre

nyttige oppgåver - f.eks anleggsoppdrag for andre - er alternativkostnaden null ved å bruke den ledige

arbeidskraften til nyanlegg. De reelle kostnadene ved en investering er da begrenset til det som må kjøpes

utenfor bedriften.
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til mistanke. Det er derfor interessant å anslå hvor store konsekvenser en slik mulig
ulik aktiveringspraksis kan ha for anslagene om effektivseringspotensialet. Vi har
laget to regneeksempler for å illustrere dette. I det første tilfellet overfører vi beløp
mellom driftsutgifter og totale investeringer slik at alle verkene får like høy prosent
aktiverte utgifter i forhold til driftsutgiftene. I det andre alternativet ser vi bare på
reinvesteringene. For de fem verkene som ikke har skilt ut reinvesteringer, anslår vi
et skille ved å bruke gjennomsnittlig fordeling mellom nyinvesteringer og reinve-
steringer for de andre verkene. I dette alternativet korrigeres kostnadsføringen slik at
reinvesteringene utgjør samme prosent av driftskostnadene for alle verk. Resultatet
av beregningene er illustrert i figur 5.15. Verkene er sortert etter stigende effektivi-
seringspotensiale beregnet ut fra oppgitte kostnader som foran (øverste kurve).

Figur 5.15 Effektiviseringspotensialet ved endringer i aktivert beløp
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Kostnadskorrigeringen fører til lavere effektiviseringspotensiale for alle fordi normen
slakkes: det mest effektive verket i den ordinære beregningen blir pålagt å aktivere
mindre og føre mer som kostnader. Beregnet gjennomsnittlig effektiviserings-
potensiale (uveiet gjennomsnitt) synker fra 42 prosent ved oppgitte kostnader til 26
prosent når kostnadene korrigeres slik at reinvesteringene utgjør en lik prosent av
kostnadene. Når kostnadene korrigeres ytterligere slik at alle har samme totale akti-
vering i prosent av driftskostnadene blir det gjennomsnittlige potensialet 23 prosent.
Rangeringen endres en del, men ikke mer enn at to beste fortsatt er best og de tre
dårligste fortsatt er dårligst.

5.3.4 Effektivitet og rammebetingelser

I avsnitt 5.2.2 så vi på rammebetingelsenes evne til å forklare kostnadsforskjeller.
Den delen av kostnadsforskjellene som ikke forklares av rammebetingelsene vil i
modellen fremkomme som forskjeller i effektivitet. Vi skal nå se litt nærmere på
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hvordan den beregnede effektiviteten samvarierer med rammebetingelser, type verk
(gruppe) og størrelsen på verket. Hensikten med dette er å etterprøve rimeligheten i
de anvendte rammebetingelsene og gi bakgrunn for en drøfting av årsakene til for-
skjeller effektivitet. Figur 5.16 viser sammenhengen mellom effektiviseringspoten-
siale og rammebetingelser.

Figur 5.16 Sammenhengen mellom effektiviseringspotensiale og ramme
betingelser
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Vi observerer en svak positiv sammenheng mellom effektiviseringspotensiale og
indeksen for rammebetingelse - korrelasjonenen er 0.15. Legg imidlertid merke til
beste verk som skiller seg klart fra de øvrige. Hvis dette verket holdes utenfor
beregningen, er korrelasjonen 0.33.

I tabell 5.1 har vi stilt opp gruppevise gjennomsnittstall for effektiviseringspoten-
siale. Siden det beste verket i beregningen tilhører Østlandsgruppen og skiller seg
markert fra de øvrige - har vi beregnet gjennomsnittsverdi både eksklusive og
inklusive dette verket.

Tabell 5.1 Beregnet effektiviseringspotensiale etter gruppe

Bygruppe
Østlandsgruppe med beste verk
Østlandsgruppe uten beste verk
Vestlandsgruppe

39%
37%
44%
49%

Ser vi bort fra det beste verket, viser tabellen at høyere beregnet effektiviserings-
potensiale går sammen med vanskeligere rammebetingelser, siden byene har de beste
rammebetingelsene og Vestlandsgruppen de dårligste. En mulig tolkning av dette kan
være at rammebetingelsene ikke i tilstrekkelig grad fanger opp de vanskene utkant-
verk sliter med. Vestlandsverkene er i gjennomsnitt minst og Bygruppen har de
største verkene. En annen tolkning kan derfor være at forskjeller i målt effektivitet er
uttrykk for stordriftsfordeler. I avsnitt 5.5.2 - figurene 5.7 og 5.8 - så vi imidlertid at
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det bare var for noen få virkelig store verk at kostnadene var markert lavere enn for-
ventet utfra rammebetingelsene. Det samme forholder finner vi avspeilet i forholdet
mellom effektiviseringspotensiale og verkets størrelse målt i antallet abonnenter.
Dette er illustrert i figur 5.17.

Figur 5.17 Effektiviseringspotensiale og størrelsen på verket målt i abonnenter
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For alle verkene finner vi en korrelasjon på -0,81 mellom effektiviseringspotensiale
og størrelsen, målt i antall abonnenter. Ser vi derimot bare på de 11 verkene med
mindre enn 25000 abonnenter, er korrelasjonen bare -0,1. For denne gruppen gir
tallene derfor bare en svak indikasjon på at rammebetingelsene diskriminerer de
minste (som i stor grad er det samme som de med dårligst rammebetingelser). Det er
resultatene til de fire største verkene - tre by verk og et østlandsverk, alle med mer
enn 40 000 abonnenter - som i stor grad må forklare den observerte samvariasjonen
mellom størrelse og effektivitet.

5.3.5 Effektivitetsforskjeller etter virksomhetsområde

Vi skal her kort se på hvordan de tre gruppene av verk plasserer seg med hensyn til
effektivitet på de ulike virksomhetsområdene. Som tidligere påpekt er det sterke indi-
kasjoner på varierende praksis med hensyn til kostnadsplassering. Siden effektivitets-
tallene på de enkelte virksomhetsområdene er følsomme for hvor kostnader er ført,
må resultatene for det enkelte virksomhetsområde tolkes med forsiktighet. Ulikheter
mellom enkeltverk og mellom grupper av verk kan skyldes reelle forskjeller i
effektivitet eller (systematiske) forskjeller i måten å henføre kostnader på.

