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Utviklingen i de globale energimarkedene
i 2011 viser at Statkraft har et svært godt ut-
gangspunkt for å levere vekst innen ren energi.
I vår kom FNs Klimapanels spesialrapport om

fornybar energi, som slår fast at det er mulig å
basere 80 prosent av det globale energiforbru-
ket på fornybare kilder innen 2050. Rapporten
understreker vannkraftens unike posisjon som
den rimeligste og mest effektive av de fornybare
energikildene. Vannkraften kan også lagres og
brukes til å balansere ut ikke-regulerbare energi-
kilder og til vanning i tørre områder.
Deler av verden er også i ferd med å snu i sy-

net på kjernekraft som en del av energiforsynin-
gen. Særlig gjelder dette i Europa, der Tyskland
leder an med beslutningen om å utfase all
kjernekraft innen 2021. Dermed øker behovet
for fornybare energikilder.
I Norge har vi fått et konkret mål å jobbe

mot, nemlig å øke fornybarandelen i den totale
energibruken fra 58 til 67,5 prosent innen 2020.

Et viktig rammevilkår for å oppnå dette er det
nye svensk-norske sertifikatmarkedet som etter
planen er på plass fra nyttår.
Statkraft har gjennom sin eier sikret betydelig

evne til å finansiere nye investeringer, til tross
for den uro og usikkerhet som råder i finans- og
energimarkedene. Statkraft følger den forret-
ningsmessige strategiplanen vi har utarbeidet.
Innenfor rammene av plattformen ”Levere vekst
innen ren energi” ser vi etter nye muligheter som
dukker opp i kjølvannet av markedsutviklingen.
Med dette utgangs-

punktet er jeg overbevist
om at vi som Europas
største selskap innen
fornybar energi er i
lederposisjon.

christian rynning-
tønnesen
konsernsjef

leder

statkraft i lederposisjon Se flere bilder avKJEMPENi Knapsack på
side 14-19
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etter å ha vært stengt i mer enn 12 år på grunn av et jordskjelv,
produserer vannkraftverket i ambuklao endelig strøm igjen. mer enn
tre års intens rehabilitering har gitt oppløftende resultater både for
lokal konflikthåndtering, for Filippinene som nasjon og i Fn.
TEKsT Birger Baug FOTO sn power

gjenåpnes etter 12 år

Rehabiliteringen har
hatt en positiv effekt

for regionen.
eriK Knive, evp i sn power southeast asia
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Ny sjef i SN Power
torger lien er blitt administrerende direktør i SN Power. Lien kommer fra
tilsvarende stilling i Fred. Olsen Renewables AS.

Lien har en master fra NTNU i Trondheim og er bred erfaring fra energisektoren.
Han har hatt flere stillinger innen olje-, gass- og aluminiumvirksomheten i Norsk Hydro,
og har også vært toppsjef i Norwegian Oil Trading AS, Pemco AS og Nord Pool AS.

− Jeg har virkelig sett frem til å begynne i SN Power. Selskapet har oppnådd svært
mye på de ni årene det har eksistert, og har bevist sin eksistensberettigelse. Jeg ser
frem til å utvikle det videre, sier Lien.

SN Power-styrets leder, Øistein Andresen, er svært fornøyd med Liens tiltredelse.
− Vi hadde mange kvalifiserte kandidater, men jeg er overbevist om at Liens sterke

kommersielle bakgrunn og brede kunnskap om ledelse og energisektoren vil styrke
veksten hos SN Power ytterligere i årene som kommer, sier han.

s
N Power og deres lokale partner Aboitiz Power
har endelig lykkes med å få Ambuklao til-
bake i kraftforsyningen av Filippinene.
Anlegget forventes å være i full drift innen
utgangen av 2011, og har innfridd både

budsjett og alle HMS-målsettinger. Den installerte
effekten på 105 MW vil dekke kraftbehovet til 1,7
millioner filippinske husholdninger når de tre turbi-
nene produserer for fullt.

stanset av jordskjelv. Aboitiz Power og SN Power
dannet selskapet SN Aboitiz Power (SNAP) i 2006, og
selskapet har vokst til å bli en av de største private
fornybarprodusentene i Filippinene. SNAP fikk tilslaget
da Ambuklao ble solgt på en statlig auksjon i 2007.
Formålet med statens privatiseringsprosess av kraft-
anlegg er å redusere landets gjeld og sikre energi-
forsyningene. Erfaringen så langt har vist at private
aktører, g jennom investeringer og god drift, har
sørget for langt mer pålitelige kraftleveranser.
Kraftverket i Ambuklao ble ferdigstilt i 1956, og er

et av de eldste i Filippinene. I tillegg til å produsere
strøm, har kraftverket vært viktig for å unngå lokale
oversvømmelser. I 1990 ble anlegget hardt rammet
av et jordskjelv. Etter å ha vært delvis i drift inntil
1999 måtte anlegget til slutt stenges helt.

tyfonUtsatt. Rehabiliteringsarbeidet har vært
omfattende. Før SNAP overtok Ambuklao forsøkte
flere aktører å sette verket i drift, men det var først da
SN Power kom inn, med sin brede globale erfaring og
vannkraftekspertise, at det lot seg gjøre.
− Kreativitet og evne til å tilpasse seg uforutsigbare

forhold har vært nøkkelen til suksess i en utfordrende
rehabiliteringsprosess, sier Erik Knive, Executive vice
president (EVP) i SN Power Southeast Asia.
I både 2009 og 2010 førte flere tyfoner til alvorlige

oversvømmelser og nye skader på anlegget. Løsningen
innebar omfattende endringer i tunneldesignet. En alter-
nativ løsning, utviklet av prosjektteamet, ble raskt gjen-
nomført i henhold til budsjett, høy kompleksitet til tross.

godkjent for klimakvoter. Den rene vannkraften
fra Ambuklao erstatter bruk av kull, og vil medføre en
merkbar reduksjon i Filippinenes utslipp av klimagas-
ser. I likhet med kraftverket i Binga, også eid av SNAP,
er Ambuklao godkjent som et CDM-prosjekt gjennom

Kyoto-protokollen. CDM (Clean Development Mecha-
nism) gir i-land muligheten til å finansiere utslipps-
reduserende prosjekter i utviklingsland, for så å bli
godskrevet reduksjonen i sine egne utslippsregnskap
gjennom overføring av «Certified Emission Reductions»
(CER, også kalt «karbonkreditter»).
SN Power lyktes i 2009 med å få FN med på å

inkludere rehabiliterings-/oppgraderingsprosjektene
i CDM-mekanismen. Ambuklao og Binga er de aller
første kraftverkene som blir godkjent på denne
måten. Den utvidede forståelsen gir nye muligheter
for å rehabilitere også andre, eksisterende kraftverk
som baseres på fornybare ressurser.

sysselsetter 750mennesker. Ambuklao-prosjektet
gir i øyeblikket arbeid til 750 mennesker, og bidrar
betydelig til både sysselsetting og skatteinntekter
lokalt. Dessuten er det satt i gang mer enn 55 miljø-
og samfunnsansvarsprosjekter, blant annet innenfor
økonomisk utvikling, helse og utdanning. Rehabi-
literingen har også hatt en klar positiv effekt for
regionen, spesielt i forhold til sysselsetting og lokale
leveranser, sier Knive.
SNAPs engasjement bidro også til å løse en årelang

konflikt mellom lokalsamfunnet og de tidligere eierne
av kraftverket. Innbyggerne måtte blant annet flytte
fra landsbyen sin da dammen skulle bygges og dalen
fylles med vann. De så aldri noe til hjelpen de skulle
få til å bygge opp igjen sitt litt lille samfunn, og det
medførte et vanskelig forhold mellom innbyggerne og
den filippinske staten.
Nå er imidlertid konflikten løst, og SNAPs innsats er

blitt lagt merke til. Nylig utpekte Harvard University
saken som et godt eksempel på en «business case»,
og FN viser til Ambuklao som «beste praksis» innen
konfliktløsning.
− Den formelle åpningen av det rehabiliterte kraft-

verket finner for øvrig sted 26. oktober, forhåpentligvis
med celebre gjester, avslutter Knive.

Et eksempel til etterfølgelse,
mener FN om SN Powers
Ambuklao-prosjekt.

