
 

 

Vedlegg 4 c) til Aksjonæravtalen 

Dette notatet gir en overordnet beskrivelse av virksomhet og organisasjon i henholdsvis Eidsiva 

Vannkraft og E-CO Energi. Tabellen på siste side oppsummerer antall ansatte i de to selskapene per 

utgangen av 2018, herunder andelen på Lillehammer i henhold til Aksjonæravtalens punkt 4 c). 

 

BESKRIVELSE AV EIDSIVA VANNKRAFTS VIRKSOMHET OG ORGANISASJON  

 

1. Innledning 

Eidsiva Vannkraft (EVk) ivaretar vannkraftvirksomheten til Eidsiva Energi. I tillegg til å drifte Eidsivas 

21 heleide kraftverk med en produksjon på ca. 1,33 TWh, er også EVk tjenesteleverandør til en rekke 

andre selskap med en total produksjon på ca. 6,4 TWh.  

2. Eidsiva Vannkrafts virksomhet pr. utgangen av 2018 

EVk’s virksomhet pr. utgangen av 2018 kan beskrives i følgende tabell: 

 

Som det fremgår av denne tabellen er EVk operatør for totalt 46 kraftverk med en total produksjon 

på ca. 7,7 TWh. Av dette vil 39 kraftverk med en produksjon på ca. 7,4 TWh være en del av et samlet 

Produksjonsselskap AS med en produksjon på ca. 14,9 TWh. 

Tjenesteleveransene til de deleide selskapene er regulert i egne «Tjenestekjøpsavtaler» basert på 

følgende hovedprinsipper: 

Oppgaver/funksjoner 

Drift – vedlikehold 

Produksjonsforvaltning 

Overvåking og styring 

Selskapsadministrasjon 

Regnskap, økonomi og rapportering 

Utbygging 
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Kompensasjon 

Selvkost 

Kostnadsnivå benchmarks 

Verdi av produksjonsforvaltning benchmarks 

All risiko bæres av kunden 

I tillegg til å ivareta kraftverksvirksomheten for en rekke selskaper, er også EVk tjenesteleverandør til 

reguleringsforeningen GLB. Dette innebærer at EVk utfører alle aktuelle funksjoner og oppgaver for 

GLB, herunder alt knyttet til vassdragsdrift og hydrologi for Glomma-Lågen vassdraget. 

3. Eidsiva Vannkrafts organisasjon pr. 2018 

EVk’s organisasjon er rigget for å ivareta de fleste kjernefunksjoner knyttet til en 

vannkraftvirksomhet. Administrative funksjoner ivaretas gjennom kjøp av tjenester fra morselskapet 

Eidsiva Energi. Dette gjelder følgende områder: 

Økonomi og regnskap 

Finansiering 

Markedsanalyse 

Finansiell krafthandel 

IKT 

HR 

Kommunikasjon 

Innkjøp 

Ved en fusjon vil 15 årsverk, tilsvarende Vannkrafts tjenestekjøp fra morselskapet, bli overført fra 

morselskapet til Eidsiva Vannkraft og være en del av det fusjonerte produksjonsselskapet. 

For å ivareta virksomheten har EVk pr. utgangen av 2018 følgende organisasjon: 
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Virksomheten knyttet til de aktuelle avdelinger kan kort beskrives som følger: 

Administrasjon og økonomi 

Avdelingen har ansvar for administrasjon, regnskap og rapportering for de selskaper Eidsiva er 

operatør for. De fleste økonomiressursene ble fra 2017 overført til morselskapet Eidsiva Energi, men 

jobber i hovedsak fulltid med vannkraft og er lokalisert på Lillehammer.  

Denne avdelingen har også ansvaret for og utfører avregning og back-office, samt sekretær, eiendom 

og kantine/vaktmester. 

Drift og vedlikehold 

Hovedaktiviteten her er knyttet til den lokale operative virksomheten ved hvert kraftverk. Denne 

avdelingen er organisert i 5 kraftverksområder som vist på organisasjonskartet. 

Teknisk avdeling 

Denne avdelingen omfatter sivilingeniører/ingeniører på fagområdene elektro, maskin og bygg, samt 

fagansvarlige innenfor de ulike aktuelle fagområder. Hovedaktiviteten er teknisk støtte til den 

operative drift- og vedlikeholdsorganisasjonen, ivaretakelse av overordnede vedlikeholdsstrategiske 

problemstillinger samt gjennomføring av prosjekter av ulik størrelse og type.   

Energiforvaltning 

Hovedaktivitetene her er fysisk produksjonsforvaltning, vassdragsstyring og hydrologi, og 

helkontinuerlig styring og overvåkning av kraftverk og reguleringsanlegg fra kraftsentralen. 

Systemdrift og digitalisering 

Denne avdelingen ivaretar alt knyttet til fjernstyring og driftskontroll. I tillegg er det 5 medarbeidere 

som i hovedsak arbeider med systemdrift (SCADA, kommunikasjon, lokalkontroll, ulike typer 

overvåkning og styringssystemer, vedlikeholdssystem mm.) og utvikling av ny/forbedrede digitale 

løsninger for til selskapets kjernevirksomhet.  