Vi har valgt å sammenlikne verkenes effektivitet med gjennomsnittlig effektivitet på
hvert virksomhetsområde og ikke med beste effektivitet på hvert område. Dette
skyldes at gjennomsnittlig effektivitetstall på hvert område er mindre påvirket av
spesielle observasjoner enn laveste effektivitetstall på hvert område. Figur 5.18 illu-
strerer gruppenes beregnede effektivitet på hvert virksomhetsområde og totalt.
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Figur 5.18 Effektivitet sammenliknet med gjennomsnittet på hvert virksomhets
område for de tre gruppene
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Bygruppen har lave kostnader på nettet, ligger høyt på kundeservice, men har
bemerkelsesverdig lave kostnader på tilsyn. På kundeservice ligger derimot Bygrup-
pen høyt. Fra Bygruppen har det blitt fremholdt som en mulig forklaring at byene
faktisk har høyere kostnader med kundeservice pr abonnent (rammebeskrivelsen) på
grunn av større mobilitet hos kundene og mer arbeid med inkassosaker i byene.8 For
administrasjon og hjelpefunksjoner er awikene mellom gruppegjennomsnittene små.

Når det gjelder tilsyn, kan awikene tenkes å ha en henføringsmessig forklaring: I
store verk er tilsyn i større grad organisatorisk skilt fra andre aktiviteter. Det er derfor
mulig at Bygruppens rapportering av kostnader på tilsyn er mer korrekt enn det som
er tilfellet for mindre verk. Figur 5.19 viser sammenhengen mellom effektivitetstallet
på virksomhetsområde tilsyn (kostnader per abonnent) og antall abonnenter i verket.

8 Dette resultatet fant man også i EnFOs nøkkeltallsanalyse.
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Figur 5.19 Effektivitetstall på Tilsyn sammenholdt med antall abonnenter
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Figur 5.19 viser at de store verkene fører - og kanskje har - lavere kostnader til tilsyn
pr. abonnent. Vi har imidlertid vondt for å tro at bymessige strøk skulle ha noen
vesentlig kostnadsfordel pr kunde på dette området. Byene har et større innslag av
kunder som er store og hvor kontrollen må foretas hyppigere. Dette trekker i retning
av større kostnader pr kunde snarere enn mindre. I fråvær av data som viser hvordan
tilsynet faktisk gjennomføres (antall utførte kontroller, kvalitet etc), må vi la spørs-
målet om ulik kostnadsføring kontra reelle effektivitetsforskjeller forbli åpent.

5.3.6 Effektivitet og kapitalstruktur

Virkningen av å ta med avskrivninger i kostnadstallene

Vi skal i dette avsnittet undersøke hvordan effektiviseringspotensialet blir påvirket av
å ta med avskrivningene i kostnadstallene. To av verkene, deriblant beste verk totalt
sett, har ikke oppgitt tall for avskrivninger. For å kunne sammenlikne resultatene
med og uten avskrivninger har vi derfor beregnet potensialet med nest beste verk som
norm i begge tilfellene. Resultatet er illustrert i figur 5.20. Den tykke kurven med
kryss markerer effektiviseringspotensialene beregnet uten avskrivninger, mens den
heltrukne tynne kurven markerer det prosentvise effektiviseringspotensialet når
avskrivningskostnadene er tatt med.
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Figur 5.20 Effektiviseringspotensiale med og uten avskrivninger
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Sammenlikningen viser at det å ta med avskrivningskostnadene i dette tilfellet ikke
påvirker rangeringen eller det prosentvise effektiviseringspotensialet nevneverdig.
Det totale effektiviseringspotensialet har imidlertid blitt større. Når avskrivningene er
tatt inn i kostnadene og det prosentvise potensialet er omtrent uendret, betyr det at
effektiviseringspotensialet målt i kroner har økt. For å illustrere hvor mye dette betyr
har vi tatt med den tredje kurven som er kalt «Potensiale med avskrivninger 2».
Denne er beregnet ved at det effektiviseringspotensialet vi finner når avskrivninger
tas med er dividert på kostnader uten avskrivninger. Forholdet mellom denne kurven
og kurven for prosentvis potensiale uten avskrivninger uttrykker hvor mye effektivi-
seringspotensialet i vårt tilfelle øker når avskrivningene tas med.

Det er ingen selvfølgelighet at effektiviseringspotensialet absolutt sett skal øke når
avskrivninger tas med. Utfallet vil avhenge av hvor store avskrivningene relativt sett
er hos det normsettende verket. Hvis dette verket hadde relativt sett store
avskrivninger, ville normen for de øvrige verkene blitt slakkere og det beregnede
effektiviseringspotensialet ville blitt mindre. I den grad avskrivninger sier noe om
nåværende aktiveringspraksis, tyder de forholdsvis lave avskrivninger hos det norm-
settende verket (verk nr 2) på at dette verket ikke har aktivert for mye i 1993-regn-
skapet sammenliknet med de andre verkene i undersøkelsen.

Vi har tidligere i rapporten gitt uttrykk for prinsipielle betenkeligheter i forhold til å
ta med avskrivningene i kostnadstallene. Resultatene presentert ovenfor viser
imidlertid at i denne undersøkelsen spiller det liten rolle for resultatene om avskriv-
ningene tas med eller ikke.
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Alder og effektivitet

Er det noen sammenheng mellom anleggets alder og den beregnede effektiviteten? Vi
har dessverre ikke data for alderen til anleggene, men ved å benytte forholdet mellom
avskrivninger og bokført kapital kan vi lage en indikator på alderen. Dette har vi
gjort med følgende formel:

Aldersindikator 3 0 - ******** 9
årlige avskrivninger

Figur 5.21 illustrerer sammenhengen mellom aldersindikatoren og beregnet effektiv-
iseringspotensiale. Sammenhengen er beregnet for de 14 verkene hvor vi har data-
grunnlag for beregningen. De fire beste i bildet har alle lav aldersindikator, men for
de øvrige viser figuren ingen klar sammenheng. Korrelasjonen for alle 14 obser-
vasjoner er 0,55.

Figur 5.21 Ejfektiviseringspotensiale og aldersindikator for anlegget
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Mønsteret vi finner i figur 5.21 stemmer rimelig godt overens med den alminnelige
antakelsen at eldre anlegg er dyrere i drift. Når vi i beregningen av effektiviserings-
potensialet fokuserer på kostnader som kan påvirkes på kort sikt, kan vi dermed
komme til å overdrive potensialet for verk med eldre anlegg. Dette fordi de beste
verkene ser ut til å ha nyere anlegg.10 En kostnadsreduksjon oppnådd ved raskere

For en investering med lineær avskrivnings over 30 år vil denne formelen fortelle oss alderen på investeringen

hvis vi ikke har inflasjon. Alder på nedskrevne anlegg fanges ikke opp av formelen. Dessuten fører inflasjon

til at investeringer gjort for mer enn 15 - 20 år siden Kr svært liten vekt i beregningene. Aldersindikatoren er

av de nevnte grunner ikke forventningsrett i forhold til faktisk gjennomsnittsalder og har betydelig usikkerhet

heftet til seg.