Kreativitet og evne til å
tilpasse seg uforutsig-

bare forhold har vært nøkkelen
til suksess.
eriK Knive, evp i sn power southeast asia



s
torbritannia er stolt over å bli aner-
kjent som verdensledende innen
havbasert vindkraft – en rolle som vil
vokse betydelig når flere prosjekter
realiseres. Den neste runden med

offshoreprosjekter (kjent i Storbritannia som
Runde 3) vil bidra med ytterligere 32 GW, noe
som øker det totale bidraget fra havbasert
vindkraft til 47 GW − eller mer enn en tredel av
det britiske elektrisitetsforbruket. I et lengre
perspektiv er den totale kapasiteten fra vind-
møller forankret på havbunnen beregnet til 116
GW i Storbritannia. Dersom alt dette bygges ut,
kan Storbritannia bli en nettoeksportør av strøm.
RenewableUK representerer vindkraftbransjen

i Storbritannia, og vil sikre at sektoren fortsetter
sin sterke vekst gjennom kontakt med britiske
myndigheter og andre interessenter. Målet
er å fremme sektorens interesser med fakta-
baserte studier.
Industrien fokuserer på å få ned kostnadene

for havbasert vindkraft, med et mål om å
redusere kostnadene med en tredel i løpet av
de neste ti årene, basert på en forventning om
at markedet er stort nok til å fremme konkur-
ranse og innovasjon. I samarbeid med myn-
dighetene og andre viktige interessenter, er
vi sikre på at vi kan levere 20 GW innen 2020
dersom vi oppnår de forventede kostnads-
reduksjonene.
RenewableUKs siste rapport, «Offshore Wind –

Forecasts of Future Costs and Benefits», ser på
det aller viktigste tiltaket for havindustrien – leve-
tidskostnader for prosjekter som skal bygges
ut mellom 2011 og 2022. Levetidskostnadene
inkluderer kapitalkostnader, driftskostnader og
kraften produsert i havvindparker.
Med normale markedsforhold er det ventet

at levetidskostnadene i havvindprosjekter i
Storbritannia vil reduseres med mer enn 15
prosent i
faste priser i den
samme perioden.
Under enda
bedre forhold,
kan kostnadene
reduseres med
33 prosent.
Kapitalkost-

nadene forbundet med havbasert vindkraft i
Storbritannia, målt per MW installert effekt, vil
fortsette å stige i de neste årene ettersom pro-
sjekter vil bygges ut lenger til havs og på større
dyp. Men teknologiutvikling vil virke motsatt,
slik at kostnadsbildet vil bedre seg. Driftskost-
nader per installert MW vil dermed reduseres
betraktelig for vindparker som bygges ut i løpet
av de neste ti årene. Hovedårsaken er større
og mer pålitelige vindmøller.
Det finnes ellers en rekke eksempler på hvor-

dan industrien utvikler seg raskt i ulike deler av
Storbritannia. Havvindparken Sheringham Shoal,

20 km utenfor kysten av Norfolk, skal etter
planen starte full produksjon i 2012. Dette sam-
arbeidsprosjektet mellom Statkraft og Statoil
vil spare en halv million tonn i CO2-utslipp årlig.
På et internasjonalt nivå fortsetter den

teknologiske utviklingen med halsbrekkende
fart. For bare noen måneder siden ønsket
RenewableUK velkommen lanseringen av en
vindmølleprototyp på 7MW fra Vestas.
− Vi ser positive signaler fra regjeringer
verden over, spesielt i Storbritannia. Vi for-
venter at hoveddelen av havvindutbygginger
vil skje i Nord-Europa, sa administrerende
direktør for Vestas Offshore, Anders Søe-
Jensen, under lanseringen.
Etter en intens kampanje på vegne av

industrien, er vi glade for regjeringens beslutning
sist oktober om å beholde et fond på 60 millioner
pund for havneoppgraderinger. Prosjekter i

Runde 3 stimulerer en enestående vekst i
leverandørleddet, der selskaper som Siemens,
Gamesa, Doosan, Mitsubishi og GE har lagt frem
planer om investeringer i produksjonsanlegg i
Storbritannia, hovedsakelig for vindmøller.
Vi vil alle kunne nyte godt av enorme gevinster

fra fornybar energi-sektoren. Våre studier viser
at av de 10 800 årsverkene innen vindkraft,
bølgekraft og tidevannskraft i Storbritannia,
er 29 prosent innen havvind. I 2021 vil totalt
90 000 mennesker arbeide med vindkraft til
lands og til vanns, en utvikling vi er stolte over å
være en del av.

aktUelt

6 StatKraFt

Vi vil alle kunne nyte godt
av enorme gevinster fra

fornybar energi-sektoren.
maria mCCaFFery, administrerende direKtør, renewaBleuK

miljøKraFten
i hvert nummer av people&power presenterer ulike
miljøkrefter sitt syn på fremtidens energiløsninger.

verdensledende på vindKraFt til havs

Storbritannia er i ferd med å innta en spesiell
posisjon innen havbasert vindkraft. Lederen
for bransjeorganisasjonen RenewableUK,
maria mccaffery, kommenterer utviklingen.

80 meter

De nye vindmøllene fra Vestas på 7 MW har et «vingespenn» som tilsvarer hele ni London-busser.
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«De temmet vannet» er et forsøk på å beskrive
et selskaps sjel med ord. og en historie om
oppofrelser og kunst i storformat.

TEKsT Cato gjertsen FOTO eriK thallaug

vanntemmerne

les omStatkrafts nyeStorvErKside 7–11



D
e temmet vannet er et splitter nytt
verk om vannkraftens utvikling i
Norge. I boken slippes de til orde
som kan mer enn noen andre om
bygging av dammer og sprenging av

fjelltunneler, nemlig ingeniørene.
– Før oljealderen begynte, var vannkraften

Norges første gull. Og det var Statkrafts ingeniører
som brakte rikdommen til innbyggerne ved hjelp
av storslått ingeniørkunst og en oppofrende
arbeidsinnsats. I boken er det ingeniørene som
selv forteller historien, og jeg kan love at noen
og enhver vil gispe og la seg imponere over hva
de fikk til. Vannkraften er en underkommunisert
del av landets historie, men her får den sin
rettmessige plass, sier Trond Rostad.

spennende historier. I 2006 kom den siste
boken i trebindsverket om Statkrafts historie.
Ingen kan påstå at verket ikke tok for seg små
og store hendelser i selskapets historie, men
blant politiske beslutninger og historiske
begivenheter manglet fortsatt viktige historier
om ingeniørkunsten som skulle til.
Trond Rostad er i kraft av sin stilling nettopp opp-

tatt av at flest mulig, både i og utenfor Statkraft,
skal fatte interesse for selskapet og lære om
dets historie. Han kontaktet derfor historiker Lars
Thue (som også var sterkt delaktig i trebinds-
verket) i 2009, og spurte om han var interessert

i å bistå med det nye bokprosjektet. Thue sa ja,
og med seg på laget fikk de journalist Ivar Sekne.
Arbeidsformen ble at Sekne intervjuet mange av
menneskene som omtales i boken, Thue holdt i
de historiske fakta, mens Rostad var Statkrafts
representant og pleide kontakten med forlaget.
Ifølge Sekne skulle prosjektet opprinnelig bli

mellom 80 og 100 sider langt. Men de gode
historiene var så mange, og de pedagogiske
illustrasjonene så interessante, at det endelige
antallet endte på 280 sider.

Ulike Utfordringer. – Mitt mål har vært å
skrive så medrivende at leseren hele tiden vil
bla videre. Ingeniørene som jeg har intervjuet
har virkelig bydd på seg selv og deler en
rekke spennende fortellinger om hvordan de
bokstavelig talt temmet vannet. Noen ganger
har historiene holdt et relativt avansert teknisk
nivå, men vi har hele tiden forsøkt å forenkle
språket og sammenhengen på en måte som
gjør at alle får et utbytte av boken, sier Sekne.
Han får støtte av Thue når han beskriver en av
hovedutfordringene i arbeidet med boken.
– Det har vært mange diskusjoner mellom

ingeniørene og oss. Uenigheten har stort sett
gått på at de vil ha med mer informasjon, for å
få en mest mulig presis tekst. Vi har på vår side
måttet styre ordet, slik at innholdet ikke skygget
for leservennligheten, sier Thue.
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trond rostad: i dag seniorrådgiver i statkraft
(tidligere direktør for informasjon og samfunns-
kontakt). prosjektleder og bindeledd til utgiver
universitetsforlaget.

lars thue: historiker som er ansatt ved Bi.
har skrevet en rekke bøker og artikler om vann-
kraften i norge. anerkjent som en av de nålevende
fagpersonene som kan mest om dette temaet.

ivar sekne: journalist. intervjuet mange av
personene som omtales i boken. sekne har erfaring
fra kraftbransjen, blant annet som informasjons-
rådgiver innen bygg- og anleggsvirksomhet.

