
ENERGIDRIFT
Operatørskap av vannkraft og vindkraft



– Med Energidriftspakken får vi optimalisert  
drifta av våre tre kraftverk. Det er samtidig en 
trygghet å ha tilgang til et bredt  
kompetansemiljø. 

Tor Harder Johansen, daglig leder  
Ballangen Energi AS og Ballangen Utvikling AS.

– Nordkraft provide operational support to our portfolio 
of hydropower plants across Norway. The level of  
service we receive is excellent and as a financial owner 
we strongly value the partnership we have developed 
with the Nordkraft team. 

Graeme Dunbar, Investment Director, Aberdeen Standard



ANLEGGSFORVALTNING
Overvåkning. Planlegging av drift og vedlikehold.  
Dokumentasjon. Reinvesterings- og langtidsplan.

01
VEDLIKEHOLDSTJENESTER
Mekanikere, elektrikere, montører og fagarbeidere 
inngår i leveransen.

02

HANDEL OG AVREGNING
Fysisk krafthandel, optimalisering og balanseansvar.   
Elsertifikater. Omsetning av opprinnelsesgarantier.

03

MYNDIGHETSROLLER
Sakkyndig driftsleder. Vassdragteknisk ansvarlig. 
Beredskapsroller. Faglig ansvarlig og driftsansvarlig. 
Myndighetskontakt.

04

REGNSKAP OG ØKONOMITJENESTER
Regnskap og forretningsførsel.  
Rapportering.  Revisjon. Skatt og avgift.

05

FORSIKRING
Anleggsforsikring. Driftstapforsikring.   
Dambruddsforsikring. Ansvarsforsikring. 

06
ADMINISTRASJON
Grunneierhåndtering og eiendomsforvaltning.   
Arkiv og postmottak.

07

KONSEPTET ENERGIDRIFT 

Med energidriftpakken tilbyr Nordkraft både et helhetlig operatørskap med fullt ansvar 
for alle aspekter rundt kraftverket eller kraftverkene, og tjenester innenfor enkelte moduler.  
Alt til en konkurransedyktig pris. Sammenligning viser at Nordkraft er blant Norges mest effektive  
når det gjelder drift av egne og andres kraftverk.



HOVEDPRINSIPPER 

Drive kraftverkene som om de er våre egne Nordkraft vil drive kraftverkene «som om de er våre 
egne», dvs. gjøre vurderinger i forhold til drift og 
vedlikehold med tanke på lang sikt og størst mulig 
levetidsoverskudd for eieren. 

Det er kun gjennom fornøyde eiere, at vi kan få 
fornyet tillit.

Samme metodikk og angrepsvinkel på alle verk – 
både eksterne og egne.

Interesselikhet Oppnåelse av interesselikhet er bærende for 
konseptet. Dette oppnås gjennom prisings- 
prinsippet som baserer seg på at Nordkraft skal  
tilstrebe maksimal produksjon, maksimal tilgjenge- 
lighet og best mulig optimering av kjøring.

Ikke fokus på mersalg Til forskjell fra mange andre driftskonsepter,  
har ikke Nordkraft fokus på mersalg av timer 
eller tjenester. I energidriftspakken eller del- 
moduler er alle tjenester inkludert. 

Nordkraft har tre bærende hovedprinsipper i alle energidriftavtalene. Kraftverkene skal driftes 
som om de er våre egne med høyest mulig grad av interesselikhet mellom partene, der det  
samtidig ikke er fokus på mersalg. 



PRISKONSEPT

Priskonseptet er satt slik at det skal gi mest mulig interesselikhet mellom Nordkraft og 
eier av kraftverkene. Bruk av «øre/kWh» og «% av inntektene» fører til like insentiver for 
både Nordkraft som operatør og for eier av kraftverkene. Nordkraft vil da tilstrebe med å  
skaffe høyest mulig produksjon og høyest mulig inntekter. Lav produksjon og lavt oppnådd 
inntekt fører således til lav betaling til Nordkraft og vil også skåne eier økonomisk i dårlige tider. 

 Interesselikhet

 Ingen produksjon = Ingen faktura

 Stordriftsfordeler

 Marginalprissetting - tar del i stordriftsfordeler fra dag én

 Priselementer

 øre/kWh - for maksimal produksjon og maksimal tilgjengelighet

 % av inntekt - for maksimal markedspris og optimering av magasindisponering



AVTALE

RAPPORTER 

Energidriftspakken og enkeltmodulene tilbys gjennom en standardisert avtale. Samme 
prinsipp og innhold i avtalen er gjeldende uavhengig om det er stor- eller småkraft, vannkraft 
med eller uten magasin eller vindkraft.

