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Innledning

Eidsiva Energi og Hafslund E-CO samlet sine virksomheter i et felles
produksjonsselskap og et felles nettselskap i 2019. Som følge av
dette ble vannkraftvirksomheten i E-CO Energi og Eidsiva Vannkraft
samlet i Hafslund E-CO-konsernet. Hafslund E-CO-konsernet ble
dannet som et slagkraftig konsern basert på kompetanse og eierskap
innen vannkraft og nye energiløsninger. Det nye konsernet skal bidra
til nye bærekraftige og helelektriske løsninger på klimaproblemene
i samfunnet. Vårt viktigste bidrag i overgangen til et utslippsfritt og
fullelektrisk samfunn er sikker og miljøvennlig kraftproduksjon.
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Hafslund E-CO har en stolt historie med utbygging, drift og vedlikehold
av vannkraftanlegg i fylkene Innlandet, Viken og Vestland. Denne historien skal vi ta vare på og utvikle. Det nye konsernet Hafslund E-CO
skal være en viktig pådriver for å øke den fornybare kraftproduksjonen i Norge. Vi mener at vannkraft er en grunnleggende god produksjonsform av elektrisitet. Av kjente produksjonsformer for elektrisitet
har vannkraft det laveste klimafotavtrykket. Hafslund E-CO bidrar
for tiden med flere store vannkraftutbygginger. I 2019 ble Vamma
kraftverk utvidet med et nytt aggregat. Utvidelsen vil årlig bidra med
over 230 GWh ny kraftproduksjon. Statsminister Erna Solberg åpnet
anlegget 20. september.
– Hvis vi ser bort fra at det mangler et sjokoladetrekk på Vamma 12, er
det litt som et kinderegg. Det gjør Norge mer fornybart, det gjør Norge

grønnere og det gjør kraftsystemet vårt mer robust. Når vi skal omstille
oss til et enda mer moderne lavutslippssamfunn, er fornybare energikilder utrolig viktig. De kommer til å spille en større rolle i vår energimiks
enn de har gjort tidligere, sa statsminister Erna Solberg ved åpningen
av Vamma 12.
Hafslund E-CO deltar i flere vannkraftutbygginger. Nedre Otta kraftverk i Ottadalen, Tolga kraftverk i Nord-Østerdal og Mork kraftverk i
Sogn. I nye kraftutbygginger setter konsesjonsmyndighetene strenge
krav til miljø- og naturhensyn. Med moderne vilkår vil norsk vannkraft
være en bærekraftig og verdiskapende produksjonsform for elektrisitet også i fremtiden.
Hafslund E-CO arbeider kontinuerlig med forbedring av miljøtil
standen i våre regulerte vassdrag. Vi overvåker vassdragene og våre
forpliktelser løpende. I 2019 har vi hatt noen få avvik fra vilkårene satt
i konsesjoner og noen få uønskede hendelser. Når avvik oppdages, er
det viktig å iverksette tiltak raskt.
Vår visjon er: «For en fornybar og fullelektrisk fremtid». Visjonen
peker ut et langsiktig mål for vår utvikling. Vannkraften spiller en
avgjørende rolle på veien mot en bærekraftig fremtid.
God lesning!
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Hafslund E-CO – et bærekraftig konsern

Hafslund E-CO ønsker å drive en gjennomgående bærekraftig virksomhet hvor påvirkningen på miljø og
samfunn skal være så positiv som mulig. I denne bærekraftsrapporten retter vi søkelyset på fem hovedområder hvor vår virksomhet har stor påvirkning på omgivelsene rundt oss. For at vi skal nå vår visjon
om en fornybar og fullelektrisk fremtid, må vi lykkes med våre tiltak innen miljø og bærekraft.

VÅRE FOKUSOMRÅDER ER:
• Fornybar energiproduksjon
• Hensyn til naturmangfold
• Bærekraftig verdikjede
• Attraktiv arbeidsplass
• Lokal verdiskaping
Hvert av fokusområdene er beskrevet i de
påfølgende kapitlene, med inkludering av
våre prinsipper, vår innsats i 2019, våre
resultater og våre mål og ambisjoner for
videre arbeid.
Denne bærekraftsrapporten omfatter
vannkraftvirksomheten til de fusjonerte
selskapene E-CO Energi AS og Eidsiva Vannkraft AS, og behandler innsamlede data som
ett konsern.

HAFSLUND E-COS VISJON OG VERDI
GRUNNLAG
Hafslund E-COs visjon og verdigrunnlag forteller om hva vi ønsker å oppnå og hvordan
vi skal få det til.

VÅR VISJON:

«For en fornybar og fullelektrisk fremtid»
VÅRE VERDIER:
ÅPEN

Vi setter pris på forskjeller og mangfold
Vi verdsetter aktivt engasjement, arbeidsglede og humør
Vi deler med hverandre, unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre

ANSVARLIG

Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger
Vi viser tillit og holder det vi lover
Vi verdsetter kvalitet og ærlighet

NYSKAPENDE

Vi er opptatt av å forbedre og fornye
Vi verdsetter handlekraft og initiativ
Vi tør å utfordre og våger å feile

Det nye Bruddtjernet ved Flævatn.
Fisken trives og vegetasjonen er i
ferd med å etablere seg.
Foto: Bjørn O. Dønnum.
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FNs bærekraftsmål
Hafslund E-CO ønsker å benytte denne rapporten til å vise vår støtte til FNs bærekraftsmål. De 17 bærekraftmålene som trådte i kraft i 2016 er verdens felles strategi for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet,
stoppe reduksjonen av biologisk mangfold, restaurere påvirket natur og stoppe klimaendringene innen
2030. Hafslund E-CO ønsker å bidra i arbeidet mot en bærekraftig verden, og ser at selskapets bidrag
kan knyttes opp mot seks av bærekraftsmålene.
Våre viktigste aktiviteter innenfor bærekraftsmålene er:
RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

MÅL 6:
RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

SIKRE BÆREKRAFTIG VANNFORVALTNING OG TILGANG TIL
VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD FOR ALLE
• Vi bidrar til en god vannforvaltning i
Viken, Vestland og Innlandet
• Vi støtter utviklingen av gode vannforvaltningsplaner som
balanserer vannkraft og vannmiljø
REN ENERGI
FOR ALLE

MÅL 7:
REN ENERGI FOR ALLE

SIKRE TILGANG TIL PÅLITELIG, BÆREKRAFTIG OG MODERNE ENERGI
TIL EN OVERKOMMELIG PRIS FOR ALLE
• Vi bidrar til en økt vannkraftproduksjon gjennom nye vannkraftverk
• Vi utnytter eksisterende vannkraftanlegg gjennom satsning på
opprusting og utvidelse
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Aursjoen dam i Øvre Otta.
Foto: Amy Alnes.