PeRSoNeNe BaK
«De temmet vaNNet»

Jeg kan love at noen vil
gispe og la seg imponere

over hva de fikk til

Kan Statskrafts sjel beskrives
med ord? Ivar Sekne (t.v), Lars
Thue (midten) og Trond Rostad
har forsøkt.
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VannTEMMERnE

målgrUppen for «De temmet vannet»
er stor. På listen finner man Statkrafts egne
medarbeidere, eksterne samarbeidspartnere,
underleverandører og privatpersoner som kan
være interessert i denne delen av norges-
historien. Boken har et opplag på 2000 eksem-
plarer, og er tenkt som gave i forbindelse med
representasjon, jubileer, markeringer eller som
en påskjønnelse. For bestilling, ta kontakt med
Trond Rostad på 24 06 71 64 eller på epost:
trond.rostad@statkraft.com.

Perfekt gave?

«de temmet vannet» viser blant annet
at det lenge var en tydelig statusforskjell
mellom norske elektroingeniører. Professorer i
sterkstrøm ved Norges Tekniske Høyskole (NTH)
kalte skolens linje for svakstrøm «lommelykt-
linjen», og studentene på sterkstrømslinjen kalte
kollegene på svakstrøm «ringeklokkeingeniører».
Karakteristikkene ble riktignok gitt med et
smil om munnen, men det var likevel ikke uten
grunn at sterkstrømingeniørene var kongene på
haugen. De var nemlig med på å bygge og drive
statens kraftverk. Svakstrømsingeniørenes
oppgave var derimot begrenset til å få på plass
enkle telefonforbindelser mellom kraftverkene.

Fra slutten av 1960-tallet endret dette seg.
Datateknologien og digitaliseringen av teletek-
nologien revolusjonerte svakstrømsfagene og
brakte kraftforsyningen inn i informasjonssam-
funnet. Fra 1967 ble Tokke kraftverk og etter
hvert de seks øvrige kraftstasjonene i Tokke-
komplekset fjernstyrt fra en egen driftssentral.
Omfattende signalnett sendte signaler om
tilstanden i kraftstasjonene til driftssentralen,
og transporterte «kommandosignaler» fra drifts-
sentralen til de ulike delene av systemet. Snart
ble slike kraftverksgrupper, styrt fra samme
driftssentral, vanlig i hele Statkraft.

I dag kan i prinsippet alle Statkrafts kraft-
stasjoner styres fra bedriftens hovedkvarter på
Lilleaker i Oslo. Kjøringen av kraftstasjonene er
basert på tunge datamodeller av kraftmarkedet.
Bits styrer nå Watt i produksjonen …

Bits styrer Watt

På side 94 i boken siteres fra en reportasje
skrevet av Sofus (etternavn ikke kjent), som mest
sannsynlig var reporter for Fossekallen, People
& Powers forløper. I 1954 rapporterte han fra
sprengearbeidene i tunnelene i forbindelse med
byggingen av Røssåga kraftverk i Nordland. Språ-
ket var definitivt av det spenstige slaget …
«De underjordiske hadde berget for seg selv.

Det var ikke stedet for de dype samtaler, for her
gjaldt det å få massene ut. Uten de klumpete,
staute dumptorene hadde det gått langsomt. De
jobbet som store, sultne troll. Det var 63 av dem
på Røssåga.»
«Berget måtte gradvis og sikkert under store

smerter gi fra seg stein etter hvert som hard-
metallbor stakk dypere og dypere innover og
dynamitten gjorde resten… Det var som å åpne
jerndøra til helvetes forgård. Dette var virkelig-
heten på sitt mest uvirkelige, der desibelene
nesten alene kunne få steinene til å løsne i tåka
og den dunkle belysningen. Den store borebuk-
ken bruste og brølte. Gutta beveget seg sakte og
målbevisst innover, innover, dypt rystet. Av og til
kunne basen gi underlige tegn. Her hadde døve-
språket sitt eget alfabet. De gamle rallarvisene
kunne ikke blitt til under slike forhold. Men en
unggutt kunne kanskje synge «Rock around the
clock», uten at noen andre hørte det?»

spenstig språK

Ventiler på Nedre Røssåga.

les historienbak EuropasrÅEStE
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En gigantisk Ferrari
vroooom! Ulla-Førre i Rogaland er fortsatt
som en gigantisk Ferrari blant norske kraftverk.
Historien bak rekordinstallasjonen får du i
«De temmet vannet».
Det meste klaffet for Statskraftverkene da

Ulla-Førre-vassdraget ble bygd ut. I 1982 ble
kraftverket i Kvilldal åpnet av kong Olav, og
det var første gang kongen åpnet et kraftverk.
Ulla-Førre-utbyggingen ble planlagt og bygd
i en tid med voksende skepsis til vannkraft-
utbygging. Men motstanden nådde ikke Ulla-
Førre, og vassdraget gikk klar av Verneplanen
av 1973.

avansert teknologi. I uminnelige tider har
kald luft fra nord og varm luft fra sør møttes på
Vestlandet og skapt den strømmen av lavtrykk
som har latt vannet regne, og gjort Vestlandet
til europeisk gullvinner i nedbørsmengde.
Vassdragene Ulla og Førre i Suldal har derfor
solide kilder, men det var først på begynnelsen
av forrige århundre at man iverksatte planer for
å dra nytte av vannet.
I 1911 bønnfalt en skrivefør bonde staten

om å gjøre noe konkret for å redde Suldal fra
forfall: «Kjøp vannkreftene, skaff oss penger,
så bygges landet!»

Det er usikkert om det var bondens bønn
som ble utslagsgivende, men staten kjøpte
vannkraftrettigheter for 600 000 kroner i
1912. Ting begynte imidlertid først å skje på
1970-tallet, da velstanden og forbruket vokste
med hurtigtogsfart. Planleggingen var i gang
allerede i 1971, blant annet med et databasert
trykkstøtprogram utviklet på NTH, noe helt nytt
den gang. Prosjekteringen av det rekordstore
Blåsjømagasinet, et sinnrikt system av 11
små og store dammer, var også en godbit for
detaljprosjekteringskontoret. Fire kraftverk
skulle bygges med den entusiastiske ingeniø-
ren Jacob Kielland som anleggsleder.

140 meters bor. I 1981 begynte det første for-
søket på fullprofilboring av tunneler i statlig regi.

Dimensjonene har det aldri vært
noe å si på. Her er endestykket
på det 140 meter lange boret
«Stølsdalsgubben».
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Det skjedde på Ulla-Førre-anlegget og var vel-
lykket, selv om den 140 meter lange «Stølsdals-
gubben» brukte nesten to år på å frese ut åtte

kilometer tunnel med en diameter på 3,5 meter.
En teknologisk ildprøve fant sted i 1986 med

tre tunnelutslag mot dypt vann i Blåsjømaga-
sinet. De tre salvene ble avfyrt samtidig, og
luften formelig dirret av spenning. En voldsom
vannsøyle viste at trippelutslaget ble vellykket!

2,7 millioner hk. Mange rekorder ble
satt på Ulla-Førre i denne perioden: Blåsjø-
magasinet er Norges største vannmagasin,
Storevassdammen er Norges største dam
med asfaltbetongkjerne, Førrevassdammen
ble Norges største betongdam og Oddatjørn-
dammen er Norges høyeste fyllingsdam, 140
meter høy. Alle byr på stor ingeniørkunst, og
aldri før ble det bygd så lange tunneler med
så store tverrsnitt.
I 1986 ble de siste aggregatene på Kvilldal

satt i drift. Det råeste kraftverket i Europa,
som av kjennere omtales som en gigant-
Ferrarri med sine 2,7 millioner hestekrefter.
20 små og store dammer og 125 kilometer
med tunneler har siden den gang levert strøm
stabilt og trygt.

da statKraFt
Ble grønne
knUt ove hillestad (1924-2005) er mannen som
personifiserer vannskillet da Statkraft begynte å ta
hensyn til omverdenen når nye kraftverk skulle bygges.

De store kraftverksutbyggingene like etter andre
verdenskrig var lite skånsomme, og etterlot store sår
i naturen. Stadig flere tok utover 1950-tallet til orde
for skåne naturen på en bedre måte. På begynnelsen
av 1960-tallet begynte for alvor natur- og miljøvern-
interessene å få større gjennomslag i samfunnsdebat-
ten, og NVE/Statkraft-verkene etablerte Kontoret for
landskapspleie og naturvern i 1963.