0 Vi har ikke data til å beregne aldersindikator for det beste verket Aldersindikatoren gir dessverre heller ikke

et godt nok bilde av alderen til anlegget - bl.a. fordi avskrevne - men fullt operative - anlegg ikke fanges opp

av indikatoren.
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utskifting av anlegget, vil ha sin motpost i høyere kapitalutgifter. Figur 5.20 tyder
imidlertid ikke på at en stor del av de beregnede forskjellene i effektivitet kan for-
klares av ulik gjennomsnittsalder. Merk for eksempel den relativt gode plasseringen
til det verket som har desidert høyest verdi på aldersindikatoren.

Effektivitet og nettap

Energitap ved transport av kraft i et nett over en gitt avstand har sammenheng med
valg av spenningsnivå, dimensjonering av nettet (tverrsnitt) og med forbruks-
mønsteret (brukstid). Alder på anlegget (materialtretthet) vil også kunne spille inn.
For små verk med lite forbruk pr. nettstasjon vil også tomgangstap kunne bli av
betydning i forhold til levert energimengde. Når transportlengden øker, vil også
tåpene øke. Det er derfor rimelig å forvente at de prosentvise tåpene er større i
typiske grisgrendte strøk.

De verdiene verkene har oppgitt for tap vil være preget av en viss grad av skjønn.
Dette skyldes at energiflyten ikke måles på alle nettnivåer og at periodiseringen av
avlesninger for kjøp og salg ikke er nøyaktig sammenfallende. En liten feilprosent i
forbruksmålere kan også bidra til merkbare utslag i beregnet tap.

Figur 5.22 illustrerer sammenhengen mellom effektiviseringspotensiale og prosentvis
tap i nettet.

Figur 5.22 Effektiviseringspotensiale og tap i nettet
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Figur 5.22 viser en svak positiv sammenheng mellom tap og effektiviseringspoten-
siale, korrelasjonen er 0,34. Vi skal imidlertid være forsiktige med å legge for mye i
dette. Ser vi på sammenhengen mellom en indeks for rammebetingelsene på nettet
(HS, NS og LS) og tåpene er mønsteret noe klarere. Her er korrelasjonen 0,53. Dette
er illustrert i figur 5.23.
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Figur 5.23 Rammebetingelser på nettet og tap i nettet
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I Bygruppen er gjennomsnittlig tap i nettet 4,7 prosent mot 6,1 prosent i Østlands-
gruppen og 7,6 prosent i Vestlandsgruppen. Sammenholder vi tåpene med en indi-
kator for nettets alder firmer vi en overraskende klar positiv sammenheng. Dette er
illustrert i figur 5.24. Korrelasjonen er her 0,71.

Figur 5.24 Indikator for nettets alder og tap i nettet
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Vi har også beregnet effektiviseringspotensialet når kostnader til nettap er tatt med.
Kostnadene er fordelt på nettnivåene (HS, NS, LS) slik verkene i gjennomsnitt for-
deler tåpene sine. Resultatet av beregningen er sammenliknet med den ordinære
beregningen av effektiviseringspotensialet i figur 5.25.
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Figur 5.25 Effektiviseringspotensialet og virkningen av å ta med kostnader til tap i
nettet
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Når vi tar med kostnader til tap i nettet, endres rangeringen av verkene lite. Generelt
blir de prosentvise effektiviseringspotensialene større. Det betyr at beste verket kom-
mer relativt sett bedre ut av effektivitetssammenlikningen når tap tas med. Dette
resultatet kan forklares slik: det normsettende verket har et tap i nettet på 5,7 prosent.
Det er ikke spesielt lavt, men fordi det beste verket har ugunstige rammebetingelser
på nettet får dette verket det laveste forholdstallet mellom tapsprosent og ramme-
betingelser på nettet. Når tapsutgiftene tas inn i beregningen av effektivitet, vil alle få
et større effektivitetstall, men både den relative og den absolutte økningen blir i dette
tilfellet minst for det beste verket.

Fra et teoretisk synspunkt virker det rimelig at rammebetingelsene gir kreditt for
større transportavstand når tåpene i nettet skal vurderes. Våre data tyder imidlertid
på at denne effekten isolert sett er for stor når det gjelder tap i nettet. Hvis tapspro-
senten er tilnærmet proporsjonal med rammebetingelsene på nettet skulle brøken
tapsprosent/rammebetingelsesindeks være forholdsvis konstant uavhengig av ramme-
betingelsene. Figur 5.26 nedenfor viser at det ikke er tilfelle.
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Figur 5.26 Sammenhengen mellom tap i nettet og rammebetingelsene
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Figur 5.26 viser en klar negativ sammenheng mellom tapsprosent/rammebetingelser
og rammebetingelser. Korrelasjonen er -0.79. Det å korrigere spesifikke tapskost-
nader for rammebetingelsene, slik vår modell gjør, ser derfor ut til å gi verk med
ugunstige rammebetingelser på nettet en viss fordel.

5.3.7 Effektivitet og kvalitet

Høyere kvalitet i form av mindre sannsynlighet for spenningsfeil og ikke planlagte
avbrudd, vil normalt kreve økte kostnader. Det er derfor interessant å undersøke om
de verkene som fremstår som mest effektive i våre beregninger holder like god
kvalitetsstandard som de øvrige verkene. I vårt datagrunnlag har vi ikke data for
spenningskvalitet. Derimot har vi statistikk for antall ikke planlagte avbrudd og den
derav følgende mengden ikke levert energi for året 1993. For det mest effektive
verket er tallene et gjennomsnitt av de fem siste årene. Statistikken omfatter bare av-
brudd som har skjedd på høyspentnettet og i nettstasjoner. Siden det er betydelige til-
feldige variasjoner i avbrudd, må vi være forsiktige med å tillegge tallene for stor
vekt.

Det er rimelig å forvente at risiko for avbrudd vil være sterkt knyttet til transport-
lengden og om det er snakk om kabel eller luftledning - eventuelt også hva slags
terreng luftledninger går gjennom - samt lokale vær- og klimaforhold. En
systematiske studie av avbrudd i lys av alle slike forhold krever ikke bare avbrudds-
tall for en lang rekke år, det vil også kreve datamateriale fra langt flere verk enn vi
har med i denne studien. Vi har derfor begrenset oss til å se på antall ikke planlagte
avbrudd og ikke levert energi i forhold til samlet lengde på høyspentnettet. Det viser
seg at lengden på høyspentnettet forklarer en betydelig del av variasjonen i antallet
avbrudd. Mens korrelasjonen mellom antall avbrudd og levert energimengde er 0,55,
er korrelasjonen mellom antall avbrudd og km høyspentnett hele 0,93. Figur 5.27
viser sammenhengen mellom antall avbrudd pr km høyspentnett og effektiviserings-
potensialet.
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Figur 5.27 Effektiviseringspotensialet og anfall avbruddpr km høyspentnett i 1993
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Figur 5.27 viser at de to beste verkene ligger omtrent på gjennomsnittet i antall av-
brudd pr km høyspentnett. På bakgrunn av antall ikke planlagte avbrudd har vi derfor
ikke grunnlag for å si at de beste verkene har dårligere kvalitetsnivå enn de øvrige.

