
WS3 Energiproduksjon og bruk i Norge

Vannkraft: Nye priser og 
nye muligheter
Kaspar Vereide
Prosjektutvikler/Førsteamanuensis II
Sira-Kvina kraftselskap/NTNU



Mål for presentasjonen

• Vise frem det nye potensiale for 
vannkraften med nye kraftpriser 
+ nye skatteregler + ny teknologi



Nye priser og nye muligheter

• Nye strømpriser, og nye skatteregler
• Medfører flere lønnsomme prosjekter
• Både energi, effekt og pumpekraft
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Pågående prosjektutvikling

• NVE har oversikt over alt som 
kommer til konsesjonssøknad

• Men ikke situasjonen på 
tidligfaseprosjekter

• S-K har mange tidligfaseprosjekter 
under utvikling

1. Opprusting og utvidelse av flere 
kraftverk

2. Fire pumpekraftprosjekter



Ny teknologi og nye muligheter

• Ombygging av eksisterende kraftverk 
til pumpekraftverk

• Ny teknologi halverer kostnaden!

• Muligheter for Sira-Kvina
• Mange kraftverk skal rehabiliteres
• Store magasin



Status pumpekraft i Norge

• Kun 10 anlegg per i dag
• Siste bygget i 2005
• Pågående endring av kjøremønster og 

økt verdi av pumpe

• Optimale for balansering av vind- og 
solkraft (og dermed kraftprisen)

• Kan få en renessanse nå?



Eksempel: Roskrepp kraftverk

• Lønnsomhetsberegning
1. Kostnad: 250 MNOK

• Halvert kostnad sammenlignet med 
«gammel» teknologi

2. Inntekt (NNV) før: 200 MNOK
3. Inntekt (NNV) nå: 350 MNOK

4. Gjøres samtidig med rehabilitering 
 ingen produksjonstap



Samfunn- og miljøkonsekvenser

• «Komiske skatteregler» for pumpekraft
• Vil medføre lokal motstand mot 

ombyggingsprosjekter

• Små miljøkonsekvenser ved ombygging 
av eksisterende anlegg

• Bedre ressursutnyttelse av eksisterende 
anlegg

Endret skatteinntekt [MNOK/år]

Ombygging 
Roskrepp 50 MW

Kommune og fylke -1

Staten +13



Konklusjoner

• Definitivt nytt potensiale for 
vannkraften med nye kraftpriser 
+ nye skatteregler + ny teknologi

• Skatteregler for pumpekraft må 
justeres til fordel lokalsamfunnet
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