Knut Ove Hillestad var lederen på kontoret, og en
aktiv mann som snakket i klare ordelag. Han mente at
steintippene og dammene framstod som enorme «grå
ørkener» i landskapet, og at det måtte gå an å ta mer

hensyn til landskapsvern og landskapspleie. Da Hille-
stad etter hvert fikk gjennomslag for sine ideer, skyldtes
det både at kraftbransjen ble hardt presset utenfra, men
også hans personlige engasjement var en avgjørende
faktor for holdningsendringen i selskapet.

På 60- og 70-tallet økte protestene og demon-
strasjonene mot kraftutbyggingene. Statkrafts store
utbyggingsplaner ble etter hvert gjenstand for store
diskusjoner og ikke sjelden ble utbyggingene redusert
i omfang. Presset innebar at utbygger ble tvunget til å
ta mer hensyn til miljø. På denne tiden kom natur og
miljøvern for alvor inn i lovverket og fikk sine egne insti-
tusjoner i statsapparatet, med blant annet etablering av
Miljøverndepartementet i 1972.

Samtidig foregikk det en institusjonalisering av
natur- og miljøvernetankegangen innad i Statkraft, og
Hillestad bidro sterkt. Ved å samarbeide med biologer og
andre faggrupper, dreide Hillestads arbeid seg om mye
mer enn estetikk. Blant annet bidro et terskelprosjekt
som startet opp på 1970-tallet til en type terskler som
beskyttet lakse- og ørretbestanden i regulerte vassdrag,
noe også dagens fisk nyter godt av. I dag er de grønne
verdiene inkorporert som en del av de tekniske planene
ved enhver utbygging. Utredningsprosessen er formali-
sert, og både de lokale interessene og miljøinteressene
er sterkt involvert.

Knut Ove Hillestad, fotografert i 1961,
gjengitt fra «De temmet vannet».

VannTEMMERnE

Hans personlige engasje-
ment var en avgjørende

faktor for holdningsendringen
i selskapet.

Det råeste kraft-
verket i Europa,

som av kjennere omtales
som en gigant-Ferrarri.
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Vi ble nok tatt på senga av informasjons-
behovet, samtidig som vi fikk unødig
lange graveperioder som følge av
leveranseproblemer, innrømmer bygge-

leder Stig Haram ved Hinnstein AS.

Umettelig behov. Kristin Myreng Grimstad i
Kunnskapsparken Nord, som jobber for verdi-
skaping innen fornybar energi og som har vært
en av de viktigste støttespillerne for den nye
fjernvarmesentralen, er enig:
− Jeg tror man kan si at Trondheim Energi/

Statkraft i begynnelsen ikke forsto at informasjons-
behovet nærmest er umettelig. De kom fra
Trondheim der man har hatt fjernvarme i flere tiår,
og der alle har et forhold til energiformen, sier hun.

store fordeler. Men etter at det ble lagt
atskillig større trykk på informasjonsarbeidet,
blant annet med et eget magasin til byens inn-
byggere, har debatten roet seg. Det betyr at
det også er blitt ørens lyd å få for alle fordelene
ved fjernvarmeanlegget som reiser seg på
Hjellholmen. Som at det både direkte og indirekte
vil skape mange arbeidsplasser, at det vil
forurense mindre enn dagens løsninger og − ikke

etter protester mot oppgraving av gater og usikkerhet
rundt luftkvaliteten, har gemyttene roet seg i harstad.
nå ser ordfører, ansatte og innbyggere frem til fjern-
varmeåpning på nyåret.

Hjellholmen by night: Gjennomtenkt lyssetting skal
bidra til å gjøre fjernvarmeverket til et signalbygg.
(Illustrasjon/foto: Vizuelli)

nå GLEDER
BYEn sEG

13PEoPlE & PowEr

FJERnVaRME

minst − at det vil bidra til å øke avvirkningen i
skogen i regionen. Statkraft har nemlig inngått
avtale med lokale Nord Norsk Bioenergi om
levering av flis i ni år fremover. Bedriften vil hente
råmaterialet fra skogene i Sør-Troms og nordre
Nordland, noe som vil bidra til at skogen, som i
dag i hovedsak ikke blir utnyttet, vil skape nye
verdier for skogeierne.

Varmesentralen til anlegget på Hjellholmen
blir også byens nye «signalbygg». Utseende-
messig blir bygget riktig fint, i hvert fall om man
har sans for industriestetikk med fasader i
farget glass, metallicfarger og gjennomtenkt
lyssetting i mørketiden. Det største bygget, flis-
lageret, blir 17 meter høyt, mens pipen vil rage
40 meter opp i været.

driftsleder ikke skremt. Statkraft
Varmes nytilsatte driftsleder på Hjellholmen,
Leif B. Pedersen, har fulgt debatten nøye, men
er ikke skremt av alle kraftuttrykkene.
− Nei, det er flott med engasjement rundt

miljø og nærmiljø, men det vil vise seg at dette
er et tidsriktig anlegg, som forurenser mindre
enn alternativene. Etter å ha vært rundt på

mange anlegg i Harstad, kan jeg med sikker-
het si at fjernvarme vil være en miljømessig
berikelse for byen. Mange gamle oljekjeler er
modne for utskifting, men ble sist vinter likevel
tatt i bruk på grunn av de høye strømprisene,
sier Pedersen, og viser til de gode erfaringene
fra Trondheim.
− Der var det fakkeltog mot fjernvarme på

90-tallet, mens kundene nå bønnfaller om ut-
videlse av konsesjonsområdene. Både i industri-
og privatmarkedet i Trøndelag har jo strømmen
vært svært dyr de siste årene.
Han viser også til alle merverdiene for kom-

munen, gjennom lokalt innkjøp av flis, transport
av flis, elektro- og rørleggertjenester og brøyting,
for bare å nevne noe.

harstad trenger mer graving. Også
Harstad-ordfører Helge Eriksen er i dag godt for-
nøyd med både gravearbeider og informasjon.
− Til å begynne med gikk det for lang tid

mellom åpning og lukking av grøftene, men det
er blitt bedre. Samtidig er det viktig å slå fast
at graving er et uttrykk for aktivitet, utvikling og
nyinvesteringer. Harstad trenger mer graving, og
flere heisekraner i virksomhet, fastslår Eriksen,
som setter pris på «det gode og løpende sam-
arbeidet» med Statkraft Varme.
− Og luftkvaliteten?
− Den er jeg ikke engstelig for. Det er gitt

klare krav til luftkvaliteten i konsesjons-
bestemmelsene, og det skal foretas luftmålinger,
sier Eriksen, som gleder seg til åpningen i løpet
av første kvartal 2012. ●

I Trondheim var det fakkeltog mot
fjernvarme på 90-tallet, mens

kundene nå bønnfaller om utvidelse av
konsesjonsområdene.
leiF B. pedersen, driFtsleder

Kristin Myreng Grimstad i Kunnskapsparken Nord har
vært en av fjernvarmeverkets viktigste støttespillere.

Ordfører Helge Eriksen er glad den verste grave-
perioden er over, og gleder seg til første kvartal 2012.

Store gravearbeider satte
lenge sinnene i kok i Harstad.
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kjempe
Svært få gasskraftverk har samme virkningsgrad som
Knapsack 1. og fra 2013, når Knapsack 2 er i drift, kan
Statkrafts tyske kjemper forsyne en million mennesker.
FOTO dag spant TEKsT Cato gjertsen

en effektiv
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KnapsacK
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PUST I BAKKEN: Alexandra Kunkel i HR-avdelingen hadde nylig
bursdag og bød i den anledning kollegene på litt jordbærkake.
Skiftleder Dennis Bischoff (t.v.) og operatør Olaf Jacob koser
seg med hvert sitt kakestykke i kontrollrommet.

SOLIDE TALLERKENER: Midt mellom kontorene (til
venstre på bildet) og varme- og ventilasjonshallen (til
høyre), ligger det små metallvorter på tvers av veibanen.
De fungerer som fartsdumper, er svært vanlige i Köln og
omegn, og kalles for Kölnertallerkener på folkemunne.

KnapsacK

GEDIGENT: Pipe nummer to fra gass-
turbinen ruver 55 meter over bakken.
Bildet er tatt fra taket på kjøletårnet.

