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Betydelig vannkraftprodusent 

  Norges 4de største vannkraftprodusent (7,8 TWh/år). 

  Eierskap til 32 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder & 
Telemark. 

  Magasinkapasitet på ca. 5,1 TWh. Installert effekt på ca. 
1800 MW. 

  AEs kraftstasjoner har med sin geografiske nærhet til 
kontinentet høy forretningsmessig verdi. 



Ledende teknisk kompetansemiljø 

  Norges nest største operatør av vann-kraftanlegg. 

  Drifts- og vedlikeholdsansvaret for ca. 40 kraftstasjoner og 100 
damanlegg i Agder & Telemark 

  Forestår drift, vedlikehold, reinvesteringer og utvikler nye 
vannkraftprosjekter. 

  Har en størrelse som gir grunnlag for å rekruttere bred 
spisskompetanse. 

  Endringene i Industrikonsesjonsloven (2009) åpner nye muligheter 
for AEs kompetanse. 



Vannkraftverk i flere vassdrag. 



Flere kraftverk ferdigstilt siste 5 år 

Uleberg kraftstasjon 
40 GWh - 2006 

Hunsfoss Øst kraftstasjon 
65 GWh (netto) - 2008 

Kvinesdal kraftstasjon 
6 GWh (brutto) - 2006 

Færåsen kraftstasjon 
6 GWh - 2009 



Reinvesteringer i 
eksistrende anlegg 

Reinvesteringer i 
eksisterende anleggsmasse 



Grunnlaget for reinvesteringer. 

  Investeringer med bakgrunn i HMS-vurderinger (eks. brannvern, 
luker) 

  Investeringer med bakgrunn i myndighets-pålegg (eks. dammer). 

  Investeringer med bakgrunn i teknisk/ økonomiske vurderinger 
(eks. tilstand): 

  Opprettholdelse av produksjonsevne. 

  Ny produksjonskapasitet. 



Pågående prosjekter. 

  Reinvesteringene sikrer kvalitetskrav og 
opprettholdelse av anleggsverdier. 

  Det årlige reinvesteringsbehovet ligger 
på 200-250 mill kr. 

  Egen avdeling som vurderer og 
prioriterer større vedlikehold og 
reinvesteringer. 

  AE baserer sine vurderinger på levetids-
betraktninger (25 år +). 



Eksempel på reinvestering…. 

  Store reinvesteringsprosjekter på Håverstad 
og Bjelland kraftstasjoner i 2010/2011. 

  Flere komponenter har en tilstand som tilsier 
at levetiden snart er ute. 

  Havari på sentrale komponenter vil resultere i 
store produksjonstap (eks. generator). 

  Behov for å skifte ut oljefylte transformatorer 
og lukearrangementer (HMS). 

  Får ny energi gjennom skifte av løpehjul 
(3-4% økning i produksjonsevne). 



Agder Energis nye 
vannkraftprosjekter 



Stort utbyggingspotensial i Agder 

Brokke Nord Syd 175 GWh* 
Iveland        160 GWh  
Skjerka          45 GWh 
Øvrige         220 GWh 
Totalt         600 GWh 



Kriterier for prosjektutvikling. 

  Hvor god lønnsomhet har prosjektet (nåverdi pr. investert kr)?  

  Hvor stort produksjonsvolum kan realiseres gjennom utbyggingen? 

  Fremstår prosjektet med en akseptabel konfliktgrad (sannsynlighet 
for konsesjon)? 

  Er det tilstrekkelig kapasitet i nettet til å ta i mot den nye 
produksjonen? 



Brokke Nord/Syd 

Status: 
Konsesjon for utbygging foreligger 

Ny Produksjon: 
168 GWh / 24 MW 

Prosjektkategori: 
Overførings-/Utvidelsesprosjekt 

Nettilknytning: 
OK 

Tentativt tidspunkt for byggestart: 
Usikkert 



Utvidelse av Iveland kraftverk 

Status: 
Konsesjonssøknad til sluttbehandling i OED 

Ny Produksjon: 
150 GWh / 45 MW 

Prosjektkategori: 
Utvidelsesprosjekt 

Nettilknytning: 
OK 

Tentativt tidspunkt for byggestart: 
2011 



Nye dammer Skjerkevatn 

Status: 
Konsesjonssøknad til sluttbehandling i NVE 

Ny Produksjon: 
40 GWh 

Prosjektkategori: 
Rehabiliterings-/utvidelsesprosjekt 

Nettilknytning: 
OK 

Tentativt tidspunkt for byggestart: 
2011 



Flere mindre prosjekter under prosess…  

Fennefoss - 60 GWh (2012) 

Kollungtveit - 29 GWh (2012) 

Lislevatn - 18 GWh (2011) 

Ljosland  - 120 GWh (2014) 
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