Konsesjoner og miljø 

Denne avdelingen ivaretar alle aktiviteter knyttet til konsesjoner, vannplanarbeid, revisjon av 

konsesjoner, naturfaglige saker knyttet til fisk og fiskepålegg og utarbeidelse av areal- og miljøplaner. 

Antall ansatte 

Totalt antall ansatte i EVk pr. utgangen av 2018 er 163 medarbeidere som fordeler seg som følger: 

Ledelse og administrasjon    11 ansatte 

Drift og vedlikehold     85 ansatte 

Teknisk avdeling     29 ansatte 

Energiforvaltning     13 ansatte 

Kraftsentral      10 ansatte 

Systemdrift og digitalisering    10 ansatte 

Konsesjon og miljø       5 ansatte  
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BESKRIVELSE AV E-CO ENERGIS VIRKSOMHET OG ORGANISASJON 

  

1. Innledning 

E-CO Energi AS (E-CO) forestår all vannkraftvirksomhet i konsernet Hafslund E-CO. I dette ligger 

eierskap, styring, utbygging, drift og vedlikehold, samt produksjonsforvalting. I tillegg ivaretas stab og 

støttefunksjoner i selskapet gjennom egne stabsfunksjoner innen HR og HMS, jus og kommunikasjon, 

økonomifunksjoner og digitalisering. Finansforvaltning kjøpes fra morselskapet. 

2. E-COs virksomhet pr. utgangen av 2018 

E-CO operer 30 heleide og deleide kraftanlegg med installert ytelse på 3550 MW og en årlig produksjon 

på ca. 13 TWh. Av denne produksjonen disponerer E-CO ca. 10 TWh. I tillegg er E-CO medeier i 30 

kraftanlegg som driftes av andre hvor E-CO har en samlet eierandel på ca. 3 TWh. 

E-CO er også tjenesteleverandør for Akershus Energi ved at kraftanleggene til Akershus Energi styres 

og overvåkes fra E-COs driftssentral på Gol. Driftssentralen ivaretar all styring og overvåking av alle 

egenopererte kraftanlegg i E-COs portefølje. 

All produksjonsforvaltning og planlegging skjer fra hovedkontoret i Oslo.  

E-CO er som største eier i reguleringsforeningen FHR (Foreningen til Hallingvassdragets Regulering) og 

tjenesteleverandør til denne reguleringsforeningen. Det innebærer at E-CO utfører alle aktuelle 

funksjoner og oppgaver for FHR, herunder alt knyttet til vassdragsdrift og hydrologi for 

Hallingdalsvassdraget. 

3. E-COs organisasjon pr. 2018 

E-CO er organisert til å ivareta samtlige funksjoner som kreves av et eget produksjonsselskap. Det betyr 

at alle nødvendige administrative funksjoner ivaretas gjennom egne ansatte (unntatt finans). 

Organiseringen gjengitt nedenfor er i dag gjeldende for E-CO:  
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Virksomheten knyttet til de aktuelle enheter kan kort beskrives som følger: 

Økonomi: 

Kjerneoppgaver til denne avdelingen er (1) Løpende regnskapsføring, (2) Business controlling, (3) Back- 

og middleoffice og risikoovervåking krafthandel, og (4) finansiell styringsinformasjon til 

ledelsen og morselskap. 

Jus og kommunikasjon: 

Avdelingens ansvarsområde er beredskapskoordinering, anskaffelser, arkiv, ekstern og intern 

kommunikasjon, arbeid med rammevilkår og juridisk bistand til andre avdelinger. 

 

Avdelingen har ansvaret for at E-CO har et velfungerende styringssystem. Gjennom compliance-

funksjonen, bidrar avdelingen til at selskapet til enhver tid opptrer i henhold til god forretningsskikk 

og i samsvar med gjeldende lover og interne regler. 

 

HR og HMS: 

Avdelingens ansvar er innen utvikling av HR regelverk, leder- og medarbeiderutvikling, samt 

overordnet ansvar for felles HMS oppfølging / standard. Herunder ansvar for tarifforhandlinger, støtte 

for øvrige enheter innen personalrelaterte spørsmål og problemstillinger samt LEAN (utvikle og støtte 

opp om forbedringsforslag, avvikshåndtering etc. 

Digitalisering og utvikling: 

Denne avdelingen er nyopprettet og vil ha ansvaret for selskapets digitaliseringsutvikling, samt øvrige 

IKT relaterte funksjoner. 

Enheten skal ivareta alt knyttet til fjernstyring og driftskontroll og i tillegg arbeid med systemdrift 

(SCADA, kommunikasjon, lokalkontroll, ulike typer overvåkning og styringssystemer mm.)  Utvikling 

av nye og forbedrede digitale løsninger til selskapets kjernevirksomhet vil være hovedfokus 

fremover.  