MÅL 9:
INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

BYGGE SOLID INFRASTRUKTUR, FREMME INKLUDERENDE OG
BÆREKRAFTIG INDUSTRIALISERING OG BIDRA TIL INNOVASJON
• Vi utvikler og tilbyr nye lokale elektriske løsninger
• Vi deltar i prosjekter for bedre utveksling av fornybar kraft over
landegrenser

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

MÅL 12:
ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

SIKRE BÆREKRAFTIG FORBRUKS- OG PRODUKSJONSMØNSTRE
• Vi arbeider for å redusere klimagassutslippene i hele verdikjeden
• Vi setter miljøkrav til våre leverandører
STOPPE
KLIMAENDRINGENE

MÅL 13:
STOPPE KLIMAENDRINGENE

HANDLE UMIDDELBART FOR Å BEKJEMPE KLIMAENDRINGENE OG
KONSEKVENSENE AV DEM
• Vi bidrar til å dempe flom gjennom gode prognoser for tilsig og
vannføring og gjennom manøvrering av reguleringsmagasiner
• Vi bidrar til optimal utnyttelse av fornybare kraftressurser på tvers
av regioner i et integrert kraftmarked
LIV PÅ
LAND

MÅL 15:
LIV PÅ LAND

BESKYTTE, GJENOPPRETTE OG FREMME BÆREKRAFTIG BRUK AV
ØKOSYSTEMER, SIKRE BÆREKRAFTIG SKOGFORVALTNING, BEKJEMPE
ØRKENSPREDNING, STANSE OG REVERSERE LANDFORRINGELSE
SAMT STANSE TAP AV ARTSMANGFOLD
• Vi gjennomfører tiltak basert på miljødesign for å forbedre miljøet i
regulerte vassdrag
• Vi tar hensyn til økosystemene i planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekter

FORNYBAR
ENERGIPRODUKSJON

Dammen ved utløpet av
Reinsvatn i Mesnavassdraget.
Foto: Amy Alnes.
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Fornybar energiproduksjon

HAFSLUND E-COS PRINSIPPER
Hafslund E-CO produserer ren, fornybar vannkraft. Vannkraft er en del
av klimaløsningen, og i Hafslund E-CO jobbes det kontinuerlig for å
øke kraftproduksjonen, og dermed redusere Norges og Nord-Europas
utslipp av klimagasser på lang sikt. Vannkraftproduksjon er høyst
væravhengig, og nedbørsrike år gir naturlig en høyere produksjon enn
nedbørfattige. Dette er faktorer vi ikke kan påvirke. Det vi derimot kan
påvirke er nye kraftutbygginger og oppgradering av allerede eksisterende anlegg, og vi søker jevnlig etter gode, realiserbare prosjekter.
Produksjon av fornybar kraft er vårt viktigste klimabidrag. I tillegg
ønsker selskapet å minimere egne utslipp. Ett av Hafslund E-COs
miljømål er derfor knyttet til å begrense klimagassutslippene fra egen
aktivitet.

REN ENERGI
FOR ALLE

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

UNDER UTBYGGING
Tolga kraftverk
Tolga er et nytt kraftverk i fjell som bygges i Tolga kommune. Kraftverket ligger ca. 6 km nordøst for Tolga sentrum. Kraftverket utnytter
fallet i Glomma fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Prosjektet vil gi en årsproduksjon på om lag 205 GWh.
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STOPPE
KLIMAENDRINGENE

Utbyggingen startet sommeren 2018 og kraftverket settes i drift
sommeren 2021. Anlegget vil i det vesentligste være synlig fra FV 30
med store deponi i Erlia og i Kåsdalen. Arronderingen av tippene er
påbegynt og ferdigstilles i løpet av 2020.
Nedre Otta kraftverk
Nedre Otta er et nytt kraftverk i fjell som bygges i kommunene Sel og
Vågå. Kraftverket ligger ca. 10 km vest for Otta og benytter eksisterende inntaksdam til Eidefossen kraftverk. Prosjektet vil gi en
årsproduksjon på om lag 315 GWh.
Utbyggingen startet høsten 2016 og kraftverket settes i drift våren
2020. Anlegget vil i det vesentligste være synlig fra RV15 med et
stort deponi ved adkomst til kraftstasjon. Arronderingen av denne er
påbegynt og i løpet av sommeren 2020 vil det være lite som synes av
de anleggsarbeidene som har pågått her i nesten fire år.

ARBEID MED NY FORNYBAR KRAFT I 2019
FERDIG UTBYGD
Vamma 12
Vamma 12 er en utvidelse av Norges største elvekraftverk Vamma i
Glomma. Kraftverket ligger på grensen mellom Skiptvedt og Askim
kommuner. Utvidelsen gir en økt kraftproduksjon fra om lag 1350 til
1580 GWh i Vammafossen. Utbyggingen startet i 2015 og ble åpnet av
statsminister Erna Solberg høsten 2019.

Fornybar energiproduksjon //

Mork kraftverk
Utbyggingen startet vinteren 2019 og arbeidene med stasjonsbygg,
elektromekaniske arbeider i stasjonen, avløp mv. er i rute. Arbeidet
med tunnelen er forsinket, fordi TBM (tunnelboremaskinen) som skal
brukes for å lage vannveien fremdeles arbeider på et prosjekt i Nordland. Oppstart blir i 2021. Det har vært uvanlig høy vannføring i elva i
vinter, så arbeidene med inntak og inntaksdam er også noe forsinket.

OMBYGGINGER OG UTVIDELSER
Usta kraftverk
Usta kraftverk ligger i Hol kommune og har utløp direkte til Strandafjorden i Ål kommune. Kraftverket ble satt i drift i 1965, og det var
behov for utbedringer. Hafslund E-CO fikk godkjent en oppgradering
i forbindelse med rehabiliteringen av kraftverket, som gir ca. 30 GWh
økt produksjon, gjennom økt effekt og redusert flomtap. Dette skjer

uten noen nye naturinngrep. Kraftverkets to aggregater oppgraderes
med nye turbiner, generatorer og kuleventiler. Prosjektet ferdigstilles i
2020. Prosjektet er beregnet til 155 millioner kroner.
Ny konsesjon til overføringer til Osensjøen
OED ga i september GLB konsesjon til overføring av Øvre Flisa
og Østre Æra til Osensjøen. Hafslund E-CO står for ivaretaking av
utbyggingen av prosjektet. Prosjektet vil gi en produksjonsøkning i
Osa kraftverk og kraftverkene nedstrøms i Rena og Glomma på om
lag 19,2 GWh/år. I 2020 vil det arbeides med grunneieravtaler og
prosjektplanlegging.

VINDKRAFT
Austri Kjølberget DA bygger for tiden Kjølberget vindkraftverk i Våler
kommune. Hafslund E-CO har en eierandel på 20 prosent i selskapet
og kompetansemiljøet i Hafslund E-CO har vært tungt involvert i utvikling av prosjektet, og bistår også byggherren med miljøoppfølging og
myndighetskontakt under utbygging.
I 2019 er veier og kranplasser etablert og betongarbeidet ved samtlige 13 turbinfundamenter er utført. Anlegget planlegges idriftsatt i
2020.
Planområdet for anlegget grenser til Buberget naturreservat, og
det er enkelte naturtyper med gammel barskog som blir berørt av
utbyggingen. Etterlevelse av konsesjonsvilkår og avbøtende tiltak
som er nedfelt i myndighetsgodkjent Miljø-, transport- og anleggsplan
for utbyggingen, er sentralt for å kunne opprettholde anleggsarbeidets planlagte framdrift. Miljørådgiver fra Hafslund E-CO sørger
for miljøkontroll av entreprenørens aktivitet, er rådgiver i natur og
landskapsfaglige problemstillinger og har kontakt med myndigheter i
konsesjonsfaglige saker.