I statistikken over ikke levert energi pr. km høyspent nett skiller tre verk seg ut fra de
øvrige med svært høye tall. Årsaken er trolig at disse verkene har hatt avbrudd som
det har tatt lang tid å rette. Mens gjennomsnittlig tall for ikke levert energi (MWh) pr
km høyspentnett er 0.83, har hele 13 av de 16 verkene et forholdstall på under 0,3.
For disse verkene er sammenhengen mellom effektiviseringspotensialet og ikke levert
energi vist i figur 5.28.

Figur 5.28 Effektiviseringspotensialet ogMwh ikke levert pr. km høyspentnett i
1993
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Figur 5.28 viser at de to beste verkene har flere MWh ikke levert pr. km høyspentnett
i 1993 enn gjennomsnittet av de 13 verkene som er tatt med i figuren. Den store
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spredningen i materialet med enkelte ekstreme observasjoner gjør det imidlertid
vanskelig å trekke robuste konklusjoner om at de mest effektive verkene har høyere
tall for ikke levert energi pr km høyspentnett. Ved en videre oppfølging av prosjektet
med tall for 1994, vil det være naturlig å innhente statistikk over avbrudd for flere år
fra alle verkene. Det vil da bli mulig å trekke mer robuste konklusjoner angående
sammenhengen mellom beregnet effektivitet og avbrudd.

5.3.8 Beste observerte praksis - hvor robust som referansepunkt?

Når potensialene for effektivisering beregnes ut fra oppgitte kostnadsdata, er det
beste verket markert bedre enn de øvrige. Tallene for dette verket får dermed stor
betydning for resultatene til de øvrige verkene. Hvis dette verket utelates fra
beregningen blir verk nr 2 best. Gjennomsnittlig effektiviseringspotensiale synker da
fra 42 prosent til 27 prosent. Effekten er illustrert i figur 5.29.

Figur 5.29 Virkningen av å utelate beste verk
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Beste verk er svensk. Sammenlikning med et verk fra et annet land voider noen
ekstra usikkerhetsmomenter. Dette skyldes bl.a. at skatte- og avgiftsregler er ulike,
regler og pålegg fra offentlige myndigheter kan variere, arbeidskraftskostnader kan
variere mer enn innenlands og endelig utgjør valutaomregningen et (lite) usikkerhets-
moment. I tillegg er forbruksmønsteret i Sverige klart annerledes enn i Norge med
lavere forbruk pr abonnent.

Eiendomsskatter og arbeidsgiveravgift er skilt ut fra driftskostnadene i denne under-
søkelsen. Det svenske verket har ikke tilsyn og driver ikke med ENØK som norske
everk. Modellen korrigerer for at tilsyn ikke er med. Effekten av å ta inn ENØK-kost-
nad hos beste verk er at gjennomsnittlig effektiviseringspotensiale for de norske
verkene synker med ca 1 prosentpoeng.
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Det er primært to forhold som har betydelig effekt på vurderingen av hvor godt det
beste verket er sammenliknet med de øvrige. Det ene er muligheten for at man har
aktivert for mye sammenliknet med den praksis som norske verk - og spesielt de
dårligste - har. Dette trekker i retning av at det beste verket er dårligere enn
regnskapstallene tilsier. På den annen side har vi det forhold at antall ansatte brukes
som rammebetingelse for administrasjon og hjelpefunksjoner. Det beste verket
baserer seg i stor grad på kjøp av tjenester og har svært få ansatte. Legger vi antall
årsverk i de beste norske selskapene til grunn tilsier en sammenlikning etter størrelse
på verket at antallet ansatte skulle vært mer enn doblet i det beste verket. Korrigerer
vi for dette forholdet forbedres det beste verkets resultat vesentlig. Under denne
forutsetningen kan 95% av det beløp beste verk har aktivert som reinvestering
kostnadsføres uten at verket blir dårligere enn verk nr 2. Konklusjonen om at dette
verket er best synes derfor rimelig robust overfor mulige forskjeller i aktiverings-
praksis.

Siden det er en spesiell usikkerhet knyttet til sammenlikninger med det beste verket
fordi det ikke er norsk og dermed arbeider under litt andre forhold, vil vi ved anslag
på effektiviseringspotensialet for det enkelte verk og for verkene samlet ta utgangs-
punkt i verk nr 2. Vi opererer dermed med en forsiktig norm for effektiviteten, siden
vi finner det sannsynliggjort at verk nr 1 er klart bedre enn verk nr 2.

Når verk nr 2 brukes som normsetter, blir effektiviseringspotensialene som vist i den
nederste kurven i figur 5.29 med et (uveiet) gjennomsnitt på ca 27%. Figur 5.30 illu-
strerer hvor stor del av forskjellene i spesifikk kostnad som forklares med ulike
rammebetingelser og hvor stor del som forklares ved ulikheter i effektivitet, når vi lar
verk nr 2 være normsettende.

Figur 5.30 Effektiviseringspotensiale som andel av spesifikk kostnad - moderat
anslag
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Verkene med høyest spesifikk kostnad har ikke høyest prosentvis effektiviserings-
potensiale. Siden de har ugunstige rammebetingelsene har de imidlertid færre energi-
enheter å fordele sitt effektiviseringspotensiale på. Effektiviseringspotensialet pr
levert energienhet blir derfor generelt større enn for verk med gunstige ramme-
betingelser.

Når effektiviseringspotensialene omregnes til endring i spesifikk kostnad vil
utslagene avhenge av produktet av effektiviseringspotensialet regnet i prosent og
spesifikk kostnad. Effektiviseringspotensialet pr kWh er illustrert for de norske
verkene i figur 5.31 nedenfor.

Figur 5.31 Effektiviseringspotensiale i øre pr kWh - moderat anslag

• Effektiviseringspotensiale i øre pr kWh

Et uveiet gjennomsnitt av effektiviseringspotensialene er 2 øre pr kWh. Et veiet
gjennomsnitt blir imidlertid bare 1.05 øre pr kWh. Dette skyldes at de store verkene
har langt lavere spesifikke kostnader i utgangspunktet samt at de også har lavere
effektiviseringspotensiale. De fire verkene lengst til venstre i figur 5.31 leverer hele
60 prosent av energimengden fra de 15 norske verkene.