17PEoPlE & PowEr
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FOTOREpORTasJEn

KONTROLLFRIK: Denne «rødtoppen» brukes til
å sjekke om filteret er blitt forurenset. Så snart
trykkforskjellen mellom de to manometrene
blir for høy, må filteret skiftes.
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k
napsack 1 er med en årlig produk-
sjon på 800 MW Statkrafts største
gasskraftverk i Tyskland. Om to år står
Knapsack 2 ferdig. Da vil den totale

produksjonen være på hele 1230 MW.
16. januar 2008 var den første dagen med

kommersiell kraftproduksjon for Statkraft i
Knapsack, like utenfor Köln. I begynnelsen
leverte kraftverket også kraft til en stor kunde
i Nederland. Produksjonsplanlegging og omset-
ning har ellers hele tiden vært styrt av handels-
avdelingen i Düsseldorf.
Kraftverkssjef Klaus Summer forteller at det

toppmoderne anlegget består av to gassturbi-
ner, som hver har en effekt på 270 MW, og en
dampturbin med en effekt på 260 MW.

58 prosent. – Eldre gasskraftverk har en
virkningsgrad på 42 til 45 prosent, omtrent
som fra steinkullsblokker. Takket være den
moderne teknologi som er i bruk ved Knapsack
1 er virkningsgraden ved kraftverket på hele 58
prosent, sier Summer.
Både han og de 34 kollegene hans er

svært stolte av jobbene sine. For det første
kreves det en stor faglig innsikt av alle an-
satte. Det skal nøyaktig arbeid til for å starte
og stanse kraftverket til rett tid og sørge for
å levere nøyaktig fastsatt kraftmengde fra
minutt til minutt.
– I tillegg betyr det mye å jobbe for Statkraft

og selskapets svært tydelige grønne profil. På
toppen av det hele kommer Statkraft-kulturen.

Det er mye positivt å si om den, og for min egen
del verdsetter jeg særlig den gjensidige tilliten
som alle viser hverandre. Det skaper en god
og behagelig stemning, og gjør at man har lyst
til å g jøre en ekstra innsats når det trengs,
sier Summer.
En ekstra innsats kan komme godt med når

Knapsack 2 går i gang med kommersiell drift
sommeren 2013. Vedtaket kom som følge av
den markedsutviklingen som ble anslått i 2008,
og grunnarbeidene er allerede igangsatt. Det
nye gasskraftverket kommer til å yte 430 MW,
og det nye anlegget betyr også en økning i
antallet Statkraft-ansatte.
Knapsack 1 og 2 vil da kunne forsyne om

lag 1 million mennesker med kraft.

statkraft-kulturen skaper en god og behagelig
stemning, og gjør at man har lyst til å gjøre en

ekstra innsats når det trengs.
Klaus summer, KraFtverKssjeF

KnapsacK

SJEFEN SJØL: Klaus Summer har jobbet som kraftverkssjef ved Knapsack siden april
2009. – Det var enkelt å takke ja til jobben. Statkraft har en avslappet og inkluderende
kultur, som på sett og vis skiller seg fra det som er «typisk tysk», sier Summer.

VÅTT: Kommunikasjonsrådgiver Judith Tranninger er stolt av Knapsacks voldsomme
dimensjoner. Her er hun i det enorme kjøleanlegget der 600 000 liter vann renner
gjennom hver time. Det lukkede systemet består av i alt 37 millioner liter vann. For
å hindre drukningsulykker er det utplassert tre livbøyer i anlegget.
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Nepal-suksess i Norway Cup
statkraft var også i år med og sponset et lag fra Kirne i Nepal, der SN Power
er medeier i Himal Power Ltd. Denne gangen var det et jentelag i klasse 14 år som
fikk muligheten til å bryne seg mot lag fra andre land på Ekebergsletta. Den første
kampen tapte de 1–3, men vant deretter 6–0 og 1–0, og dermed var det klart for slutt-
spill allerede i debuten! Suksessen fortsatte i 32-delsfinalen med seier 1–0 over
Åndalsnes, før Lom til slutt ble for sterke i 16-delsfinalen (0–3).

Statkrafts Ingebjørn Nygård og Leif Harald Hansen − tidligere henholdsvis kraftverks-
sjef og vedlikeholdsleder på Khimti – var norske lagledere for Kirne. Ellers fikk også
hovedkontoret merke Nepal-påvirkningen i Norway cup-uka, da spillerne ble invitert til
kantinen for å spise lunsj med Statkrafts ansatte. På menyen? Den nepalske retten
Dall Bath.

Nå omsettes kraften fra
Tyrkia også i andre land.

Grenseoverskridende avtale
statkraft har gjennomført sin første grenseoverskridende avtale
mellom Tyrkia og Hellas. Selskapet kjøpte 10 MW kapasitet av et tyrkisk
selskap, som sørget for å bringe kraften frem til den gresk-tyrkiske grensen,
og derfra ble den solgt på det greske markedet.

Det tyrkiske kraftsystemet ble synkronisert med systemet i Kontinental-
Europa 18. september i fjor, og er nå inne i en prøveperiode.

− Avtalen er en milepæl for krafthandel over landegrensene i denne
regionen, sier lederen for nye markeder, Claus Urbanke. − Vi håper kraft-
utvekslingen vil styrke seg i fremtiden, siden vi ser et stort potensial for
Tyrkia og markedene rundt.

Suksesslaget: Ikke verst å nå 16-delsfinalen
i sin aller første Norway Cup-turnering.
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oppkjøpet av enerpar markerer SN Powers første investering
i Brasil, og styrker satsingen i det søramerikanske markedet. Fra
før er SNP sterkt til stede både i Chile og Peru.

− Enerpar-kjøpet er en betydelig begivenhet for SN Power,
også fordi det er vår første investering i et selskap for energi-
kommersialisering. Energikommersialisering er et kjerne-
kompetanseområde for oss, og vi ser at det brasilianske markedet
tilbyr utmerkede muligheter for vår knowhow på dette området, sier
Tor I. Stokke i SN Power.

Selskapets mål er å nå 3000 MW installert kapasitet allerede i
2015, og Brasil-satsingen er et viktig steg på veien.

− Vi ønsker å bli en anerkjent markedsaktør i Brasil i løpet av få
år, sier Stokke.

SN Power kjøpte aksjene i Enerpar fra Norske Skog. Avtalen
sikrer Norske Skogs papirfabrikk Pisa i Brasil leveranse av kraft
ut 2014, og gir SN Power en årlig leveranse på 1,2 TWh elektrisk
kraft fra 2015 og frem til 31. desember 2025.

PS. Under klarg jøringen av denne utgaven av People&Power
kom også meldingen om at SN Power vil kjøpe en større eierandel i
fornybarselskapet Desenvix i Brasil. Les mer på våre websider!

nOTIsER

evig eies …
statkraft energi as og Sjøfossen Energi AS er enige om en avtale som sikrer
sistnevnte evig eierskap til Sjøfossen kraftverk.

Den lokale kraftprodusenten i Nordland har siden 1947 leid fallrettighetene ved
Sjøfossen kraftverk av Statkraft. Leieavtalen går ut i 2018 og Statkraft har da rett til
å innløse anlegget til teknisk verdi. De to selskapene har nå inngått en avtale der
Statkraft etter innløsing av
anlegget, selger det med tilhørende fallrettigheter til Sjøfossen Energi.

− Vi er svært fornøyde med å ha sikret videre eierskap til et av våre viktigste kraftverk
til evig tid, sier administrerende direktør Steinar Pettersen i Sjøfossen Energi.

− Dette er en god kommersiell avtale for Statkraft og Sjøfossen Energi, sier Statkrafts
konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap, Steinar Bysveen.

20
Statkraft leverer et volum på
mer enn 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraft-
intensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tre-
del av konsernets samlede årlige kraftproduksjon.

Bøtelagt av
Nord Pool Spot
og NaSDaQ omX
statkraft energi as er
bøtelagt med totalt NOK 400 000 av
Nord Pool Spot AS og NASDAQ OMX
Oslo ASA for brudd på kraftbørsens
handelsregler i forbindelse med en
feilanmelding i det fysiske kraft-
markedet og påfølgende handler
i det finansielle kraftmarkedet 27.
oktober 2010.

Man har gått grundig gjennom
anmeldings- og kontrollrutinene og
oppdatert prosedyrene. Statkraft har
dessuten valgt å akseptere bøtene.

Full fest i Cheves
rett før sommeren ble
grunnsteinen for byggingen av
Cheves kraftverk i Peru lagt ned.
Det skjedde i regi av eier SN Power,
og ble feiret med stor festivitas.
Cheves får en kapasitet på 168 MW
og kan produsere opp mot 837 GWh
årlig når det står ferdig i slutten av
2013. Det er beregnet at kraftverket
vil redusere Perus utslipp av CO2
med 394 000 tonn årlig.

