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Vannkraft og Kraftforvaltning 

Vannkraft 

Ingen ulykker eller skader 

Effektiv drift og høy oppetid 

Ny lønnsom produksjon 

Opprettholde produksjonsgrunnlag 

Kraftforvaltning 

• Handel mot Norpool 

• Merverdi på kraftsalg 

• Frittstående trading 

Fysisk energidisponering 

Produksjonsanalyser 
ifm. ny produksjon 



Helse, Miljø og Sikkerhet 

Hver medarbeider sikkert hjem 
•  Tilrettelegge for sikkert arbeid 

•  Personlig ansvar for seg selv og kollegaen 

•  Erfaringsutveksling og kontinuerlig forbedring 



Effektiv drift og høy oppetid 

3. plass på benchmark 2014 

• Årlig ekstern benchmark – 24 kraftselskaper deltar 

• Kostnadseffektiv drift av kraftstasjoner og reg.anlegg 

 
Høy tilgjengelighet på anleggsparken 

• 96 % nyttejustert tilgjengelighet 

• Tilgjengelige anlegg når AEKF ønsker å produsere 

• Tilgjengelighet får lavere nytteverdi ved lave priser 

Større fokus på kontinuerlig forbedring fremfor kostnadskutt-programmer 



Kontinuerlig forbedring 

Ny 
produksjon 

•  Implementering av LEAN tankegang 

•  Direkte oppmøte på stasjon 

•  Håndholdte verktøy for drift 

•  Pilot: «Den digitale kraftstasjonen» 



•  Tradisjonelt vedlikehold – mye tilsyn 

•  Mye tid og personell på veien 

•  Bruke ny teknologi for å drifte en kraftstasjon 
uten å være fysisk på plassen? 

•  Kan utnytte produktiv tid bedre til forebyggende 
vedlikehold 

•  Trolig ikke gjort i vår bransje 

•  Pilot : få kunnskap om ny teknologi / finne 
løsning for fremtidige driftsmodeller 

«Den digitale kraftstasjonen» 

Live video Live lyd Vibrasjons- 
måling 

Termografi- 
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Vannkraft i Agder Energi 

Kraftstasjon 
Pumpestasjon 

•  Anleggspark 
–  31 heleide og 

16 deleide kraftstasjoner 

–  110 reguleringsanlegg 

•  Årlig produksjon 7,7 TWh 

•  Fjernstyres fra Brokke 

•  Opsjoner for ytterligere 325 
GWh (eksl. Iveland II) 

•  Deleierskap: 
-  Sira-Kvina Kraftselskap 

(12,2%) 

Skarg 

Lislevatn 

Under bygging 



Stor og variert anleggspark 

Longerak (1916) 

Skarg (2014) 

Kvinesdal (Elvekraft – 6 GWh) 

Brokke (Magasinverk – 1039 GWh) 



Iveland II kraftverk: 150 GWh (2013 – 2016) 



Iveland II kraftverk: 150 GWh (2013 – 2016) 



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 



Dagens og ny dam: Skjerkevatn 

Dagens dam 

Ny steinfyllingsdam 



Nye dammer hever vannspeilet i Skjerkevatn med 23 m 

Steinbrudd 

Ny dam Skjerkevatn 

Ny dam Heddersviga 
Dagens dammer: Nåvatn 



Nye dammer hever vannspeilet i Skjerkevatn med 23 m 



Ny dam Heddersvika (2014-2018) 



Dambygging i Heddersvika 



Ny dam Skjerkevatn (2014 – 2018) 



Opsjoner for ny lønnsom produksjon 

Kraftstasjon 
Pumpestasjon 

Skarg 

Lislevatn 

Under bygging 
Opsjon 

  Åseralsprosjektene 
-  5 separate delprosjekter 
-  198 GWh 

  Fennefoss kraftverk 
-  60 GWh 

  Kollungtveit kraftverk 
-  31 GWh 

  Skjeggedal kraftverk 
-  20 GWh 

  Frøytlandsfoss kraftverk 
-  10 GWh 

  Høylandsfoss kraftverk 
-  6 GWh (utvidelse) 
 

Totalt potensial: 325 GWh 



Åseralsprosjektene inkl. lovpålagte damprosjekter 

•  Søknad til behandling i OED 

•  Åseralsprosjektene 

-  Ny dam Langevatn (+10m) 

-  Ny tunell Langevatn ð Nåvatn (13 km) 

-  Kvernevatn kraftverk (6 GWh) 

-  Øygard kraftverk (71 GWh) 

-  Aggregat II på Skjerka (100 MW) 

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

Ny produksjon:  198 GWh 
Prosjektperiode:  2014 - 2020  



Dam Langevann: Animert bilde av rehabilitering 



Fennefoss kraftstasjon 

•  Konsesjon i 2015 

•  Lokalisert på Evje 

•  Utnytter 8 meter fall i Fennefossen 

Ny produksjon:  60 GWh 



Mulige fremtidige effektprosjekter 

Kraftstasjon 
Pumpestasjon 

Skarg 

Lislevatn 

Under bygging 
Opsjon på effekt 

  Vatnedalen - Urar 

  Bossvatn - Blåsjø 

  Hovatn kraftverk 

  Longerak kraftverk 

  Skjerka kraftverk 

  Finså kraftverk 



Ytre miljø 

•  Laks (oppvandring, gyting og utvandring) 

•  Innlandsfisk (bleke i Byglandsfjord) 

•  Krypsiv (krypsivprosjektet på Sørlandet) 

•  Vanndirektivet: Alt vann i Norge skal ha 
god økologisk og kjemisk tilstand 
(vassdrag, grunnvann og kystvann). 
Andre viktige samfunnsinteresser ivaretas. 

•  11 vannregioner – vannforvaltningsplaner 
med mål og tiltak (2015) 



Vanndirektivet: Strengere vilkår ð Redusert produksjon 

Dagens konsesjoner innebærer vannslipp/produksjonstap 
• Årlig produksjonstap er 150 GWh 

Worst case: 
• Alminnelig lavvannføring i alle vassdrag 
• Ytterligere 600 GWh tapt produksjon (Totalt 750 GWh) 

Reell risiko: 
• Økt minstevannføring enkelte steder 
• Ytterligere 300 GWh tapt produksjon (Totalt 450 GWh) 

Mål for AE: 
• Aktivt arbeid med interessenter kan redusere potensielt tap 
• Eksempelvis «Miljødesign i Mandalselva» 
• Ytterligere 15 GWh tapt produksjon frem mot 2021 
• Ytterligere 135 GWh tapt produksjon frem mot 2033 
• Totalt 300 GWh 



•  Helhetlig miljødesign for mer laks og mer kraft i 
Mandalselva 

•  Årlig tap i lakseproduksjon etter reguleringen skal 
reduseres til et minimum, samtidig som 
kraftproduksjonen på lakseførende strekning 
opprettholdes eller økes 

Miljødesign i Mandalselva 

•  Terskler hindrer lakseproduksjon – kun transport 

•  Fjerne terskler – nye gyteområder 

•  Kan føre til redusert vannslipp 

•  «Smoltfelle» på inntak til Laudal kraftverk 

•  Hindre smolt fra å gå i turbinen – minst mulig 
vanntap 



Takk for meg! 