Hvis vi alternativt beregner effektiviseringspotensialet med det svenske verket som
norm, blir det veide gjennomsnittet av effektiviseringspotensialene 1,95 øre pr. kWh.
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6 ÅRSAKER TIL FORSKJELLERI EFFEKTIVITETSMÅLET

6.1 MODELL OG DA TA

Før vi ser på noen hypoteser om årsaker til reelle forskjeller i effektivitet, kan det
være grunn til å oppsummere noen trekk ved modellen og datagrunnlaget som
påvirker det beregnede potensialet for effektivisering i hvert verk.

• Rammebetingelsene fanger ikke nødvendigvis opp alle forhold av betydning for
kostnadene. Generelt kan det se ut til at modellen gir utkantverk for lite kreditt for
vanskelige rammebetingelser. For nettet er kostnadsdriveren (rammebeskrivelsen)
knyttet til lengden av nettet, men tar ikke hensyn til hvor lett tilgjengelig nettet er
for vedlikehold og reparasjoner. For enkelte av verkene kan ekstreme værforhold
og vanskelig terreng tenkes både å øke behovet for vedlikehold og kostnadene ved
gjennomføring av f.eks reparasjoner. Vanskelige kommunikasjoner med lang
reisetid kan gjøre det nødvendig med større bemanning, flere lokale avdelings-
kontor og så videre sammenliknet med verk som har like stort nett, men enklere
transportforhold. Slike forhold korrigeres det ikke for i modellen, bortsett fra at
rammebetingelsen for administrasjon og hjelpefunksjoner gir kreditt for antall
årsverk.

• Kostnadsdata for distribusjon kan inneholde støy. Det skyldes at aktiverings-
praksis og fordelingen av kostnader mellom distribusjon og andre virksomheter
ser ut til å variere. Når kostnadsdata bare er fra ett år, kan de dessuten være preget
av visse tilfeldige variasjoner. Noen av de registrerte kostnadsforskjellene kan der-
for tenkes å forsvinne ved en lik rapportering av kostnader og ved bruk av
gjennomsnittlige kostnader over flere år.

Begge punktene ovenfor trekker i retning av at beregningene kan overvurdere
effektiviseringspotensialet. Beregningen der nest beste verk brukes som sammen-
likningsgrunnlag synes likevel robust - bl.a. i forhold til mulige forskjeller i akti-
veringspraksis. De verkene som kommer dårligst ut i undersøkelsen er dessuten ikke
de med mest ekstreme naturbetingelser og leveringsforhold. Vi vil derfor ikke til-
legge de to punktene for stor betydning.

6.2 KOSTNADSEFFEKTIVITET PÅ KORT OG LANG SIKT

Seiv om vi fokuserer på kostnader everkene kan påvirke på kort sikt, lar det seg ikke
gjøre å skille ut kostnadsforskjeller som skriver seg fra ulik kapitalstruktur. Under-
søkelsen indikerer at de mest effektive verkene har lavere gjennomsnittsalder på
anleggene sine. Sammenhengen mellom effektiviseringspotensiale og alders-
indikatoren er imidlertid svak, korrelasjonen er bare 0,38. Alder på nettet kan delvis
tenkes å forklare forskjeller i kostnader mellom verkene. Imidlertid er aldersindika-
toren negativt korrelert med antall abonnenter - små verk i utkantene har generelt
eldre anlegg. Samvariasjonen mellom aldersindikatoren og effektiviteten behøver
derfor ikke (fullt ut) være uttrykk for en årsakssammenheng.
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I den grad nyere anlegg har lavere løpende kostnader, kan det ha to tolkninger.
Forskjellen kan dels være uttrykk for at kostnadene til løpende drift generelt stiger
med høyere alder og dels at nye typer av anlegg har - og vil beholde - lavere årlige
kostnader til vedlikehold og feilretting enn den typen anlegg som tidligere ble
installert. I det første tilfellet er det snakk om samme teknologi på ulike stadier i livs-
syklusen, i det andre tilfellet er det snakk om en ny type teknisk løsning. Det siste vil
i så fall kunne dreie seg om en langsiktig effektiviseringsgevinst som alle vil kunne
realisere ettersom anleggene kommer til fornyelse. Det første kan oppfattes som en
støykilde i beskrivelsen av kostnadene idet forskjellene her bare skyldes at verkene er
på ulike stadier i en utskiftingssyklus og at de som nå har lave kostnader senere vil få
høyere kostnader når anleggene eldes.

Et eksempel på en langsiktig mulighet for effektivisering ser ut til å være overgang til
400 V i lavspentnettet. Mange av verkene har rapportert at de har begynt så smått å
legge om til 400 V, men de to beste verkene i beregningen er de eneste som har gjort
dette lenge og kommet langt i en slik omlegging. Dette kan tyde på at en del av det
beregnede effektiviseringspotensialet for de øvrige verkene kan være knyttet til at de
på sikt gjennomfører en tilsvarende strategi.

6.3 SKALAFORDELER

De mest effektive verkene i undersøkelsen er store verk med mer enn 50 000 abon-
nenten For 11 verk med mindre enn 25 000 abonnenter viser tallene ingen klar
sammenheng mellom størrelse og effektivitet. Det er imidlertid i sammenlikningen
av helt små og middels store everk man skulle vente å finne de klareste tegnene på
skalafordeler.

En mulig forklaring på at vi ikke finner systematiske forskjeller i effektivitet mellom
små og middels store verk, kan være at de mellomstore verkene i liten grad har
realisert stordriftsfordelene. Flere av disse verkene er resultat av sammenslåinger av
tidligere verk. Det er fra flere verk gitt uttrykk for at det ved sammenslåinger har vært
lagt klare føringer om at tidligere oppmøteplasser, lager og avdelingskontorer skulle
beholdes i de respektive kommunene. Organiseringen har dermed blitt lite påvirket
av sammenslutningene og driften har fortsatt i gamle spor. Der hvor flere kommuner
eier et verk sammen, kan det også tenkes at eierne tar mindre styring med den totale
effektiviteten i selskapet og at styringsorganene i større grad blir en arena for å
kjempe for enkelt-kommuners interesser - f.eks i form av lokal sysselsetting knyttet
til everket.

En annen mulig forklaring på at flere av de minste verkene kommer forholdsvis bra
ut i sammenlikningen, kan være at disse for å kompensere ulempene ved å være små
og ha ugunstige rammebetingelser, generelt har anstrengt seg mer for å være effek-
tive. Det er nærliggende å tro at presset fra eierne og kundene for å holde kostnadene
nede er sterkere der hvor kostnadene i utgangspunktet er høye.