Under byggingen av Kjølberget vindkraftverk blir død ved som er fjernet fra
traseen lagt ut igjen etter anleggsarbeidet, som en del av avbøtende tiltak.
Foto: Tore Sollibråten.
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Klimagassregnskap 2019
Produksjon*
KLIMAGASSREGNSKAP FOR 2019
En av fordelene ved vannkraft er at det i ubetydelig grad slippes ut
klimagasser etter at kraftverket er bygget. Livsløpsanalyser, som
viser totale utslipp i løpet av et produkts livssyklus, viser at vannkraft
har svært lave utslipp sammenlignet med andre kraftproduksjonsteknikker. Norsk vannkraft slipper også ut vesentlig mindre klimagasser enn vannkraft andre steder i verden, blant annet på grunn av
at lite vegetasjon i oppdemmede arealer fører til relativt små utslipp
av CO2 og metan (CH4). Østfoldforskning har beregnet utslipp fra en
rekke norske vannkraftverk gjennom livsløpsanalyser. Beregningene
viser at utslippet fra et typisk norsk vannkraftverk er 2,39 g CO2-
ekvivalenter per kWh. (Østfoldforskning Memo AR 02.15)
Hafslund E-COs CO2-utslipp er hovedsakelig knyttet til forbruk av
drivstoff, utslipp av isolasjonsgassen SF6, flyreiser, helikopterbruk og
elektrisitetsforbruk. Utslippene varierer mellom hvert år avhengig
av aktivitetsnivået. I 2019 har Hafslund E-CO vært involvert i store
utbyggingsprosjekter som krever mye ressursbruk, og som igjen fører
til større utslipp av klimagasser.
Klimagassregnskapet bygger på den internasjonale standarden for
klimagassutslipp, GHG-Protokollen, og er delt inn i standardens tre
kategorier for utslipp; Scope 1, 2 og 3. Scope 1 er direkte utslipp fra
kilder som eies eller kontrolleres av Hafslund E-CO. Scope 2 består av
indirekte utslipp som følge av vårt elektrisitetsforbruk. Scope 3 består
av andre indirekte utslipp. Indirekte utslipp er utslipp som Hafslund
E-COs aktiviteter bidrar til, men som ikke er utslippskilder som eies
eller kontrolleres av selskapet. Klimaregnskapet inkluderer de delene
av selskapets virksomhet som man har operasjonell kontroll over.
Produksjonstall inkluderer i tillegg deleide kraftverk.

Selv om Hafslund E-CO produserer elektrisitet på den mest klimavennlige måten, er det, som vist i tabellen på neste side, klimagassutslipp knyttet til virksomheten. For å redusere klimaavtrykket kjøper
Hafslund E-CO klimakvoter tilsvarende SF6-utslippet på 278 tonn
CO2-ekvivalenter. For SF6 er det ikke miljøavgift slik det for eksempel er
for drivstoff. Kvotene blir slettet og tatt ut av markedet. For selskapets
eget elektrisitetsforbruk (Scope 2) kjøpes det opprinnelsegarantier.

ANDRE MILJØBELASTNINGER
Drift og vedlikehold av Hafslund E-COs anlegg genererer avfall som
sorteres i henhold til det lokale systemet for avfallshåndtering på det
aktuelle stedet. Det er stor forskjell i hvordan avfall håndteres på de
ulike lokasjonene og det har derfor vært vanskelig å samle inn talldata
som gir et helhetlig bilde av mengden avfall generert gjennom året.
Det er et mål at en så stor andel av avfallet som mulig skal sorteres
på alle Hafslund E-COs lokasjoner. Dette er også avhengig av hvilke
sorteringsfraksjoner det lokale renovasjonsselskapet har mulighet til
å ta imot.

MÅL OG AMBISJONER FOR VIDERE ARBEID
Hafslund E-CO har som mål å øke produksjonen av fornybar kraft,
og dermed sikre forbrukerne mer, ren strøm i stikkontakten. Dette
skal de neste årene gjennomføres både ved å bygge ut nye kraftverk,
ta vare på eksisterende anlegg og rettigheter, og ved å oppgradere
eksisterende anlegg. Å videreføre og utvikle dagens anlegg fører ofte
til økt produksjon uten nye naturinngrep.
I tillegg er det viktig å bevare allerede eksisterende produksjon, som del
av et fornybart, utslippsfritt kraftsystem. Hafslund E-CO vil i 2019 fortsette å jobbe med kontinuerlig vedlikehold på alle våre kraftstasjoner.

Klimagassregnskap

15,6 TWh
tonn CO2-e

Direkte utslipp (scope 1)
Drivstoff, biler og maskiner

690

Isolasjonsgass SF6

278

Indirekte utslipp fra elektrisitet (scope 2)
Elektrisitetsforbruk (lokasjonsbasert)

1 497

Andre indirekte utslipp (scope 3)
Helikopterbruk

17

Flyreiser

19

Dieselbruk på store prosjekter
Totale utslipp
CO2 spart omverden**

5 035
7 536
9 436 400

*		 Produksjonen (våre andeler) for E-CO hele året og Eidsiva for Q4 var 13,6 TWh (oppgitt i årsrapporten for Hafslund E-CO).
** Vannkraft erstatter elektrisitet fra fossile energikilder. Tallene her viser hvor store CO2-utslipp vår produksjon sparer omverden for
sammenlignet med elektrisitet produsert i et gasskraftverk.
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HENSYN TIL
NATURMANGFOLD

I de store kulpene som ble gravd ut i
Stonndalen ble det lagt inn stor stein som
skjul for fisk. Steinene fungerer også som
frysepunkt for isleggingen om høsten, og
isen tiner raskere rundt dem om våren.
Foto: Bjørn O. Dønnum.
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RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

LIV PÅ
LAND

HAFSLUND E-COS PRINSIPPER
Bygg, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg påvirker lokalmiljøet.
Virkningene er i hovedsak knyttet til inngrep i naturen og påvirkning
på biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damombygginger og reinvesteringer
i produksjonsvirksomheten er Hafslund E-CO derfor opptatt av at
miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig, og med bruk av
kunnskapsbaserte teknikker som representerer best mulig praksis.
Målet er at anleggene skal driftes uten miljøavvik. Et viktig verktøy for
å oppnå dette er selskapets internkontrollsystem for vassdragsanlegg
(IK-vassdrag), som er pålagt å ha i henhold til vannressursloven. I våre
konsesjoner er krav til laveste og høyeste regulerte vannstand, og
krav til minstevannføring absolutte størrelser som skal overholdes til
enhver tid.

GJENNOMFØRTE MILJØTILTAK I 2019
AURLAND
Siden 2010 er det gjennomført mange ulike miljøtiltak for å forbedre
miljøtilstand i Aurlandselvi og Vassbygdelvi. Tiltakene gir effekt (se
kapittel om kartlegging og overvåkning), men det er etter hvert færre
områder med behov for tiltak. Det ble i 2019 lagt ut ca. 150 m3 gytegrus, og ca. 7 000 m2 elvebunn ble forbedret med «ripping» metoden
(bruk av klo på gravemaskin for å løse opp elvebunnen). Arbeidene
med miljøtiltak følges opp av FoU-prosjekter, blant annet for å forbedre metodene for å estimere levetiden til for eksempel utlegging av
gytegrus. Data fra Aurland er benyttet som grunnlag for Miljødirektoratets håndbok «Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (NORCE,
ISSN 1892 8889). Det er også publisert en vitenskapelig artikkel basert på forskning i vassdraget (Hauer et. Al, 2020. Evolution of artifical
spawning sites for Atlantic salmon and sea trout: field studies and
numerical modelling in Aurland, Norway. Hydrobiologia).

Hensyn til naturmangfold //

Resultatene viser at levetiden er lang (> 10 år) og viser også at det er
viktig med gode data om fysiske og hydrauliske forhold for å kunne
legge ut grus på riktige steder i elva. Resultatene viser også at egg
overlevelsen er generelt høy, og at denne type tiltak har stor positiv
nytte.

Utlagt gytegrus og ripping av elvebunnen gjennomført i 2019. De røde
områdene er gytegrus, og lilla farge er ripping av elvebunnen.

INNLANDET
Det ble sommeren 2019 gjennomført tiltak for å bedre vegetasjonsetableringen på Breidalstippen ved Breidalsvatn på Strynefjellet.
Det ble inngått en avtale med Grotli Høyfjellshotell om å få tilgang
til myrjord fra utbygging av hytteområde i bytte mot sprengstein
fra tippen. Nærmere 3 500 m3 myrjord ble blandet med masser fra
grøfterensking langs Gamle Strynefjellsvegen og spredt utover tippen,
spesielt i de mest eksponerte områdene for innsyn fra nærliggende
hytteområder. I etterkant ble tippen sådd til med en lokalt tilpasset
fjellfrøblanding. I tillegg til dette ble det plantet ut fjellbjørk fra om
rådet med intakt rotklump. Utviklingen av vegetasjonsetableringen vil
bli fulgt opp med årlig tilsyn.

