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Vannkraft og Kraftforvaltning 

Vannkraft 
• Etterleve nullvisjon for skader og ulykker 
• Effektiv drift og høy oppetid 
• Ny lønnsom produksjon 
• Opprettholde produksjonsgrunnlag 

Kraftforvaltning 
• Optimal vannhusholdning 
• Handel mot Nord pool 
• Merverdi på kraftsalg 
• Frittstående trading 

Fysisk  energidisponering 

Produksjonsanalyser 
ifb. ny produksjon 



Kontinuerlig forbedring 

275 mill. årlig resultatforbedring fra 
2018 

-  Ny lønnsom produksjon og økte inntekter 
-  Effektivisering 
-  Effekter av strukturelle grep 

Oppetid på anlegg skal økes 
-  Høyere tilgjengelighet pr. aggregat 
-  Endret vedlikeholdsfilosofi («pit-stop») 
-  Samspill mellom Vannkraft og Kraftforvaltning 

Økt produksjon/inntekter 

Strukturelle grep 

Effektivisering 



520 GWh ny produksjon på tre store prosjekter 

Kraftstasjon 
Pumpestasjon 
Ny kraftstasjon 

Brokke	  N/S	  og	  Skarg	  
•  175	  GWh	  

Åseralsprosjekter	  og	  dammer	  
• 198	  GWh	  

Iveland	  II	  
•  150	  GWh	  



Brokke Nord/Sør og Skarg kraftverk: 175 GWh 



Brokke Nord/Sør og Skarg kraftverk: 175 GWh 



Dam Sarvsfoss – 50 meter dobbelkrummet betongdam 



Dam Sarvsfoss – 50 meter dobbelkrummet betongdam 



Skarg kraftverk 



Iveland II kraftverk: 150 GWh 



Montasje pågår i maskinsal 



2 km gang- og sykkelsti åpnes 8. oktober 



Åseralsprosjektene inkl. lovpålagte damprosjekter 

•  Konsesjonssøknad	  er	  sendt	  

•  Åseralsprosjektene	  
-‐  Ny	  dam	  Langevatn	  (+10m)	  
-‐  Ny	  tunell	  Langevatn-‐Nåvatn	  (13	  km)	  
-‐  Kvernevatn	  kraLverk	  (6	  GWh)	  
-‐  Øygard	  kraLverk	  (71	  GWh)	  
-‐  Aggregat	  II	  på	  Skjerka	  (100	  MW)	  

•  Tilstøtende	  prosjekter	  
-‐  Nye	  dammer	  i	  Skjerkevatn	  
-‐  400	  kV	  Ulknytning	  på	  Honna	  

Ny	  produksjon: 	  198	  GWh	  
Prosjektperiode: 	  2014	  -‐	  2020	  	  



Dam Langevann: før og etter rehabilitering 



Øygard kraftverk: 71 GWh 



Dagens 4 dammer i Nåvatn og ny dam Heddersviga 

Dam	  1	  

Dam	  2	  

Dam	  3	  

Dam	  4	  

Dam 2 

Dam 3 
Dam 3 Dam 4 

Ny dam: Heddersviga 

Dam	  Heddersviga	  



Nye dammer hever vannspeilet i Skjerkevatn med 23 m 

Steinbrudd	  

Ny	  dam	  Skjerkevatn	  

Ny	  dam	  Heddersviga	  

Dagens	  dammer:	  Nåvatn	  



Mulighet for 145 GWh i mindre kraftverk 

Kraftstasjon 
Pumpestasjon 
Ny kraftstasjon 



Nye dammer hever vannspeilet i Skjerkevatn med 23 m 



Lislevatn kraftverk (bygges av Småkraft AS) 

Ny	  produksjon: 	  19	  GWh	  
Planlagt	  ferdigsUlt: 	  2015	  	  



Fennefoss kraftstasjon 

•  Lokalisert	  på	  Evje	  
•  Utny_er	  8	  meter	  fall	  i	  
Fennefossen	  

•  Konsesjonssøknad	  på	  
høring	  fra	  OED	  

Ny	  produksjon: 	  60	  GWh	  
Planlagt	  ferdigsUlt: 	  2017	  =>	  	  



Vanndirektivet vil gi redusert 
produksjon 

Alt	  vann	  i	  Norge	  skal	  ha	  god	  økologisk	  og	  kjemisk	  
5lstand	  slik	  at	  planter	  og	  dyr	  som	  lever	  i	  vannet	  
(vassdrag,	  grunnvann	  og	  kystvann)	  fungerer	  mest	  mulig	  
naturlig.	  	  

• Agder	  er	  en	  av	  11	  vannregioner	  

• Regionplan	  skal	  behandles	  i	  fylkesUng	  og	  statsråd	  i	  
løpet	  av	  2015	  

-‐  5	  vannområder	  
-‐  Miljømål	  
-‐  Forslag	  Ul	  Ultak	  

• Vil	  medføre	  redusert	  produksjon	  (økt	  
minstevannsføring	  og	  redusert	  magasinhåndtering)	  



Sannsynlige konsekvenser 
•  Miljømål	  blir	  premissgivere	  for	  

sektorvedtak	  

•  Revisjoner	  vil	  føre	  Ul	  økt	  vannslipp	  

•  Mange	  konsesjoner	  vil	  få	  moderne	  
vilkår	  

•  Sektormyndighetene	  vil	  gi	  flere	  
pålegg	  i	  framUda	  
	  

100	  GWh	  =>	  400	  mill.	  i	  NNV	  

GWh	  

Ø  Mulig	  å	  finne	  bedre	  Ultak	  som	  
kombinerer	  miljøUltak	  og	  
oppre_holder/gir	  mer	  produksjon	  

Ø  Forutse_er	  god	  dialog	  mellom	  
aktørene	  i	  vassdrag	  	  



Tungefoss kraftverk 

•  Nedlagt	  1974	  

•  Utleid	  Ul	  Byremo	  VGS	  
som	  utdannings-‐
kraLverk	  

•  «Vinn	  –	  Vinn»	  mellom	  
industri	  og	  skoleverk	  



Kringsjå kraftverk 

•  Nedlagt	  1957	  

•  Lokal-‐	  og	  
industrihistorie	  

•  Rehabilitert	  Ul	  
friluLsområde	  