En del av det beregnede effektiviseringspotensialet for små verk vil være knyttet til
stordriftsfordeler. Et interessant spørsmål er i hvilken grad det er mulig for små everk
i grisgrendte strøk å realisere skalafordeler. Regelen om lik pris i hele konsesjons-



Energi -
Effektiv distribusjon

området til et sammensluttet verk tvinger billige områdene til å subsidiere dyre. Verk
i grisgrendte strøk vil på grunn av rammebetingelsene ha høye spesifikke kostnader
og er derfor ikke spesielt attraktive partnere for sammenslutning. Imidlertid kan det
tenkes at mye av stordriftsfordelene kan realiseres uten en formell sammenslutning
av verk. Det er også verdt å merke seg at typiske utkanrverk riktignok er små målt
etter antall abonnenter, men betydelig større målt etter utstrekningen på nettet. Skala-
fordeler kan like gjerne tenkes knyttet til størrelsen på nettet som til antallet
abonnenter.

6.4 POLITISK BESTEMT INEFFEKTIVITET?

Det beste verket er svensk. Sammenlikner vi antallet ansatte (årsverk) i dette selkapet
med antallet ansatte i de beste norske verkene, finner vi en slående forskjell.
Korrigert for størrelsen har det svenske verket om lag halvparten så mange ansatte
som de beste norske selskapene. Til gjengjeld kjøper dette verket i langt større grad
enn de øvrige tjenester fra eksterne leverandøren Det betyr at en stor del av
aktiviteten er utsatt for konkurranse. Det er nærliggende å anta at dette er en vesentlig
kilde til den høye effektivitet.

For de norske verkene er det et gjennomgående trekk at de har pålegg om ikke å si
opp overtallige ansatte. I stedet reguleres antall ansatte nedover ved naturlig avgang.
Seiv blant flere av de norske verkene som gjør det beste i undersøkelsen, er det gitt
klart uttrykk for at man har overtallighet i organisasjonen og at det fra eierhold er
uttrykt ønske om å unngå oppsigelser. På denne bakgrunn vil vi fremsette to hypo-
tesen

• En betydelig del av effektiviseringspotensialet er knyttet til at eierne pålegger
verkene mål som medfører dårligere effektivitet. Dette skjer i form av pålegg om å
unngå oppsigelser og i form av krav om å opprettholde en økonomisk uhensikts-
messig organisering.

• Uklare og til dels motstridende mål fra eierne kan gjøre det vanskelig å definere
operasjonelle mål for effektivisering. Dette kan svekke organisasjons generelle
motivasjon for å effektivisere og føre til at man heller ikke tilstreber kostnads-
effektivitet på områder der dette kunne vært oppnådd uten å komme i konflikt
med de øvrige målene til eierne.



- l^V-VJll 1^IICl g l -

Effektiv distribusjon

7 VIDERE OPPFØLGING

Vi har i rapporten beskrevet hvordan varierende praksis for henføring av kostnader
har gjort det nødvendig å foreta en samlet vurdering av effektivitet i stedet for å vur-
dere ett og ett virksomhetsområde for seg. Det er en utbredt oppfatning at kvalitet og
sammenlignbarheten på regnskapsdata er bedre i 1994 og vil bli ytterligere forbedret i
1995 sammenliknet med tallene for 1993. Både av denne grunn og fordi kostnadene
kan svinge noe fra år til år, er en utvidelse av analysen med tall for 1994 ønskelig.
Både totaltallene for effektiviseringspotensialet og indikatorene for hvor i verkene
kostnadene først og fremst er for høye vil da kunne bli mer presise.

Den metoden som er brukt i prosjekt «Effektiv distribusjon» fanger åpenbart opp helt
essensielle trekk ved de ytre forholdene som påvirker kostnadene i kraftdistribusjon.
Vi har imidlertid pekt på svakheter både ved rammebeskrivelsen for nettstasjoner
(maksimal tunglast) og ved rammebeskrivelsen for virksomhetsområdene administra-
sjon og hjelpefunksjoner (antall ansatte). Både på disse og på de øvrige virksomhets-
områdene vil et bredere utvalg av verk og en trend mot likere kostnadsrapportering
kunne gi et empirisk grunnlag for å utvikle en bedre forståelse av de ytre forholdene
som har størst betydning for everkenes kostnader. Vi tror en utdyping av kunn-
skapene på disse områdene vil øke metodens evne til å forklare kostnadsforskjeller
og dermed gi sikrere anslag for effektiviseringspotensialene.
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VEDLEGG 1 BEREGNINGAVEFFEKTIVISERINGS
POTENSIALET

BEREGNING A V EFFEKTIVISERINGSPOTENSIALET PÅ ETT VIRKSOMHETSOMRÅDE

Vi skal her vise metoden for beregning av effektiviseringspotensialet med et tall-
eksempel. For å illustrere prinsippet er det nok å se på ett virksomhetsområde og to
deltakende verk, A og B. De spesifikke kostnadene for A og B er henholdsvis 10 og
12 og rammebetingelsene er 5 og 8. Tabell 1.1 viser oversikt over spesifikk kostnad,
rammebetingelse og beregnet effektivitetstall for de to verkene.

Tabell 1.1 Grunnlaget for beregning av effektiviseringspotensialet (talleksempel)

Verk Spesifikk kostnad Rammebetingelse Effektivitet
A 10 5 2
B 12 8 1,5

Effektivitetstallene beregnes for hvert verk med formelen

„ , . spesifikk kostnad
effektivitet =—— —

rammebetingelse

Verk A får da effektivitetstallet CA = 10/5 = 2. Tilsvarende får B effektivitetstallet CB
= 12/8 = 1,5. Vi merker oss at verk A er det billigste verket. Måltallet for effektivitet
er imidlertid lavere i B enn i A, og verk B er derfor det mest effektive verket. Når
mest effektive verk, i dette tilfelle verk B, brakes som norm, får dette verket pr.
definisjon ikke noe effektiviseringspotensiale.

Effektiviseringspotensialet til A er forskjellen mellom As faktiske kostnader og de
kostnadene A ville hatt om verket var like effektivt som B, dvs om A hadde Bs effek-
tivitetstall. Når vi kaller Bs effektivitetstall for normert effektivitet firmer vi hvor
store As spesifikke kostnader burde ha vært slik:

normert spesifikk kostnad for A = normert effektivitet * rammebetingelse for A

Med tallene i eksemplet blir beregningen slik:

normert spesifikk kostnad for A = 1,5 * 5 = 7,5

Effektiviseringspotensialet pr. kWh blir da for A lik spesifikk kostnad for A minus
normert spesifikk kostnad for A, altså faktiske kostnader minus det de «burde» ha
vært.

Effektiviseringspotensialet pr energienhet = spesifikk kostnad A - normert spesifikk
kostnad A

Med tallene i eksemplet blir beregningen slik:

Effektiviseringspotensiale pr. energienhet for A = 10 - 7,5 = 2,5
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Ved å multiplisere med levert energi firmer vi effektiviseringspotensialet i kroner for
virksomhetsområdet. Ved å summere effektiviseringspotensialene fra alle virksom-
hetsområdene firmer vi det totale effektiviseringspotensialet. Ved å dividere dette på
verkets samlede kostnader firmer vi det samlede prosentvise effektiviserings-
potensialet.