Kraftforvaltning:  

Hovedaktivitetene her er produksjonsforvaltning og deltagelse i fysiske kraftmarkeder og system- og 

balansetjenester. Avdelingen har egen produksjonssentral hvor anmelding, produksjonsplanlegging 

etc. utøves 7 dager i uken med skiftordning frem til kl 22. Kraftforvaltning har ansvar for langsiktige 

strategier for magasindisponering, revisjonskoordinering og hydrologiske/meteorologiske analyser.  

Trading-virksomhet og markedsanalyse med totalt 5 ansatte er organisert i E-CO med nær tilknytning 

til kraftforvaltning, men rapporterer personalmessig og faglig direkte til konserndirektør for 

kraftmarked. 

Eierskap og styring: 

Utøvelse av eierskap, i hovedsak knyttet til deleide anlegg / selskap hvor E-CO ikke selv er operatør, 

tillegger denne avdelingen. Videre har avdelingen ansvar for daglig ledelse i selskap hvor E-CO er 

sentral i eierutøvelse.  

Avdelingen har også ansvaret for Driftssentralen på Gol med døgnkontinuerlig styring og overvåkning 

av kraftverk og reguleringsanlegg. Teknisk enhet med ansvar for langtidsplanlegging, 

tilstandsovervåking og teknisk støtte til avdelingene Kraftverk og Vassdrag / utbygging, utøves også fra 

denne avdelingen. Alle ansatte i enheten har formell kompetanse som ingeniør eller sivilingeniør 

innenfor fagfeltene maskin og elektro.  
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Kraftverk: 

Hovedaktiviteten her er knyttet til den lokale operative virksomheten ved hvert kraftverk. Denne 

avdelingen er organisert i 3 kraftverksområder, Aurland, Hallingdal og Glomma. Avdelingen ivaretar all 

løpende drift og forestår prosjektgjennomføring av vedtatte prosjekter innen hvert kraftanlegg. 

Innen hvert kraftverksområde er det egne sivil-/ ingeniørkompetanse med planlegging og 

prosjektgjennomføringskompetanse, samt vedlikeholdsledere med personalansvar for oppfølging av 

løpende drift og vedlikehold.   

Vassdrag og utbygging: 

Denne avdelingen ivaretar alle aktiviteter knyttet til konsesjoner, vannplanarbeid, revisjon av 

konsesjoner, ytre miljø og naturfaglige saker knyttet til fisk og fiskepålegg og utarbeidelse av areal- 

og miljøplaner. 

Videre forestå avdelingen all planlegging frem til vedtatt konsesjon for nyanlegg og har ansvar for 

utbyggingsaktiviteter knyttet til vassdrag, herunder utbygging av nye kraftverk, ombygging og 

nybygging av dammer og vassdragsanlegg etc. Avdelingen er ansvarlig for vassdragssikkerheten, og 

VTA-funksjonen er tillagt denne avdelingen med tilhørende VTAer. 

Antall ansatte 

Totalt antall ansatte i E-CO pr. utgangen av 2018 er 190 medarbeidere som fordeler seg som følger: 

Økonomi og adm. dir.     16 ansatte 

Jus og kommunikasjon     12 ansatte 

HR og HMS      6 ansatte 

Digitalisering og utvikling    10 ansatte 

Kraftforvalting      18 ansatte 

Eierskap/styring oppfølging    19 ansatte 

Kraftverk      103 ansatte 

Vassdrag og utbygging     6 ansatte 
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TABELL SOM OPPSUMMERER ANTALL ANSATTE PER SELSKAP OG FUNKSJON 

 

Funksjonsinndelt med referanse til Aksjonæravtalen punkt 4 c) lokalisering, er Eidsiva Vannkrafts og E-

COs organisasjon ved utgangen av 2018 vist i tabellen under: 

Funksjonsområde Antall ansatte 

  EVk E-Co 

Fusjonert 

selskap 

Sentrale funksjoner innen teknisk og operativ drift 

samt fysisk produksjonsforvaltning 
 

Engineering, prosjektfunksjoner og tekniske 

støttefunksjoner 29 33 62 

Driftssentral 10 13 23 

Digitalisering, utvikling systemdrift 10 10 20 

Produksjonsforvaltning eks. finansiell forvaltning, 

inkl. hydrologi og operativ vassdragsforvaltning 13 13 26 

Vassdrag, miljø og utbygging 5 6 11 

Operativ drift og vedlikehold 85 81 166 

Sum innen teknisk og operativ drift samt fysisk 

produksjonsforvaltning unntatt operativ drift og 

vedlikehold 67 75 142 

Herav lokalisert på Lillehammer 67 
 

Andel på Lillehammer 47,2 %   

        

Øvrige funksjoner       

Operativ drift og vedlikehold 85 81 166 

Ledelse, økonomi, adm, jus, kommunikasjon, HR 11 34 45 

Sum totalt 163 190 353 

 

Oslo/Lillehammer, 28.02.2019 

 

Stig Morten Løken      Alf Inge Berget 

adm. direktør     adm. direktør 

Eidsiva Vannkraft    E-CO Energi 
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