Kartlegging av vegetasjonsetablering på Breidalstippen.

Det er i 2019 også ferdigstilt et større arbeid med opprensking i
elveløpet og stabilisering av erosjonsutsatt elveskråning ved utløpet
av overføringstunnelen for Veo-overføringen, oppstrøms Smådalsvatni
naturreservat i Lom kommune. En ca. 20 meter høy erosjonsskråning
er stabilisert ved fotsikring og utslaking. Det er etablert et permanent landskapstilpasset deponi for ca. 10–12 000 m3 løsmasser fra
skråningen. Formålet med tiltaket er å redusere masseavlagring og
erosjon i naturreservatet, og begrense behovet for fremtidig opprensking og gravearbeid i elveløpet gjennom naturreservatet.

Lakserogn fra fiskehuset i Aurland.
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FRIVILLIG MINSTEVANNFØRING
I Aurlandsvassdraget og Hemsil er de frivillige minstevannføringene
fulgt opp også i 2019. I Aurland slippes det vann fra nedstrømssiden
av Aurland 2 kraftstasjon og vannet renner ned Stonndalen før det
munner ut på den anadrome delen av Vassbygdelvi. I Hemsil slippes
det vann fra Eikrebekkdammen ned i nedre Hemsil. Kostnaden er ca.
4,5 millioner kroner for slippet i Aurland og 400 000 kroner i Hemsil.

Ungfisktetthet 2010–2019
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I Aurlandsvassdraget (spesielt i Aurlandselvi) er det gjennomført
mange miljøtiltak for å kompensere effektene av reguleringen. Dette
er et arbeid som har pågått lenge, men fra og med 2010 ble det satt i
system, og som tallene viser er det forbedringer å spore!
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Tettheten av ungfisk av både laks og sjøørret har økt i de områdene
som overvåkes der det er gjort tiltak. I 2018 og 2019 har det vært
gjennomgående god kondisjon og tilvekst på ungfisken i vassdraget.
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KARTLEGGINGER OG OVERVÅKNING
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Tetthet av ungfisk på stasjoner tilknyttet miljøtiltak som er
gjennomført i Aurlandselvi.

2019

AURLANDSVASSDRAGET
Overvåkning av vassdraget har vært gjennomført siden slutten av
1980-tallet, og det er viktige data som viser utviklingen over tid
og som kan brukes for å måle effekten av tiltak som er gjennomført. I 2009 ble Aurlandsvassdraget med som et forsøksvassdrag i
forskningsprosjektet ENVIDORR (Environmentallly Designed Operation of Regulated Rivers) tilknyttet CEDREN (Centre for Environmental
Design of Renewable Energy).
Det er NINA (Norsk Institutt for Naturforskning), NORCE LFI (Norwegian Research Center, Laboratoriet for ferskvannsøkologi) og SINTEF
som har stått for de ulike kartleggingene. NINA har ansvaret for ungfiskundersøkelser i hovedvassdraget, mens NORCE LFI står for overvåkning av eggoverlevelse, gytefisktellinger, ungfiskundersøkelser i
sidebekker og kontrollstasjoner i områder med gjennomførte tiltak.
SINTEF har hatt ansvaret for temperaturmodellering og oppmåling
av fysisk habitat. Rapporten er publisert som NINA rapport nr 1716,
2019. Rapporten blir ett av mange viktige innspill som grunnlag
for å utarbeide en revisjonsrapport knyttet til vilkårsrevisjonen for
Aurlandsreguleringen som nå kan åpnes for revisjon.

Kontroll av eggoverlevelse på en av de anlagte gyteplassene i
Aurlandselvi som inngår i overvåkningsprogrammet

60
40

GYTEFISKTELLINGENE I AURLANDSVASSDRAGET
En annen metode for overvåkning av status i vassdraget er å estimere
gytefiskbestanden på høsten ved snorkling i elva. Det er NORCE (tidligere UNI Miljø-LFI i Bergen) som gjennomfører tellingen.
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Estimert gytebestand for sjøørret i Aurlandsvassdraget
(Aurlandselvi og Vassbygdelvi).

Antallet gytefisk (fordelt på hunn- og hannfisk) benyttes for å
estimere antall rogn pr. m2 elv (GBM – gytebestandsmål), og på den
måten regne ut om «potensialet» i elva er utnyttet. Variasjonen i
gytefiskbestanden påvirkes av mange faktorer som ligger utenfor det
vi kan kontrollere (overlevelse pga. lakselus, næringstilgang i fjord og
hav etc.). Sammenligner vi gytebestanden i nærliggende elver som
kan forventes å ha tilnærmet samme bruk av fjorden, ser vi at variasjonen og utviklingstrenden er tilsvarende som i Aurland.
For sjøørretens del er det en nedgang i gytebestanden de siste 5
årene som neppe kan tilskrives forhold i vassdraget, og det er stor
sannsynlighet at forhold knyttet til andre aktiviteter ute i Sogne
fjorden er en bestemmende faktor. Antallet fisk som er avlivet i fiske
sesongen har i perioden økt noe. I 2019 ble det tatt ut ca. 120 kg, dvs.
et sted mellom 40 og 50 sjøørret. På tross av disse forholdene er GBM
for sjøørret oppfylt også i 2019.
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Laksebestanden i Aurlandsvassdraget er veldig lav, og det er samme
trenden som for sjøørretbestanden dessverre. Ett viktig grep som
er gjort for å bevare laksebestanden er rognplanting basert på egen
stamlaks som oppdrettes i fiskehuset i Aurland og som kommer i
tillegg til det som gytes naturlig.

Innsig av laks til 3 elver i indre Sognefjord
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HUNDERFOSSEN KRAFTVERK
I Hunderfossen kraftverk prøves det ut et nytt, frivillig manøvreringsreglement i perioden 2017–2022. Det innebærer økt minstevannføring, lokkeflommer og optimalisert lukebruk.

Innsig av sjøørret til 3 elver i indre Sognefjord
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Innsig av gytefisk (laks og sjøørret) i tre vassdrag i Aurlandsfjorden/
Nærøyfjorden. Innsiget er antall gytefisk + antallet fisk som er fisket i
løpet av sesongen (avlivet).

Oppvandringen av Hunderørret har hatt en sterk økning de siste tre
årene med et gjennomsnitt på 999 fisk. I perioden 2000–2016 var det
årlige gjennomsnittet på 496 fisk, det vil si at man ser en dobling av
antall oppvandret fisk. Økningen skyldes i hovedsak økning i antall
villfisk (se figur). Settefiskandelen var i snitt 48 prosent i perioden
2000–2016, men kun 34 prosent i perioden 2017–2019. Økt oppvandring kan skyldes mange faktorer, men automatisk fisketeller i
stedet for manuell felle, optimalisert lukebruk og lokkeflommer har
høyst sannsynlig bidratt.

HØYEGGA
Oppgangen av harr og ørret i Høyegga er mangedoblet de siste årene,
sammenlignet med tidligere. Dette skyldes at manuell fiskefelle er
erstattet med automatisk fisketeller og at vannføringen i trappa er
optimalisert. I 2016 ble trappa bygget om til en såkalt spaltetrapp. Det
medførte at også siken klarer å passere t rappa. Resultatene i 2019 bekrefter at den økte oppvandringen har stabilisert seg på et høyt nivå.

Antall

Det andre anadrome vassdraget i Hafslund E-CO sine reguleringer
er Glomma nedenfor Sarpsfossen, og sidevassdraget Ågårdselva.
Her var det gode fangster i 2019, med en økning på ca. 30 prosent i
forhold til gjennomsnittet. I tillegg var det mye storlaks i fangstene.