Både grunnsteinen og resten av Cheves
kan få stor betydning for Perus fremtid.

tyrkisk kraftprøver seg
i Hellas

STOrSATSIng I brASIl

SN Power er på
plass i Brasil.
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HaVVInD

Den første kilowattimen fra havvindparken ved Sheringham
Shoal er levert på nettet i Storbritannia. Men milepælen
markerer bare den spede starten for Statkrafts
ambisiøse satsing på offshore vindkraft.

TEKsT anders m. galaasen FOTO geir asKer

uT MoT

hAveT
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geir asker (33) er Statkrafts første offshorearbeider.
Han trives godt med å jobbe ute i det våte element.
− Å klatre opp stigen til substasjonen og se ned på

den lille båten som dunker mot monopælen 20 meter

under meg har helt klart gitt en ekstra piff i hverdagen,
sier Geir Asker, som for øyeblikket ikke savner arbeids-
pulten på Statkrafts hovedkontor.
Asker er hjemme fra sin første offshoreperiode på

Sheringham Shoal. Statkraft har her en kontraktfestet
rett til å sende folk inn i prosjektorganisasjonen. Geir
er førstemann ut.
− Min jobb er å lede idriftssettelsesaktiviteter, og

være en representant for prosjektet ute på plattfor-
men. Jeg er med og ser over den daglige aktiviteten og
får innsikt i infrastrukturen for hele parken, sier Asker.
33-åringen har jobbet mye med vindkraft på land

tidligere, og forteller at den store forskjellen offshore, er
at tilkomsten til turbinene er mye vanskeligere.
− Arbeidet er veldig væravhengig. Av sikkerhets-

messige årsaker kan vi for eksempel ikke gå ut
dersom det er bølger over 1,5 meter eller tett tåke. I
praksis betyr det at «nedetiden» er ganske stor, sier

Asker, som antar at tilgjengeligheten vil bli vanskeli-
gere utover høsten og vinteren.
Sheringham Shoal vil bestå av 88 turbiner fordelt

rundt to substasjoner.
− Selve monteringen av turbinene er det Siemens

som står for, men vi er med og observerer. Både for
kvalitetssikring og læring til senere prosjekter, sier As-
ker, som bor på et såkalt «flotell» i offshoreperiodene.
− Det minner om en gammel danskebåt, med alle

fasiliteter, bare at spillrommet er omgjort til et flott
treningsrom. Det fungerer veldig bra, og reduserer
transporttiden til parken betydelig, sier Asker.
Den sympatiske sivilingeniøren trives med å jobbe

to uker på og to uker av.
− Det blir lange dager når vi er på, men bonusen er å

få jobbe ute i parken og være «hands on» der det skjer.
Der er en unik erfaring som jeg håper å kunne dra nytte
av i fremtidige prosjekter i Statkraft.

ByGGER HUMANKAPITAL: Statkrafts representanter
i Forewind opparbeider seg verdifull humankapital
i arbeidet med å planlegge vindkraftutbygging på
Doggerbank. Fra venstre: Leon Notkevitch, Gordon
Lugsdin, Sophie Barrell og Tor Inge Vevatne.
(Foto: Erik Thallaug)

TEMa
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i
havgapet utenfor Norfolk, England, er
konturene av Statkrafts nye storsatsing i
ferd med å komme til syne. Den første av i
alt 88 turbiner som skal utgjøre havvind-
parken Sheringham Shoal Offshore Wind
Farm ble løftet på plass nå i sommer, og
den første kraften er allerede levert.

For en «landkrabbe» som Statkraft markerer
denne begivenheten inngangen til en ny æra. Aldri
før har selskapet befunnet seg på så dypt vann.
− Sheringham Shoal er på mange måter

Statkrafts første skritt ut i havet. Marine
operasjoner er noe vi tidligere ikke har trengt
å håndtere. Lærekurven har derfor vært bratt.
Vi er i ferd med å skaffe oss verdifull offshore-

kompetanse, sier Simen Elvestad, prosjektleder
for Statkrafts eierskap i Sheringham Shoal.
Havvindparken som bygges utenfor kystbyen

Sheringham er et helnorsk samarbeid mellom
Statoil og Statkraft. Statoil leder utbyggingen,
men de to selskapene sitter med like store
eierandeler, g jennom fellesforetaket Scira
Offshore Energy Limited.
− Statoil bidrar med sin offshoreerfaring; vi

med vår ekspertise på fornybar energi. Sam-
tidig er det et mål for oss å lære så mye som
mulig om marine operasjoner, kunnskap som
vi kan bruke i vår videre satsing på utbygging
av vindkraft til havs, sier Elvestad.
At den første kraften er levert er en svært vik-

tig milepæl for Statkraft − av flere grunner. Når
kraftproduksjonen er i gang har selskapet flere
aktive roller i tillegg til å være eier. Kontrollrom-

met ved vannkraftverket Rheidol i Wales leverer
nemlig kontrollromstjenestene for vindparken,
og Statkrafts Düsseldorf-kontor står for produk-
sjonsprognosene og anmelding til kraftbørs og
balanseansvarlig.

verdens største vindkraftprosjekt. Også
den videre satsingen er alt annet enn beskjeden.
Sheringham Shoal er bare forretten, mens hoved-
retten befinner seg både lengre frem i tid og
lengre til havs. Vi snakker da om en storskala
utbygging av Doggerbank – en 8660 kvadrat-
kilometer stor fiskebanke midt ute i Nordsjøen.
− Doggerbank er en enorm mulighet for

Statkraft til å befeste sin sterke posisjon

innen fornybar energi. Offshore vind er et av
områdene på dette feltet hvor det er mulig å
skape vekst av betydning. Vi ønsker å ta del i
denne veksten, sier Torleif Sætrevik, prosjekt-
leder for Statkrafts eierskap i Doggerbank.
«Enorm» må her forstås ordrett. For mens

Sheringham Shoal vil ha en kapasitet på 317
MW, er den totale kapasiteten på Doggerbank
estimert til mellom 9000 MW og 12000 MW
– noe som betyr at feltet kan dekke opptil 10
prosent av Storbritannias strømforbruk.
Både Sheringham Shoal og Doggerbank

ligger i britisk sektor, og inngår som sådan i
Storbritannias offensive satsing på havvind (se
egen sak). Doggerbankprosjektet ligger an til å
bli verdens største vindkraftutbygging.
− På mange måter er Doggerbank kanskje

i største laget for Statkraft. Når vi har valgt

å begi oss ut på dette, har det sammenheng
med at det har vært vanskelig å få tak i gode
prosjekter til akseptabel pris. Runde 3 i UK ga
mulighet til å komme inn i en tidlig fase uten
å betale «premium» til en utvikler, og da våre
partnere ønsket å gå for den største sonen,
ble vi med på den utfordringen, sier Sætrevik.
Rettighetene til å utvikle vindkraft på Dogger-

bank ligger hos Forewind, en sammenslutning
bestående av fire energiselskaper. Statkraft og
Statoil eier hver sin firedel, mens de to andre
firedelene eies av britiske SSE og tyske RWE.
− Vi har i utgangspunktet forpliktet oss til å

g jennomføre konsesjonsprosessen sammen
med våre tre partnere. Hvis det kommer til

utbygging – det vil si, hvis prosjektene får
konsesjon og viser lønnsomhet – må vi ta
stilling til hvor stor del andel av Doggerbank
Statkraft ønsker å være med på å bygge ut,
sier Sætrevik.
Statkraft har forpliktet seg til å bruke 350

millioner kroner på konsesjonsarbeidet.

jakten på konsesjon. Litt utenfor London,
i forretningsbyen Reading, ligger Forewinds
hovedkontor. Her treffer vi fire av de sju med-
arbeiderne som Statkraft har sluset inn i prosjekt-
organisasjonen. Deres oppgave er å sikre at
planene på Doggerbank lar seg realisere. Eller for å
si det litt forsiktig; å utrede om de lar seg realisere.
− Vårt arbeid kan grovt sett deles i to. Én del

består i å produsere de analyser og utredninger
som kreves når man skal søke om konsesjon. Den
andre består i å foreta en løpende vurdering av
kostnadseffektivitet. Begge deler er i vårt tilfelle
svært omfattende prosesser, sier Gordon Lugsdin,
som selv har særlig ansvar for fagområdet havner
og logistikk.
Forewinds rasjonale er altså ikke å bygge

ut vindparker i seg selv, men å skaffe til veie de
konsesjoner som trengs for at slike parker kan
bygges. Det er nemlig ikke gitt at britiske myndig-
heter gir grønt lys for utbygging, selv om det på
mange måter er i deres interesse. Konsesjonene
avhenger blant annet av potensielle miljø-
konsekvenser.
− Vi har gjennomført en rekke geofysiske

undersøkelser og driver en betydelig overvåking
av dyre- og fuglelivet i området. De fleste av våre
undersøkelser er blant de største som noen
gang er gjort, forteller Sophie Barrell. Hun er
opptatt av å formidle at Forewind ikke jobber for

Doggerbank er en enorm mulighet for statkraft til å
befeste sin sterke posisjon innen fornybar energi.

torleiF sætreviK, prosjeKtleder For statKraFts eiersKap i Forewind

Den første vindmøllen på Sheringham
Shoal leverer allerede strøm til det
britiske markedet.

