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Kraftforvaltning
Steffen Syvertsen



Vår rolle er å forvalte 
konsernets vannkraft 

produksjon …

med mål om å oppnå størst 
mulig verdi ut av hver dråpe



Optimalisering og disponering av energiressurser

TilsigVær Pris



Kraftmarkedet består av to deler

2 hovedkategorier

Fysisk marked Finansielt marked



Forvaltningen krever høy kompetanse i en rekke funksjoner



Vi har også en viktig samfunnsoppgave



Handel



Innovasjon og kontinuerlig forbedring



Entelios – a part of Agder Energi

Bedriftsmarkedet i Norden



©
 E

nt
el

io
s 

| 
C

on
fid

en
tia

l

Vår historie



Sentrale utviklingstrender i energimarkedet

Dekarbonisering

Digitalisering

Markedsintegrasjon

Bærekraft



Drivkrefter de neste fem år

❖ Økt miljøfokus hos kunde og krav til enkelhet og åpenhet

❖ Økte kundeforventninger på teknologi og grensesnitt

❖ Økte datavolumer, billigere, men vanskelig å anvende

❖ Fri konkurranse, nye markedsplasser, prisvolatilitet og økt 
integrasjon mot Europa

❖ Fokus på godt datagrunnlag, elsertifikater og nøytralitet

❖ Fortsatt dyre systemleverandører med begrenset 
utviklingskapasitet



A part of Agder Energi



Kunder i Norden
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Kunder i Agder regionen
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Kundetilfredshet 

Kundetilfredshet EPSI Strømhandel BM 2019

I tabellen over rapporteres de enkelte indeksverdiene på 
følgende spørsmål:

EPSI1 EPSI2 EPSI3

Entelios 76,3 67,5 67,7

Øvrige leverandører 75,9 65,8 68,6

Lyse 72,7 64,6 68,9

Fjordkraft 72,9 67,0 64,5

NorgesEnergi 71,0 65,7 64,1

Hafslund Strøm 68,8 57,9 57,4

Branschen 73,4 64,5 65,3

Kundetilfredshet
Kundetilfredshet er et vektet gjennomsnitt 
av de tre spørsmålene som presenteres i 
tabellen til høyre. Grafen viser resultatet 
for hver leverandør i studien sammen med 
et vektet bransjesnittet sortert i synkende 
rekkefølge.

Svarskala - indeksverdi
Kundene (respondentene) besvarer
spørsmålene på en 1-10 skala, 
og svaret gjøres deretter om til 
en indeksverdi mellom 0-100.

• EPSI1: Tenk på all erfaring din bedrift har som strømkunde 
av {XX}. Hvor fornøyd er dere alt i alt? 

• EPSI2: I hvilken grad opplever du at {XX} møter deres 
forventninger? 

• EPSI3: Hvor nær eller langt ifra ligger {XX} den perfekte 
strømleverandøren? 



AGDER-ENERGIE 
IN EUROPE

https://www.youtube.com/watch?v=jKbSpjBrZmE


FleksibilitetPortefølje forvaltning

Opprinnelsesgarantier Handel



ET BETYDNINGSFULLT MARKED FOR OSS 

– ALLEREDE I DAG

Omsetning 1,5 mrd. NOK

Forvalter 2500 MW 

80 ansatte i tre land



Våre vannkraftanlegg ligger strategisk godt plassert

▪ Agder Energi har alle sine vannkraftverk i det 
geografiske prisområdet der sjøkablene har sitt 
utløp (NO2)

▪ Når NSN og NordLink er på plass vil det være 
inntil 5.200 MW overføringskapasitet sydover fra 
NO2.

▪ Markedsutviklingen i Europa vil få en økende 
betydning for Agder Energi sin verdiskaping. 

▪ Tilstedeværelse på begge sider av 
kabelforbindelsene kan åpne for nye 
transnasjonale forretningsmuligheter.



200

Antall kontorer: 9

Årlig forvaltet volum: 

34,7 TWh

Omsetning: 
NOK 8 mrd.



Agder Energi

Et ledende norsk konsern 
innen fornybar energi