300
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Oppgang av Hunderørret 1966–2019
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av gytefisken vandrer tilbake til Mjøsa om høsten etter gyting i stedet
for å bli stående i kulper i elva over vinteren til vårflommen kommer.
Dette kan trolig ha stor betydning for restitusjon og overlevelse etter
gyting.
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Utvikling i oppvandring av Hunderørret i perioden 1966–2019.

HALLINGDAL
I Hallingdalsvassdraget (Hallingdalselva m/sideelver og Hemsil)
er det gjennomført en grundig kartlegging av ungfisk og hvordan
rekrutteringen varierer mellom år og stasjoner. Datagrunnlaget viser
stor variasjon mellom år og mellom stasjonene i vassdraget, og viser
betydningen av å ha dataserier som strekker seg over flere år.

Oppgang av ørret, harr og sik 1984–2019
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I det nye manøvreringsreglementet er vannføringen i gyteperioden
(1,10–5,11) økt fra 1,8 til 7 m3/s, og gjennom hele vinteren fra 1,8
til 5 m3/s. Dette har resultert i et betydelig større gyteareal på den
viktigste gytestrekningen nedenfor dammen og bidrar trolig til økt
rekruttering av villfisk. Videre har det ført til at en mye større andel
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Ørret – tetthet av årsyngel
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Status for gjeddebestandens utbredelse i Hallingdalselva er kartlagt
ved hjelp av en relativt ny metode; eDNA. Hafslund E-CO er aktivt
involvert i forskningssenteret for vannkraftforskning ved NTNU;
HydroCen. Etter møter med forskere tilknyttet senteret valgte man
å teste metoden for å forsøke å spore hvor langt opp gjedde har
vandret i Hallingdalselva. Gjedde ble ulovlig satt ut på begynnelsen
av 1990-tallet i Krøderen ved Flå. Metoden gjør det mulig å kartlegge
tilstedeværelse av ulike arter på en relativt enkel måte. Ved hjelp av
DNA som ekstraheres fra vannprøver har NINA gjennomført tester
mot kjente DNA-profiler for gjedde, og finner ikke spor av gjedde oppstrøms Hallifossen, som har vært satt som naturlig vandringshinder
for denne arten. Dette er en god nyhet, siden gjedde er en uønsket art
i Hallingdal. Det letter også planleggingen av eventuelle miljøtiltak
som følge av nye vilkår.

Tetthet av årsyngel på undersøkte strekninger i Hallingdalselva
i perioden 2017–2019.

Ørret – tetthet av eldre ungfisk
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Tettheten for eldre ungfisk (1–3 år) av ørret på undersøkte strekninger i
Hallingdalselva i perioden 2017–2019.

Oversikt over elfiskestasjonene i Hallingdalselva.

Fluefisker i Hemsil.
Foto: Bjørn O. Dønnum.
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Andre miljøundersøkelser og kartlegginger
gjennomført i 2019
KRAFTVERKSOMRÅDE HALLINGDAL - VALDRES

KRAFTVERKSOMRÅDE INNLANDET OG NEDRE GLOMMA

FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I KRØDEREN
Dette er et arbeid som har gått i regi av Miljødirektoratet og har til
hensikt å få bedre kunnskap om overvåkningsmetoder i store innsjøer,
samt et mer nøyaktig mål for miljøtilstanden i innsjøer. Sluttrapporten
kommer vinteren 2020. Hovedkonklusjonen er at Krøderen er mest
påvirket av introduksjonen av gjedde på begynnelsen av 1990-tallet.

KARTLEGGING AV FYSISK HABITAT OG UNGFISKTETTHET I
ÅGÅRDSELVA.
Formålet er å kartlegge fysisk habitat og fiskebestanden i deler av
elva med tanke på å sikre laksebestanden i elva. Rapport klar i mai
2020.

PRØVEFISKE I STRANDAVATN
Feltarbeidet er gjennomført. Undersøkelsen er en evaluering av stans
i fiskeutsettingene i Strandevatn. Rapport klar mai 2020.
PRØVEFISKE I BERGSJØ OG STOLSVATN
Rapport klar innen utgangen av mars 2020.
PRØVEFISKE I RØDUNGEN NORD
Resultatene viser at ørretbestanden er middels tett, men noe høyere
enn næringsgrunnlaget gir rom for. Røyebestanden er betydelig redusert i forhold til tidligere undersøkelser, men med god kondisjon og
middels vekst. Analyser av zooplankton indikerer et sterkt nedbeitet
zooplanktonsamfunn, og det anbefales å redusere settefiskvolumet.

SAVALEN MED TILLØPSBEKKER (ALVDAL OG TYNSET)
Prøvefiske i innsjøen og fire tilløpsbekker for å vurdere bestandsutvikling, evaluere utsettingspålegg og effekter av biotoptiltak (stein
utlegging i reguleringssonen). NINA, Savalen Fiskeforening og egen
innsats. Rapport foreligger sommer 2020.

DIVERSE FASTE UNDERSØKELSER
Bedre Bruk-prosjektet har rullerende/årlige undersøkelser (elfiske,
fangststatistikk, fisketrappregistrering) på en rekke faste stasjoner/
lokaliteter for å overvåke bestandsutvikling. Rapporteres årlig i egen
rapport fra fylkesmannen.
GLOMMA OG RENA
Utarbeidet tiltaksplan for toveis fiskevandringer forbi vannkraft
dammer i Glomma og Søndre Rena. Egen utredning.

OSENSJØEN
Prøvefiske for å overvåke utvikling i lagesildbestand. NINA. Ferdig
rapport foreligger.

TRYSILELVA
Tiltaksplan for toveis fiskevandringer forbi Sagnfossen og Lutufallet
i Trysilelva. Egen utredning.

MELA (UTLØPSELV FRA MARSJØ)
Elfiske. Vurdering av fiskebestand. Egen undersøkelse. Notat legges
frem i løpet av våren 2020.

LØPET, STORSJØDAMMEN OG HØYEGGA
Automatiske fisketellere for registrering av vandring i fisketrappene.

HYLLA, LITLHYLLSJØBEKKEN OG RØA (ENGERDAL)
Elfiske og bunndyrundersøkelser. Klassifisering etter vannforskriften.
Høgskolen i Innlandet. Rapport er klar innen 1. mai 2020.
KRAFTVERKSOMRÅDE AURLAND
KARTLEGGING AV VANNDEKKET AREAL I VASSBYGDELVI VED ULIKE
VANNFØRINGER
Kartleggingen er utført av NORCE LFI med det formål og skaffe et
nøytralt datasett for vurdering av vannføring i Vassbygdelvi.

MJØSA
Elfiskebåt for å kartlegge viktige funksjonsområder i strandsonen.
Bedre bruk-prosjektet i samarbeid med NINA.

VORMA V/SVANFOSS
Dykkeundersøkelse for å vurdere gyteområder og muligheter for
biotoptiltak. NORCE. Rapport i løpet av våren 2020.
TESSE (LOM, VÅGÅ) OG BREIDALSVATNET (SKJÅK)
Standard prøvefiske i regi av Bedre bruk-prosjektet. Vurdering av
bestandsutvikling. Rapport i mai 2020.

HUNDERFOSSEN
Årlige undersøkelser ved hjelp av teller i fisketrappa, elfiske på
mvf-strekning, dronefilming av gytegroper og antall gytefisk.
Hunderfossen deltar som eksempel i et stort forskningsrådsprosjekt
som studerer løsninger for toveis vandringer forbi kraftverket. I
Hunderfossen er nedvandring av smolt og utgytt fisk undersøkt med
avansert 3D-telemetri med ambisjon å finne løsninger som forhindrer
fisken å gå inn i turbinene. Det arbeides fortsatt med modeller/
analyse av data.