BESTE VERK TOTALT BESTEMMER NORMEN

Beregningen av effektiviseringspotensialet skjer rent teknisk på samme måte enten
normen er bestemt av beste verk på hvert område eller beste verk totalt. Den eneste
forskjellen ligger i beregningen av det tallet som setter normen på hvert virksomhets-
område. Når vi bruker beste verk på hvert område som norm, velger vi rett og slett
det minste effektivitetstallet på hvert område til norm. Verket med lavest
effektivitetstall på området vil da få null i effektiviseringspotensiale og de øvrige vil
få positive effektiviseringspotensialer på virksomhetsområdet.

Når vi bruker beste verk totalt som norm, må vi bestemme normtallene på hvert
virksomhetsområde på en annen måte. Generelt vil normtallene da ikke bli like lave
som laveste effektivitetstall på hvert virksomhetsområde. Verk med lavere effektivi-
tetstall enn normen vil da komme ut med negativt beregnet potensiale på det aktuelle
området. Når normen i denne beregningen ikke er sått til beste observasjon er det for
å unngå at variasjoner i kostnadsføring skal slå inn i det beregnede totale effektivi-
seringspotensialet. At enkelte verk med denne beregningsmåten får negativt
potensiale på enkeltområder, må tolkes som at disse verkene har henført en for liten
andel av kostnadene til disse områdene. Det negative potensialet vil da ha sin mot-
post i et tilsvarende for stort beregnet potensiale på andre virksomhetsområder.

Når vi skal sette normtallene ut fra det verket som er best totalt, må vi finne frem til
hvilket verk som er best og bestemme effektivitetstallene som skal være norm-
givende på hvert område. La oss først anta at vi har funnet det beste verket. Hvordan
bør da normtallene bestemmes? En mulighet er å bruke det beste verkets effektivi-
tetstall som normtall på hvert virksomhetsområde. En slik metode har imidlertid
visse svakheter. Det utvalgte normverkets effektivitetstall vil ikke bare speile dette
verkets effektivitet, men også verkets måte å fordele kostnader på. Dette kan lettest
forklares i tilknytning til figur 1.1 som viser måltall for effektivitet for alle verk etter
virksomhetsområde. Måltallene er skalert slik at gjennomsnittet for verkene er 100 på
hvert virksomhetsområde. Hvert av punktene i figuren viser effektiviteten for et verk
som er med i analysen. Hver av kolonnene representerer et virksomhetsområde.
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Figur 1.1 Måltall for effektivitet for alle verk og for konstruert beste verk
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Måltallene for ett av verkene er forbundet med en tynn linje. Dette verket er et
effektivt verk som er aktuelt som normsetter i en totalvurdering. Vi ser av figuren at
hvis dette verkets effektivitetstall blir normdannende, vil målestokken for effektivitet
variere sterkt mellom de ulike virksomhetsområdene. Størst er forskjellen mellom
høyspentnett (HS) og nettstasjoner (NS) der normen blir svært slakk på høyspentnett
og tilsvarende stram på nettstasjoner. En slik variasjon i hvor normen blir stram og
slakk slår ikke likt ut for ulike ryper verk. Et verk som har høy verdi på ramme-
betingelsen for høyspentnett (et typisk utkantverk) vil få mer kreditt fra det slakke
kravet på høyspentnett enn et verk med lavt tall for rammebetingelsen på høyspent.
Når normtallene velges på denne måten vil resultatene derfor være følsomme for
hvordan det normgivende verket har valgt å fordele kostnadene. Hvem som velges
som normgiver vil kunne påvirke rangeringen av de øvrige verkene. I siste instans
betyr det at med denne beregningsmetoden vil det ikke alltid være entydig hvilket
verk som er best totalt sett. Et mulig resultat er at hvis verk A brukes som norm vil
verk B kunne få et negativt potensiale samtidig som verk A får et negativt potensiale
hvis B brukes som norm.

For å redusere støyen som oppstår ved at verkene har ulik regnskapspraksis og der-
med fordeler kostnadene ulikt mellom virksomhetsområdene, beregner vi norm-
tallene for effektivitet utfra et konstruert verk som har like lave kostnader som det
mest effektive, men som har en kostnadsfordeling som tilsvarer gjennomsnittet for
alle verkene. Normen fra det konstruerte verket lages slik: Det tas utgangspunkt i
gjennomsnittlig effektivitetstall på hvert virksomhetsområde. Disse kan ordnes som
en vektor é = (ei,e2,e3 ,en). Hvis vi bare var interessert i å rangere verkene kunne
vi stoppet her og sammenliknet alles kostnader mot hva de ville ha i kostnader om de
hadde effektivitetstallene i vektoren é. Det tilsvarer å sammenlikne alle mot et
gjennomsnittlig godt verk med en gjennomsnittlig fordelingspraksis for kostnader.
Verk som er bedre enn gjennomsnittet vil i en slik beregning komme ut med et
negativt «effektiviseringspotensiale». Neste skritt er å bestemme en vektor
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e = s*é = (s*ei, s*e2,....,s*e7)

slik at bare ett verk, det beste, kommer ut med null i effektiviseringspotensiale. Dette
gjøres ved å fastsette s slik at når s*é brakes som normtall for effektivitet på hvert
område blir det minste effektiviseringspotensialet null.

Ved denne metoden sammenliknes alle verkene mot de effektivitetstallene som det
beste verket ville ha hatt om det fordelte kostnadene slik gjennomsnittet av verkene
gjør det. Figur 8.1 illustrerer forskjellen mellom å brake et slikt konstruert verk som
basis i forhold til å brake effektivitetstallene fra det mest effektive verket direkte.
Den tynne linjen illustrerer hvordan normtallene blir om dette verkets effektivitetstall
brakes direkte. Den tykke vannrette linjen illustrerer normtallene fra det konstruerte
verket. Vi ser at med denne metoden ligger effektivitetsnormen like mange prosent
under gjennomsnittet på alle virksomhetsområder. Grafisk kan beregningsmåten
illustreres slik: Vi tar utgangspunkt i gjennomsnittlig effektivitetstall som i figuren
tilsvarer den vannrette linja med høy de 100 og kan tenke oss at den tykke linja
(normtallene) først ligger her. På dette nivået vil om lag halvparten av verkene få
negativt «effektiviseringspotensiale». Den tykke linja trekkes så nedover - dvs:
normen skjerpes prosentvis like mye på alle områder - inntil laveste tall for totalt
effektiviseringspotensiale er null. (s er da bestemt.).

