
 

 

 
PRESSEMELDING fra Fortum Oslo Varme, 1. juli 2019 
 
Fortum Oslo Varme lanserer fastpris på kraftprisen! 
Store svingninger i kraftprisene medfører uforutsigbare oppvarmingskostnader for kundene våre.  
Derfor tilbyr Fortum Oslo Varme nå fastpris på kraftprisen, det variable markedsstyrte leddet  
i fjernvarmeprisen. 
 
– Kraftprisene har i den seneste perioden vært historisk høye, og vi ønsker å gi kundene våre forutsigbarhet i 
oppvarmingskostnadene. Derfor er vi glade for å kunne tilby en svært gunstig fastprisavtale i 3 år, fastslår 
salgsleder hos Fortum Oslo Varme, Fredrik Dahl-Paulsen, og fortsetter med å beskrive det han opplever som 
en vinn-vinn situasjon:  
– Dette gir forutsigbarhet for kundene våre, og for oss som leverandør. Fjernvarmen i Oslo produseres 
hovedsakelig basert på energi fra overskuddsvarme fra byens egen kloakk og avfall. Når du bruker 
fjernvarme, eller urban energi som vi liker å kalle det, er du en del av det fremtidsrettede og miljøvennlige 
energisystemet i Oslo, avslutter Dahl-Paulsen. 
 
Grønn energi med prisgaranti! Hva blir kostnaden? 
Vårt fastpristilbud på kraftprisen er 39,90 øre/kWh (eks. mva.) 
Tegningsperioden er fra 1. juli til 30. september 2019. 
Fastprisen gjelder i 3 år, fra 01.10.2019 til 30.09.2022. 
 
I totalprisen kommer de faste elementene: 
El-sertifikat, administrativt påslag, nettleie, el-avgift, og for næringskundene kommer også effektleddet. 
    
Har du spørsmål om vår fastpris eller ønsker du å lære mer om fjernvarme/ «urban energi»? 
Kontakt:  
Leder energisalg: Fredrik Dahl-Paulsen, mobil: 913 82 759  fredrik.dahl-paulsen@fortum.com 
Direktør salg og marked: Knut Inderhaug, mobil: 905 14 407 knut.inderhaug@fortum.com 
 

Går du vill i kraftjungelen?  
Kjenner du omfanget av begrepene kiloWatt time 
(kWh), GigaWatt time (GWh) og TerraWatt time 
(TWh)?  
Kjenner du omfanget av begrepene kilowattime (kWh), 
gigawattime (GWh) og terrawattime (TWh)?  
- En huskeregel er at når du har på en 1000 watts 
panelovn i én klokketime, eller dusjer i 38oC varmt vann  
i knapt et par minutter, bruker du én kilowattime, altså 
1 kWh. Én gigawattime (1 GWh) er én million 
kilowattimer. Dette er nok til et byggefelt med omtrent 
40 bolighus. Én terrawattime (1 TWh) er én milliard 
kilowattimer, eller omtrent like mye strøm som blir 
brukt i Drammen kommune i løpet av et år 

Miljøvennlig energi  
Hvert år bidrar bruken av fjernvarme til å redusere 
forurensning tilsvarende utslippet fra over 150 000 
biler som hver kjører 15 000 kilometer i Oslos gater.  
 
 
 

 

Fortum Oslo Varme lager grønn energi 
Fortum Oslo Varme maksimerer utnyttelsen av Oslos 
eksisterende ressurser (blant annet avfall), og bidrar til 
en renere og grønnere by.  
Norges største energigjenvinningsanlegg ligger på 
Klemetsrud. Hver time hele året forbrenner vi 40 tonn 
avfall som ikke kan eller bør gjenvinnes. Forbrenningen 
genererer store mengder spillvarme. Denne bruker vi 
til å varme opp 33 millioner liter vann som sirkulerer 
konstant i et 600 km langt rørnett under Oslos gater. 
Spillvarmen fra denne avfallsforbrenningen er en del av 
den urbane energien som vi i Fortum Oslo Varme 
(www.fortum.no) utnytter i fjernvarmenettet vårt.  
Vi produserer nå 1,7 TWh (1,7 milliarder kWh) 
fjernvarme/urban energi i året. Dette tilsvarer rundt  
20 prosent av oppvarmingsbehovet i Oslo, eller cirka 
160 000 boenheter. Målet vårt er å bygge ut til i 
overkant av 2TWh, men dersom rammebetingelsene 
blir styrket, er leveringspotensialet for fjernvarme i 
Oslo opp mot 3TWh. 
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