Eksempel på bruk av drone til flyfotokartlegging ved ombygging
av dam Kroken. Foto: Fredrik Edin.
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Konsesjonskrav og tillatelser – resultater i 2019

KONSESJONSKRAV OG TILLATELSER – RESULTATER I 2019
Hafslund E-CO har et omfattende overvåkingssystem for å sikre at
konsesjonsvilkårene overholdes. Overvåkingen av dette skjer ved
driftssentralene på Gol og i Lillehammer. Systemet henter inn data fra
sensorer ute i reguleringsanlegg og i vassdragene som måler vannstand eller vannføring. I overvåkingssystemet er det lagt inn regler
som gir et varsel dersom målerverdiene for eksempel for vannføring
nærmer seg konsesjonskravene. I tillegg til den operative overvåkningen gjøres det en kontroll i ettertid av alle vannføringsdata, for å
avdekke om det kan ha vært feil i overvåkningssystemet.

DET HYDROLOGISKE ÅRET
GLOMMA/LÅGEN
2019 ble et rolig år uten ekstreme hydrologiske hendelser. Gjennomsnittlig årstilsig i vassdraget var litt over normalen, mens snømengdene var litt under normalen før smeltingen startet. Tidlig start på
smeltingen, og påfølgende perioder med vekselvis varmt og kjølig
vær i mai, medførte tre markante vårflommer dette året. Selv om
sum tilsig i vassdraget ved hver av de tre flommene var høyt (rundt
3000 m3/s), var det god dempning i magasinene, og flommen ved
Solbergfoss kulminerte denne våren omtrent på nivå for middelflom, i
underkant av 2500 m3/s.
Mye tilsig utover høsten, kombinert med forventninger om bedre
strømpriser ut på nyåret, bidro til at totalt magasininnhold ved utgangen av året lå en del over normalen. Snømengdene ved utløpet av året
var også noe mer enn normalen vassdraget sett under ett.

HALLINGDALSVASSDRAGET
Årstemperatur for Geilo var 1,5 grader over normalen. Alle månedene
bortsett fra mai, oktober og november var varmere enn normalen.
Årsnedbøren for stasjonene i Hallingdal lå godt over normalen, fra

118 til 125 prosent. Det kom normalt med nedbør fram mot smeltesesongens start midt i april. Vannføringen ved Bergheim nådde sin topp
på 500 m3/s 23. mai. Normale temperaturer i mai og juni gjorde at det
smeltet jevnt og trutt til det meste av snøen var borte til slutten av juni.
Det kom lite nedbør i oktober, men godt over normalen i november og
desember. Snømagasinet var 122 prosent av normalen ved årsskiftet.
Det ble ikke registret noen skadeflommer i vassdraget i 2019.

AURLANDSVASSDRAGET
Ved smeltesesongens start i slutten av april var det 70 prosent
av normalt snømagasin. Snøsmeltingen gikk pent for seg med to
smeltetopper, hhv. 22. mai og 7. juni. Sommeren var nedbørsrik slik at
sommertilsiget ble 90 prosent av normalen. Tilsiget ut over høsten og
forvinteren var godt under normalen. Ved årets slutt var snømagasinet som normalen.

AVVIK
BRUDD PÅ KRAV TIL MINSTEVANNFØRING I HALLINGDALSELVA
Samlet for Hafslund E-CO ble det registrert ett brudd på konsesjonsbestemmelsene i løpet av 2019. Avviket var knyttet til minstevannføringen i Hallingdalselva fra Dam Strandefjorden. Vannføringen var i en
periode 1,8 m3/s, som er under minstevannføringskravet på 2,5 m3/s.
Årsaken var en presenning som la seg på ventilen. Avviket ble rapportert til NVE, som har tatt saken til orientering.

UØNSKEDE HENDELSER
Oljeutslipp
Det har vært tre tilfeller av olje som har lekket ut i vassdrag. I H
 emsil 2
kraftverk var det en lekkasje som førte til en liten, men langvarig, lek
kasje og til sammen ca. 200 liter turbinolje lekket ut i Hallingdalselva i
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løpet av første halvår 2019. Saken er lukket hos forurensningsmyndigheten.
Ved oppstart av Vamma 12 var det en liten lekkasje på 5–10 liter olje
som ble fanget opp før det ble utslipp i vassdraget. På oljetrykksanlegget for inntakslukene til aggregat 1–10 i Vamma kraftverk er det
en lekkasje som gir små mengder oljeutslipp. Dette tørkes opp. Det er
ingen lekkasje til vassdraget, og anlegget er planlagt utbedret i 2020.
En feil ved Mesna kraftverk førte til en lekkasje på 80–90 liter olje.
Det meste av oljen havnet i lensekum eller ble tørket opp manuelt på
turbin- og sugerørsplan. Anslagsvis fem liter olje kan ha blitt pumpet
ut i avløpet og havnet i Mesnaelva/Mjøsa.
Dam Mjåvatn – utslipp av finstoff
I damombyggingsprosjektet ved Mjåvatn har vi hatt overskridelse av
utslippstillatelsen knyttet til rensing av tunnelborevann. Verdiene for
suspendert stoff (finstoff) var for høye. Saken er meldt til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Overskridelsene er meget kortvarig (fra noen
minutter til et par timer). Fra rensesystemet som ble benyttet ble det
sluppet ca. 4 l/s, som ble sluppet ut i Juvåne med en vannføring på
mellom 7 000 l/s og 18 000 l/s. Det er ingen miljøeffekter av utslippet
som kan måles. Målinger av vannkvaliteten i Juvåne viste ingen
forhøyede verdier.
Sedimenttransport Leinafoss
I forbindelse med ombyggingen av dammen på Leinafoss kraftstasjon i Aurland var det flere episoder med økt transport av sediment
fra dammen og ned i Flåmselva, som er et nasjonalt laksevassdrag.
NORCE LFI ble engasjert for å følge opp med målinger og kartlegging
i elva. Resultatene viser at i løpet av sommeren og høsten 2019, ble
det meste av sedimentene transportert vekk fra gyte- og oppvekstområder. Det er kun på de øverste gyteplassene ved utløpet av Leinafoss
kraftverk det kan måles en negativ effekt på yngeltetthet (årsyngel,
0+). Ellers er det ingen målbare endringer.
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Vannføringsendring Hunderfossen
I 2019 oppsto det to uavhengige hendelser i Hunderfossen kraftverk
hvor endring i vannføring påvirket fisk på en uheldig måte.
Den første hendelsen var et resultat av brå vannstandsendringer
nedstrøms utløpet av Hunderfossen kraftverk på grunn av en spesialregulering som medførte et dropp i vannføringen fra 220 m3/s til
180 m3/s. Det ble i etterkant av denne vannføringsendringen observert strandet fiskeyngel nedstrøms utløpet av kraftverket. Omfanget
av strandingen er ikke kjent, men ut fra tilgjengelig bildedokumentasjon antas det at det i liten grad er snakk om ørretyngel. Episoden
ga ny erfaring om effekten av vannstandsendringer og førte til en
gjennomgang av interne rutiner. Blant annet er terskelen for å benytte
Hunderfossen kraftverk til å stabilisere nettet økt.
Den andre hendelsen var at det ble observert innestengt fisk nedstrøms flomluke 4 ved dammen på Hunderfossen. Etter at det i en
periode hadde vært nødvendig å slippe vann forbi kraftverket, ble
flomluken gradvis lukket, som førte til at noe fisk ble fanget i kulper
nedstrøms dammen. Vannføringen gjennom luken ble midlertidig
gjenopprettet, og etter en periode med noe økt vannføring klarte
fisken å returnere til elva. Etter hendelsen er det iverksatt tiltak for å
redusere sannsynligheten for at lignende situasjoner skal oppstå. Å
benytte flomluke 4 var i tråd med det midlertidige manøvreringsreglementet som benyttes i Hunderfossen, og hendelsen ga i så måte
viktig erfaring for å finne optimal lukebruk med henblikk på oppgang i
fisketrappa og strandingsproblematikk.