HaVVInD
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Kanskje synes dimensjonene
å være store, men Sheringham
Shoal er bare forretten…

utbygging for enhver pris.
− Vi ønsker ikke å gjennomføre noe som har

alvorlige miljøkonsekvenser. Det ville stride
mot alt vi står for, sier Barrell, og legger til at
undersøkelsene foreløpig ikke har avdekket noe
som tilsier at utbygging ikke skal kunne skje.

«learning by doing». Statkrafts folk i Forewind
har generelt stor tro på at Doggerbank-prosjektet
skal bli flyvedyktig, men legger ikke skjul på at
arbeidet er krevende.
− Foreløpig vil jeg si vi er i rute, men

tidsskjemaet er stramt. Crown Estate har diktert
at alt skal være i drift innen 2020. Så det er hardt
arbeid, men først og fremst utrolig gøy. Vi gjør noe
som aldri er blitt gjort før, og vi har alle muligheter
til å lykkes, sier elektroingeniør Leon Notkevich, én
av tre norske statkraftere i Forewind.
Selv om mulighetene ligger åpne, er det også

utfordringer. Blant annet er dagens kostnadsnivå
for høyt, og leverandørkjeden for spinkel til å
matche en utbygging av de dimensjoner som nå

planlegges i Europa.
− Det er behov for en oppgradering av hele

leverandørleddet, men ingenting kommer av seg
sjøl. Det er på mange måter en «høna eller egget»-
situasjon, sier økonom Tor Inge Vevatne, og utdyper:
− De vil ikke bygge fabrikkene hvis ikke vi legger

inn bestillinger. Og vi vil ikke bestille før de bygger
fabrikkene.
− Og vi vil ikke bestille noe hvis vi ikke får

konsesjon, supplerer Lugsdin.
Forewind er heller ikke alene på markedet.
− De andre selskapene i Runde 3 vil ha behov

for det samme som oss. Og vi vil ha behov for
alle kablene, alle plattformene, alt utstyr som er
tilgjengelig i dagens marked. Så det blir et race om
fasilitetene, sier Notkevitch, men understreker:
− Dette er noe vi vil forsøke å ta høyde for. Vi må

designe et prosjekt som er fleksibelt nok til å takle
ulike scenarioer.
I en så ung og hurtig voksende industri finnes

det ingen med lang erfaring og alle løsninger –
veien blir til mens man går.

− Gjennomsnittsalderen i bransjen er lav, og det
er «learning by doing» som gjelder. Vi lærer noe
nytt hver dag, sier Barrell, som selv er teamets
yngste (25).

vil ha mer å gjøre. Selv om Sheringham Shoal
og Doggerbank for tiden byr på mer enn nok
arbeid for medarbeiderne i offshore vind-enheten,
er det ingen grunn til å tro at det blir noe roligere
fremover. Olav Hetland, direktør for offshore
vindkraft, vil skaffe Statkraft enda et prosjekt å
bygge erfaring fra i tiden mellom de to. Foreløpig
vil han ikke si noe konkret om hvilke prosjekter
han og teamet hans vurderer å delta i for å styrke
konsernets havvindkompetanse, men slår fast at
det er nødvendig å bygge videre på erfaringene fra
havvindparken som står ferdig neste år.
– Vår strategi er å utvikle en langsiktig,

industriell rolle med sterk intern kompetanse i alle
faser av et prosjekt. Det må til om vi skal kunne ta
en ledende rolle i et av Dogger Bank-prosjektene,
sier Hetland.

Det er hardt arbeid, men først og fremst utrolig
gøy. Vi gjør noe som aldri er blitt gjort før.

leon notKeviCh, eleKtroingeniør
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T urbinene som skal brukes på Doggerbank vil bli
større enn dagens standard. Teknologiovervåkning
og Forskning og Utvikling (FoU) er en viktig del av
Forewinds arbeid.

− De vanligste turbinene i dag har en kapasitet på 3,6 MW.
På Doggerbank planlegges det å bruke vesentlig større vind-
møller, mellom 5 og 7 MW, sier Patrice Aguilera, ansvarlig for
teknologiutvikling i Forewind.

2 x OslO Plaza. Noen av de nye turbinene vil ha blader på
ca. 80 meter og kan bli opptil 230 meter høye, medregnet
fundament. Til sammenligning er Oslo Plaza, Nord-Europas
høyeste hotell, 117 meter.
Hva slags fundament som skal brukes på Doggerbank er

foreløpig ikke klart.
− Monopæl er det vanlige i dag, men vi kan få behov for andre
løsninger på Doggerbank, da monopælen har sine begrensnin-
ger både når det gjelder dybde og turbinvekt, sier Aguilera.
Størrelsen er den viktigste forskjellen på dagens og morgen-

dagens turbiner, men også selve konseptet er i endring – fra
såkalte «high speed»-turbiner til «direct drive», der sistnevnte er
uten girkasse. Fordelene med «direct drive» er ifølge leverandør-
leddet at kostnadene går ned og påliteligheten blir bedre.

GOd nOk inntjeninG? Nettopp kostnadseffektivitet er
også et stikkord for Statkrafts FoU-satsing på området.
− Vi har en stor og veldig kostnadsorientert FoU-aktivitet
rettet mot offshore vindkraft. Lavere kostnader er som kjent
et være eller ikke være for denne industrien, som per i dag
er avhengig av støtteordninger, sier Jørgen Krokstad, leder
for Statkrafts FoU-program for konkurransedyktig vindkraft.
− Med en innsats på 80 millioner kroner over fire år, skal
FoU-virksomheten blant annet bidra til å klargjøre om inntje-
ningen fra havvind vil bli god nok. I tillegg kommer problem-
stillinger knyttet til vindressurs og parkutforming, drift og
vedlikehold, teknologiutvikling og logistikk, forteller Krokstad.

krevende mOnterinG. En av problemstillingene er at den
nye turbinstørrelsen, kombinert med at Doggerbank ligger
såpass langt til havs, byr på visse utfordringer med hensyn
til frakt og montering.
− Vi vil trenge nye fartøy, og monteringsarbeidet blir krevende.
Bladene er jo designet for å ta tak i vind, og på Doggerbank
er gjennomsnittlig vindstyrke 10,2 m/s. Det er bra når vi skal
produsere, men gjør det vanskeligere å montere, sier Aguilera.
En annen utfordring på Doggerbank vil være å få tak i

maskiner som er godt nok testet.
− Vi ønsker oss maskiner med en «track record», det vil si at
de skal ha vært i drift noen år. Vi vil ikke ha en testpark der
ute. For å forsikre oss om at ny teknologi virkelig virker, vil
vi bruke et teknologikvalifiseringssystem kalt «Technology
Readiness Level», av samme type som oljeindustrien bruker
for å kvalifisere utstyr, forteller Aguilera.

Morgendagens teknologi

størrelsen er den viktigste
forskjellen på dagens og

morgendagens turbiner.

… også helt nye
arbeidsforhold.

Det er mye nytt å sette seg inn
i for Statkrafts medarbeidere …
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K
onserndirektør Jon Brandsar har sett potensialet
i havvind helt siden han begynte i Statkraft.
Og det må kalles forutseende, for han begynte
allerede i 1994.
− Da var jeg med i en liten gruppe som jobbet

med ny, fornybar energi, og havvind var blant teknologiene
som var på agendaen. Men det var ikke slik at jeg hadde en
ambisjon om at Statkraft skulle satse på dette allerede da,
altså, smiler han under den karakteristiske barten.
Den ambisjonen har han nå. Som konserndirektør med

ansvar for blant annet vindkraften i Statkraft ser han for
seg en stor og viktig satsing på vindmøller til havs. Og det
er ikke lenger fjern fremtid: Nylig ble det for første gang i
Statkrafts historie produsert kraft fra en havvindmølle,
og innen kort tid vil alle de 88 vindmøllene i Sheringham
Shoal kunne gjøre det samme. Det er bare begynnelsen.
− Ambisjonen er at vi skal ha en industriell rolle i ett eller

flere av prosjektene på Doggerbank, og da snakker vi om
prosjekter som er tre ganger større enn Sheringham Shoal,
forteller Brandsar.
− I tillegg vurderer vi å gå inn i enda et prosjekt innen

havvind før Doggerbank realiseres. Det er viktig å bygge
kompetanse kontinuerlig, og da kan vi ikke vente fire-fem
år mellom prosjektene.

går i bølger. Å sette opp vindmøller til havs er langt fra
uproblematisk. Konserndirektøren var nylig selv på besøk
ute på havet, og så hvilke utfordringer som ligger i å sette
opp vindmøller fra en båt.