Ved operatørskap følger det med jevnlige rapporter rundt både produksjon, drift og økonomi. 

Eierskap Operatørskap

Ta eierrisiko

Finansiering

Oppnå avkastning

Ta operasjonell risiko

Oppnå stordrift

Kompetanse og erfaring

Effektivitet

Energidriftsavtale
Risikofordeling og interesselikhet

Arbeidsomfang

Kommersielle betingelser

Varighet

Juridiske bestemmelser



DRIFT AV 42 KRAFTVERK I NORGE

Nordkraft har i dag operatørskap for både internasjonale og norske selskaper innen både  
vindkraft og vannkraft. Intern drift hos Nordkraft er også organisert som et operatørskap, hvor 
Nordkraft Produksjon leverer ovenfor Nordkraft Magasin. 



PORTEFØLJE ENERGIDRIFT VANNKRAFT

Nordkraft Produksjon har flere lokale og nasjonale  kunder til operatørskapskonseptet  
Energidrift.

Aberdeen Standard - et britisk pensjonsfond har et helhet-
lig konsept levert av Nordkraft til sine 15 småkraftverk i sel-
skapene Nordic Power AS. Totalt 155 GWh.

Ballangen Energi og Ballangen Utvikling – lokale energi- 
selskap i Narvik kommune, får levert et helhetlig konsept til 
tre magasinkraftverk. Totalt 30 GWh. Her er også optimering 
og produksjonsplanlegging av den regulerbare produksjonen  
inkludert.

Nordkraft Magasin – Nordkrafts egeneide kraftverk er eiet 
av konsernselskapene Nordkraft Magasin og Nordkraft  
Magasin 2. Totalt 16 krafverk med en totalproduksjon på 1 
TWh, i tillegg til konsesjonskraft på ca 100GWh. Her leveres 
alle moduler, inkludert optimering av kraftsalg og kraft- 
forvaltningstjenester.

Clemens Kraft – en av Nores største småkraftutbyggere.  
Nordkraft vil levere et helhetlig konsept for Tokagjelet kraft-
verk  etter ferdigstillelse (75 GWh).

Småkraft AS – Norges største småkraftselskap. Nordkraft 
skal etter ferdigstillelse levere helhetlige driftstjenester for 
to kraftverk som er under bygging. Totalt 66 GWh.

Leveranse av vassdragstekniske drifts- og vedlikeholds- 
tjenester for Narvik Vanns magasiner og vassdragsanlegg. 
Dette inkluderer vassdragsteknisk ansvarlig, samt å være  
ansvarlig for anleggene i forhold til myndighetenes krav.



PORTEFØLJE ENERGIDRIFT VINDKRAFT

Nordkraft Produksjon har flere internasjonale kunder til operatørskapskonseptet Energidrift.

Fortum – Nordens største energiselskap har tre vindparker i 
Nord-Norge. Nordkraft er operatør for disse, og leverer tekniske 
driftstjenester. For 2 av disse vindparkene, Ånstadblåheia og 
Sørfjord, har turbinleverandøren driftsansvar for turbinene gjen-
nom garantitiden.

Nordkraft er leverandør av vindteknikere til SiemensGamesa i 
garantitiden (fem år) på Sørfjord vindpark.

Nordkraft er leverandør av vindteknikere til Vestas i garantitiden 
(fem år) på Ånstadblåheia vindpark.



KONTAKT

OM NORDKRAFT

Marius Larsen
Produksjonsdirektør

Tlf: +47 996 31 326 
marius.larsen@nordkraft.no 

Nordkraft er et offentlig eid energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon 
og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg til å drifte egne kraftverk, har vi også  
ansvar for drift av andre sine kraftverk fra Agder i sør til Troms i nord. 
Konsernet har også eierandeler i kraftomset ning og andre energirelaterte virksomheter.

Se nordkraft.no for mer informasjon om konsernet.

Vindkraft

Nett

Sluttbruker- 
salg

Prosjektutvikling av  
vann- og vindkraft

Vannkraft

Egeneid produksjon:

Operatørskap for eksterne: ~580 GWh

~1 100 GWh

~1 900 GWh

~1 100 GWh

~390 GWh



– Nordkraft sin driftsorganisasjon representerer det beste fra 
to verdener; lokal tilknytning og kunnskap i kombinasjon med en 
profesjonell og kommersiell tilnærming fullt på høyde med de 
store organisasjonene som de har alliert seg med over mange år 
innenfor vindsatsningen sin. 

Per Christian Kittilsen, Asset Manager Norwegian Wind Farms, Fortum



NORDKRAFT PRODUKSJON AS

Telefon: +47 76 96 11 00
post@nordkraft.no 

nordkraft.no 
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