MILJØTILSYN
NVES MILJØTILSYN
Etter at Rosten kraftverk hadde vært i drift i et drøyt år gjennomførte
NVE i juni tilsyn for å godkjenne anlegget innen miljø og landskap.
Anlegget ble godkjent. NVEs miljøtilsyn var på befaring på Mork
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kraftverk 14. mai, og fant at alt var i skjønneste orden. Ombyggingen
av Dam Strandavatn har pågått over 2 år, og NVE har både hatt damsikkerhetstilsyn og miljøtilsyn ved anlegget. I 2019 var det miljøtilsyn
med vekt på arrondering og landskapspleie. NVE var tilfreds med de
løsninger som var planlagt og utført. Det ble heller ikke registrert noen
avvik i forbindelse med NVEs miljøtilsyn ved Dam Mjåvatn i 2019.

INTERNT MILJØTILSYN
Det utføres også interne miljøtilsyn i Hafslund E-CO. Av ti interne
tilsyn i Innlandet ble det identifisert to objekter med forhold som
karakteriseres som interne avvik, og som krever direkte tiltak eller
nærmere undersøkelser. Det ene tilfellet var ikke tilfredsstillende
vegetasjonsetablering på Breidalstippen, hvor tiltak er utført i 2019.
Det andre tilfellet var erosjonsskade etter flom på terskel og kulp i
Framruste elv.
I Hallingdal og Aurland er det gjennomført ni miljøtilsyn. Det er ikke
rapportert om avvik som må korrigeres. I Vassbygdelva er det snart
behov for en ny skjøtselsplan for vegetasjon for å opprettholde flomvannføringskapasiteten.

VILKÅRSREVISJONER
I vilkårsrevisjoner kan vassdragsmyndighetene endre på vilkårene
fastsatt i selve konsesjonen. De viktigste vilkårene omfatter minste
vannføring, magasinregulering og miljøvilkår. I enkelte vilkårs
revisjoner vil det innføres nye krav som medfører tap av vannkraftproduksjon og tap av fleksibilitet i utnyttelsen av magasinene.
Hafslund E-COs mål er å unngå krafttap og restriksjoner som forverrer mulighetene for å tilby fornybar kraftproduksjon til markedet.
Godt faktagrunnlag og kost-nyttevurderinger er grunnlaget for gode
prosesser og rapporter. Hafslund E-CO ønsker tett samarbeid med
vertskommuner om balanserte løsninger for nye vilkår.
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Konsesjonen for reguleringene av Savalen, Unndalen (Fundinmagasinet), overføringen fra Einunna til Savalen og fra Glomma ved Høyegga
til Rena er til revisjon. Revisjonsdokumentet ble sendt på høring i
januar 2019. Tematisk dreide høringsuttalelsene seg i hovedsak om
behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget om forholdene for fisk på
minstevannføringsstrekningen i Glomma og om tidlig fylling av reguleringsmagasinene i Fundin og Savalen. Styrking av kunnskapsgrunnlaget om påvirkningsfaktorer på villreinstammen i Knutshø var også
et sentralt tema i høringsuttalelsene.
NVE arrangerte i september sluttbefaring på revisjonssaken. Ved
utgangen av 2019 arbeidet NVE med sin innstilling, før saken gikk
videre til OED for sluttbehandling.
Hemsilreguleringen ligger til sluttbehandling i OED (Olje- og energidepartementet). Nedstrøms Hemsilreguleringen ligger Hemsil 2
kraftverk, som ikke har vært en del av vilkårsrevisjonsarbeidet. NVE
ønsket å innkalle Hemsil 2 kraftverk til konsesjonsbehandling, men
det er sendt inn et svar hvor det argumenteres for at Hemsil 2 kraftverk allikevel burde vært med som en del av Hemsilreguleringen.
NVE er inne i sluttfasen med behandling av Hols- og Uste-Hallingdalreguleringen, og det forventes innstilling i begge disse sakene i 2020.
I disse sakene har det vært et godt og tett samarbeid med vertskommunene og i Uste- og Hallingdalsvassdraget har det kommet til
enighet om prinsippene for nye vilkår.
Det ble ikke åpnet for vilkårsrevisjon i Aurlandsvassdraget i 2019,
men en åpning av NVE forventes i 2020.

BÆREKRAFTIG
VERDIKJEDE

Dam Høyegga i Glomma.
Foto: Amy Alnes.
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Sendebotntjern.
Foto: Amy Alnes.

Bærekraftig verdikjede

NYE ARBEIDSMETODER
Det har i økende grad blitt tatt i bruk nye hjelpemidler, som droner og
ROV, til ulike arbeidsoppgaver, blant annet innen tilsyn og overvåking.
Bruken av slike hjelpemidler kan erstatte andre mer tradisjonelle
arbeidsmetoder og være besparende både med tanke på miljø, HMS
og økonomi, blant annet ved at:
• bruk av drone kan erstatte behov for helikopter og/eller fly til
inspeksjoner og flyfotokartlegging,
• behovet for innleide spesialister, som for eksempel dykkere, kan reduseres og dermed kan man også redusere antall kjørte kilometer
i bil,
• vannsideinspeksjoner av dam kan utføres uten at man trenger å
tappe ned magasiner, noe som er en fordel både fra et økologisk og
et økonomisk perspektiv,
• bruk av både drone og ROV innebærer at visuelle inspeksjoner
kan foregå uten situasjoner med høy risiko, som for eksempel inspeksjoner under vann eller inspeksjoner i høyden eller i rasutsatt
terreng.

LADESTASJONER
Med økende antall el-biler, som benyttes av ansatte og leverandører,
er det nå montert 22 ladepunkter på Gol. Det er samme system som
ble montert i Aurland i 2018. Erfaringene med systemet er gode, og
gir nyttig innsikt i dimensjoner av lignende anlegg andre steder. I
Aurland er det montert ladepunkt i Aurland 3 og Aurland 2. Det vil
etter hvert bli montert ladepunkter i Aurland 1 og Aurland 4 (Vangen
kraftstasjon) samt i Leinafoss i Flåm.
I kraftverksområde nedre Glomma er det til sammen 16 ladepunkter
fordelt på Vamma, FKF og K100. I kraftverksområde Innlandet er det
fem ladepunkter ved kontoret på Lillehammer, samt noen ladepunkter
rundt i kraftverksområdet.

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

NYE ENERGILØSNINGER
Hafslund E-CO konsernet har etablert et nytt satsningsområde: Ny
Energi. Ny Energis virksomhetsområde er innovasjon og forretningsutvikling for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger. Det gjøres
både gjennom interne, innovative prosjekter, og gjennom investeringer
og aktivt eierskap i start-ups som ligger lengst fremme på sitt felt.
Forretningskonseptene Ladeklar og Hafslund Rådgivning er lansert
i markedet i 2019, og det er i tillegg inngått en intensjonsavtale med
Oslo Havn om å etablere et felles selskap for å bygge, eie og drifte
nullutslippsløsninger i havneområdene i Oslo. Ny Energi jobber også
med prosjekter som inkluderer gatelyslading, elektrifisering av
kollektivtransport og lokal produksjon og lagring av energi ved bruk
av sol, hydrogen og batterier. Hafslund Rådgivning tilbyr rådgivning innen bærekraftig utrulling av elektrisk infrastruktur og nye
energiløsninger. Ladeklar har allerede inngått avtale for over 2 100
ladeplasser, og kundene er boligsameier og borettslag i Oslo og på
Østlandet.