Ved å brake denne metoden får vi bort vilkårlighet i normtallene som skyldes
føringspraksisen til det normsettende verket. Ved å ta utgangspunkt i gjennomsnitts-
tallene for effektivitet og bestemme skalaren s får vi også en entydig rangering av
verkene og dermed entydighet om hvilket verk som er best.

VEDLEGG 2 INDEKSER FOR RAMMEBETINGELSER OG
EFFEKTIVITET

MÅLTALL FOR RAMMEBETINGELSER OG EFFEKTIVITET

For å gjøre sammenlikning av effektivitetstall og rammebetingelser mer leservennlig
har vi på hvert virksomhetsområde omregnet rammebetingelsen til et måltall som er
slik at gjennomsnittlig verdi for alle verk blir 100 på hvert virksomhetsområde. For
hvert verk gjøres dette ved å ta tallet for rammebetingelsen på det aktuelle virksom-
hetsområdet og dele på gjennomsnittet av alle verkenes rammebetingelsestall. Derved
har vi funnet verkets rammebetingelser på området relativt til gjennomsnittet av
gruppen. Ved å multiplisere det tallet vi finner med 100 får vi et måltall som er
skalert slik at gjennomsnittet er 100.

Fra måltallene på hvert virksomhetsområde kan vi beregne en indeks for ramme-
betingelser på alle eller et utvalg av virksomhetsområder. Dette gjør vi ved å vekte
måltallene for hvert virksomhetsområde etter den andel de spesifikke kostnadene på
virksomhetsområdene i gjennomsnitt for verkene utgjør av total spesifikk kostnad.
Indeksen vil ha et gjennomsnitt på 100.
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De beregningene som her er beskrevet for rammebetingelsene, kan også gjøres for
effektivitetstallene. Figur 2.1 illustrerer hvordan de relative tallene for effektivitet
beregnes. Disse tallene uttrykker på hvert virksomhetsområde hvor effektivt det
enkelte verket er sammenliknet gjennomsnittet av alle.

Figur 2.1 Omregning av måltall til prosentenhet (eksempel)

Verk
Måltall
A
B

Gjennomsnitt
Prosentfordeling
A
B

103
kr/kmMW

1000
1200

1100

9 1 %
109%

104
kr/MW

250
400

325

7 7 %
123%

Virksomhetsområde
105

kr/km
1200
850

1025

117%
8 3 %

106
kr/kunde

0,25
0,35

0.30

83%
117%

107 108 109
kr/kunde kr/årsverkkr/årsverk

0,15
0,25

0.20

7 5 %
125%

60
120

90

67%
133%

20
15

17.5

114%
86%

Først beregnes gjennomsnittet av effektivitetstallet på hvert virksomhetsområde.
Deretter beregnes forholdet mellom måltallet for hvert verk og gjennomsnittet for
hvert virksomhetsområde. Dette gir prosenttall som i) entydig viser hvilket verk som
er best på hvert virksomhetsområde, og ii) entydig viser rangeringen mellom virk-
somhetsområdene for hvert enkelt verk.

På samme måte som for rammebetingelser kan vi gå videre og beregne en indeks for
effektivitet på delområder eller samlet for alle virksomhetsområder. Også ved slike
beregninger har vi brukt gjennomsnittlig kostnadsfordeling målt ved spesifikk
kostnad som vekter for de ulike virksomhetsområdene.

VEDLEGG 3 BOKFØRT KAPITAL, AVSKRIVNINGER OG
INFLASJON

Vi skal i dette vedlegget se nærmere på hvordan inflasjon og forholdet mellom
avskrivningsregler og levetid for anleggene påvirker kvaliteten på den informasjon
regnskapsstørrelsene bokført kapital og avskrivninger kan gi om kapitalstrukturen i et
nettselskap.

INFLASJON OG A VSKRIVNINGER MÅLT I FASTE PRISER

Figur 3.1 illustrerer et tilfelle der anlegget har avskrivningstid på 30 år og fysisk
levetid på 40 år. Med lineær avskrivning over 30 år vil den nominelle avskrivningen
være like stor hvert år i 30 år og deretter bli null. Dette er illustrert ved den vannrette
linjen i figuren. Med en generell inflasjon vil imidlertid bygge- og anleggskostnadene
endre seg nominelt. Investeringer gjort flere år tilbake i tid vil da ha meget lave
historiske kostnader målt i dagens kroneverdi. I figur 3.1 har vi grovt simulert den
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norske inflasjonshistorien de siste 30 år. Søylene viser årlige avskrivninger i dag av
like store investeringer gjort tilbake i tid etter antall år som er gått. Formen på søyle-
diagrammet betyr at to like store verk som har vært like kostnadseffektive i opp-
byggingen av nettet og har samme gjennomsnittsalder på anleggene, kan ha for-
skjellig beløp i avskrivninger. Forskjellene vil kunne være større dess større avstand
det er mellom faktisk levetid og nedskrivningstid.

Figur 3.1 Lineære avskrivninger og inflasjonseffekt

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

lÅriige avskrivninger med inflasjon ——Årlige avskrivninger uten inflasjon

Avskrivninger, inflasjon og bokført kapital

På samme måte som avskrivninger, vil også bokført kapital bli påvirket av inflasjons-
historien. Dette er illustrert i figur 3.2.

Figur 3.2 Bokført verdi etter investeringstidspunkt.
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Antall år gått siden investeringen ble gjort
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Langs x-aksen avleses antall år som er gått siden investeringen ble gjennomført. Den
buede linjen viser dagens bokførte verdi i prosent av nyverdi som funksjon av når
investeringen ble gjort. Bokført verdi av en investering reduseres nominelt like mye
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hvert år nominelt p.g.a avskrivning. Dette illustreres av den rette linjen. I tillegg fører
inflasjon til at realverdien av det bokførte beløpet går ytterligere ned. Inflasjons-
historien gjør at investeringer gjort for mer enn 15 år siden får lite å si for bokført
kapital. For høyspent- og lavspentnett er 15 år gamle anlegg høyst operative og har
neppe nådd halweis i sin livssyklus.

Et regneeksempel kan for øvrig illustrere hvor stor del av bokført kapital som skriver
seg fra aktiveringer de siste årene. Eksempelet er et verk som har 30 års
avskrivningstid for realkapitalen mens faktisk levetid på 40 år. Anta at aldersfor-
delingen er helt jevn - dvs at man har hatt like store investeringer målt i nyverdi hvert
år. Med en inflasjonshistorie som den norske (1970 - 1995), vil bokført kapital da
utgjøre ca 27 prosent av ny verdien til anlegget og den fjerdedelen av anlegget som er
bygget de siste 10 årene vil utgjøre om lag 70 prosent av bokført kapital. Den halv-
parten av anlegget som er bygget de siste 20 årene vil utgjøre 96 prosent av bokført
kapital.
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