NORTHCONNECT
Hafslund E-CO har en eierandel i kabelprosjektet mellom Norge og
Skottland som heter NorthConnect. Vi ønsker å delta i utviklingen
av NorthConnect fordi det er et samfunnsøkonomisk lønnsomt og
bidrar til reduksjon av utslipp av klimagasser. NorthConnect er et
såkalt PCI-prosjekt, det vil si at realiseringen av prosjektet er av felles
interesse for EU/EØS. Konsesjonssøknad for NorthConnnect er under
behandling i Olje- og energidepartementet, og NVE har i sin utredning
konkludert med at prosjektet er positivt for samfunnet. Prosjektet er
i 100 prosent offentlige eie. Med NorthConnect sikrer vi at inntektene
fra norsk vannkraft tilfaller offentlig velferd, og kan bidra til å sikre
arbeidsplasser i norsk kraftnæring.
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Attraktiv arbeidsplass

HAFSLUND E-COS PRINSIPPER
Hafslund E-CO skal ha prinsipper som sikrer at selskapet er en
attraktiv arbeidsgiver med et inkluderende arbeidsmiljø. Det etterstrebes en bedriftskultur som tiltrekker seg kompetente og motiverte
medarbeidere, og som legger til rette for videreutvikling for den
enkelte og for selskapet som helhet. Bedriften skal være en sikker
arbeidsplass, og ikke forårsake ulykker, skade eller tap. Konsernet
har en nullvisjon for skader og et mål om sykefravær < 3,5 prosent.

ARBEID UTFØRT I 2019
På grunn av integrasjonsprosessen ble det ikke gjennomført lederog medarbeiderundersøkelse i organisasjonen i 2019.
Begge selskap har hatt god rapportering av uønskede hendelser
og forbedringsforslag.

KOMPETANSE OG REKRUTTERING
Opplæring og øvelser er viktig for å sørge for at alle har den
nødvendige kunnskapen dersom en hendelse skulle oppstå. Det blir
jevnlig gjennomført lovpålagt opplæring i henhold til Internkontrollforskriften, herunder brann- og el-forskriftene, bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

HMS-resultater for 2019
Sykefravær

Hafslund E-CO (411 ansatte)
2,3 %

Antall skader uten fravær*

5

Antall skader med fravær*

4

* Inkluderer leverandører i prosjekter
H1-verdien ble 3,6 og H2-verdien ble 8,1 for selskapet i 2019.

MÅL OG AMBISJONER FOR VIDERE ARBEID
Hafslund E-CO har en nullvisjon for skader. Dette er et kontinuerlig
og langsiktig mål som krever fokus og innsats fra hver enkelt ansatt
i selskapet. For å få til dette må det etableres og vedlikeholdes en
felles sikkerhetsstruktur som alle fremmer og har et eierskap til.
Dette innebærer et synlig lederengasjement, sterk HMS-kompetanse,
etterlevelse av regler og rutiner, og kontinuerlig forbedring.

Brannøvelse Aurland
Sikkerhetsdager på Torpmoen, Hallingdal
Kombinert brann- og førstehjelpskurs, Hunderfossen
Lokale førstehjelpskurs og slukkeøvelser i Innlandet
Brann- og førstehjelpsdag, kraftverksområde Nedre Glomma
HMS-dager, Gol, Aurland, Hambros plass og Glomma
Årlig FSE-kurs i alle kraftverksområder
Snømåling på Bygdin.
Foto: Amy Alnes.
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Verdiskaping

Hafslund E-COs virksomhet skaper verdier i de lokalsamfunnene det
opereres i. Eiere mottar utbytte, ansatte mottar lønn og kommuner og
myndigheter mottar inntekter gjennom skatter og avgifter.
Det er et ønske om å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere
der dette er praktisk mulig. Kort vei mellom leverandør og anlegg
innebærer besparelser for miljø og lokal infrastruktur samtidig som
det trygger lokale arbeidsplasser.
Hafslund E-CO bidrar indirekte til lokal verdiskaping i kommunene
der kraften produseres. Selskapet drifter og opererer, bygger ut
og vedlikeholder eksisterende og nye anlegg. Dette skaper mer
verdi gjennom kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører og
samarbeidspartnere.

RESULTATER FOR 2019
SKATTER OG AVGIFTER TIL KOMMUNENE
Naturressursskatt, eiendomsskatt og konsesjonskraft til vertskommunene fra Hafslund E-CO ble i 2019 på 675 millioner kroner. Av dette
besto naturressursskatt av 251 millioner kroner, eiendomsskatt av
206 millioner kroner og verdien av konsesjonskraft på 217 millioner
kroner. Om lag 70 kommuner mottok slike skatter og avgifter fra
Hafslund E-CO i 2019. Av disse fikk 12 kommuner over 10 millioner
kroner utbetalt, og over 20 kommuner over 1 millioner kroner utbetalt. Aurland og Hol kommune fikk hver hhv. 94 og 93 millioner kroner,
mens Askim og Ål kommune fikk hhv. 51 og 45 millioner kroner.
I tillegg til dette kom konsesjonsavgift på 115 millioner kroner, hvor
Staten fikk mest med 22 millioner kroner og Aurland og Hol kommune
med hhv. 17 og 15 millioner kroner. 61 kommuner fikk utbetalt konsesjonsavgift for 2019.
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For 2020 vil antallet kommuner som mottar skatter og avgifter reduseres på grunn av kommunesammenslåinger.
Naturressursskatt

251

Eiendomsskatt

206

Verdien av konsesjonskraft

217

Konsesjonsavgifter

115

Totalt

789

De største erstatningene gjelder allmenninger og store grunneiere
(som kan være sameier). Størst var Aurland statsallmenning som
mottok 250 000 kroner i 2019.

Alle tall i millioner kroner. Tabellen inkluderer alle skatter og avgifter fra
alle vannkraftverk i Hafslund E-CO-konsernet.

INVESTERINGER
Største investeringer i 2019 var det nye aggregatet Vamma 12 i
Vamma kraftverk, de nye vannkraftverkene Tolga kraftverk og
Nedre Otta kraftverk, ombygging av Dam Strandavatn og bygging
av ny Dam Mjåvatn. Samlede investeringer i 2019 ble på om lag
800 millioner kroner, hvorav konsernets andel av Tolga kraftverk var
størst med 250 millioner kroner. Konsernets andel på 20 prosent i
Kjølberget vindkraftverk representerte en investering på 9 millioner
kroner i 2019.

SKATTER OG AVGIFTER TIL STATEN
Totalt bidro konsernet med ca. 2,7 milliarder i skatter og avgifter i
2019. Grunnlaget for statens inntekter er selskapsskatt, grunnrenteskatt og arbeidsgiveravgift.

Konsernets investeringer gir lokal verdiskaping i form av aktivitet for
lokale entreprenører, tjenesteleverandører og innkjøp av varer. Konsernets investeringer varierer, men det skal reinvesteres betydelige
summer i oppgradering av dammer og reguleringsanlegg som følge
av pålegg fra myndighetene de neste årene.

UTBYTTE TIL EIER
Utbetalt utbytte i 2019 til konsernets eier, Oslo kommune, var
1 284 mill. kroner (inklusive eierposisjonen i Eidsiva-konsernet).

MÅL OG AMBISJONER
Hafslund E-CO ønsker å være en viktig aktør i de lokalsamfunnene det
opererer i, og vil også i fremtiden sørge for høy lokal verdiskaping fra
Hafslund E-COs virksomhet.

ERSTATNINGER TIL PRIVATE
Utbygging av vannkraftverk og reguleringsanlegg utløser ofte erstatninger til private fastsatt i skjønn. For 2019 ble det fra Hafslund E-CO
med datterselskaper og reguleringsforeninger gitt samlet erstatninger på om lag 40 millioner kroner.
Støping av fundament for vindturbin..
Foto: Tore Sollibråten.
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