− Det er værmessige begrensninger for hva man kan gjøre
av operasjoner ute på feltet både knyttet til bølgehøyde
og vindstyrke, noe som gir helt andre utfordringer enn på
land. Det er nødvendig å regulere dette sterkt også ut fra
HMS-hensyn. Det er klart at risikoen for skader øker i slike
komplekse operasjoner. På den andre siden har vi strenge
HMS-krav – helse og sikkerhet har alltid første prioritet.

Tross høye bølger og en teknologi som ikke akkurat er
hyllevare ennå, kommer møllene opp én etter én utenfor
Storbritannia. Og det er her Statkraft leter etter nye pro-
sjekter også. Britene har svært ambisiøse mål for hvor mye
klimautslippene skal ned og andelen fornybar energi opp i
årene som kommer. Som en konsekvens av dette skal de
fase ut store mengder fossil energi, samtidig som behovet
for kraft ikke blir mindre.
− Derfor er det grunn til å stole på at britene også i frem-

tiden vil ha robuste insentiver for utslippsfri kraft, som
gjør at Statkraft finner det kommersielt interessant å
investere i dette markedet. I tillegg er det rent geografisk
veldig gunstig for havvindmøller, med grunn sokkel og
mye vind, forteller Brandsar.
− Noen skjær i sjøen må vi nok regne med. Det er et

nytt terreng vi går inn i, og det er klart at det kan være van-
skelig å lese kartet iblant. Noen ganger er kartet også feil.

tror på sUksess. Brandsar er uansett optimistisk når
det gjelder satsingen i Storbritannia, og er sikker på at
det kan bli en suksesshistorie for Statkraft. Forholdene for
havvind ligger ikke like godt til rette i Norge, mener han.
− Nei, ikke ennå. Med grønne sertifikater på plass vil det

bli lønnsomt å bygge vindmøller på land i Norge. Men vi vet
at utbyggingskostnaden er i området 10 millioner kroner
per MW for landbasert vindkraft og at havvindmøller koster
det tredobbelte. Når så sokkelen utenfor Norge er dypere
og vanskeligere å bygge ut, går ikke regnestykket opp.
Derfor vil det ta tid før det kan bli aktuelt å bygge hav-
vindmøller også her.

viktig kompetanse.Men gjennom Statkraft er altså
Norge fortsatt med på et nytt eventyr innen fornybar
energi, og den kompetansen Statkrafts medarbeidere nå
opparbeider i prosjektene vi er med på, vil være uvurderlig
når selskapet skal satse på kommende prosjekter innen
havvind. For det blir mer av det, forsikrer Jon Brandsar.
Med ett forbehold:
− Vi skal ikke stikke under stol at investeringene må

tilfredsstille våre avkastningskrav og investeringene er
meget kapitalkrevende. Vi kommer til å være avhengige av
finansiering for å gå videre, sier han med ettertrykk.
Det er likevel noe med kroppsspråket som tilsier at han

har tro på at også det vil komme på plass. Akkurat som
vindmøllene som nå står og snurrer ute på havet.

– Hvis du ikke vil, får du det ikke til, fastslår Jon Brandsar.
og er det noe han vil, så er det å ta vindkraften til havs.

TEKsT Christer gilje FOTO espen solli

Klar For dypt vann

ambisjonen er at vi skal
ha en industriell rolle i

ett eller flere av prosjektene
på Doggerbank.
jon Brandsar, KonserndireKtør
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Konserndirektør Jon Brandsar
har sett potensialet i havvind
siden 1994. Nå kan han endelig
satse for fullt.

eUs fornybardirektiv fra 2009 krever at
gjennomsnittlig fornybarandel skal opp fra 8,5 til
20 prosent innen 2020. Målet for Storbritannia
er 15 prosent, opp fra beskjedne 3, og her spiller
offshore vindkraft en nøkkelrolle.
− Vi har noen av de beste naturlige vindressur-

sene i verden, og det ville være galskap ikke å for-
søke å utnytte dem enda bedre, sier en talsperson
for det britiske energidepartementet.
I det nylig publiserte dokumentet «UK Renewable

Energy Roadmap», slås det fast at Storbritannia
skal befeste sin stilling som verdensledende innen
offshore vindkraft. Dagens installerte kapasitet
skal økes fra dagens 1,3 GW til 18 GW innen
2020. Men det blir krevende:
«Å realisere dette potensialet vil kreve en be-

tydelig kostnadsreduksjon. Dette nødvendiggjør
handlinger utover hva som allerede er planlagt»,
heter det i dokumentet. Det listes også opp en
rekke tiltak som skal sørge for at industrien blir
flyvedyktig, uten at det går altfor hardt utover
forbrukernes lommebøker. Et prioritert område er
bistand til leverandørleddet:
− Vi fokuserer på det den britiske regjeringen

kan ha en innvirkning på, som å utvikle produk-
sjonsfasiliteter i eksisterende havner. Her setter vi
av opp til 60 millioner britiske pund frem til 2015.
Midlene er ment å hjelpe frem private investerin-
ger i nødvendige fasiliteter, ifølge departementet.
Men britene er også avhengige av utenlandske

selskaper.
− Vi kommer til å trenge enorme investeringer i

hele vår energi-infrastruktur. Bare på distribusjon
og produksjon alene snakker vi om 110 milliarder
britiske pund. Utenlandske investeringer vil her
være helt avgjørende.

Vi har noen av de
beste naturlige

vindressursene i verden,
og det ville være galskap
ikke å forsøke å utnytte
dem enda bedre.

Britene vil ha
mer vind i seilene
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Studentene fikk god oppfølging fra Statkraft og SN Power
underveis. Her er de sammen med to av sine hjelpere under
Kristus-statuen i Rio. Fra venstre: Stine Ursin-Holm, Maja
Egeland (Statkraft), Nicholas Farrar (SN Power), Andreas
Madland Størdal og Thibaut Forest.

hr
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H
vem kan skilte med sommerjobb i Rio de
Janerio og Lima? Studentene i Statkrafts
sommerprosjekt kan. Men sommer-
jobben har stort sett vært brukt til andre
ting enn å belyse turistattraksjoner
som Kristus-statuen i Rio. I år har det

vært gassmarkedene i Chile, Peru og Brasil som er blitt
satt under lupen på oppdrag fra analyseavdelingen i
Statkraft.

møtte energiministeren. Selv om mye av kraft-
produksjonen i Chile, Peru og Brasil består av vannkraft,
bestemmes nemlig strømprisene i høy grad av prisen på
naturgass. Inngående kjennskap til gassmarkedene er
derfor avgjørende for å utvikle langsiktige prisprognoser
for elektrisitet i disse landene. Med SN Powers økende
aktiviteter i Sør-Amerika, var det naturlig å slippe årets
sommerstudenter løs på analysen av gassmarkedene.
Inkludert i opplegget var et tidagers studieopphold i

henholdsvis Rio de Janeiro og Lima. Programmet var
fullspekket av møter med energiselskaper, regulatorer
og andre markedsaktører, nøye timet og tilrettelagt av
SN Powers lokale team i de to landene. Også Statoils
representanter i Brasil stilte opp for studentene, og i
Peru fikk de møte Carlos Herrera, som kort tid etterpå
ble utnevnt til landets nye energiminister.

kUnnskap snUdd på hodet. Én viktig lærdom er
at kunnskap om lokale markeder avhenger av lokal
tilstedeværelse.
− Mye av det vi på forhånd hadde lest oss til via Google

og andre kilder, ble snudd på hodet i møtet med lokale
aktører. Energiprisene i disse landene handler vel så
mye om politikk og historie som økonomisk teori og
rasjonalitet, mener studentene.
− Vi ble også overrasket over markedsaktørenes

åpenhet i sine betraktninger rundt markedsutviklingen.
Både offisielle synspunkter og mer personlige vurderinger
ble delt, og ga oss viktige innspill til våre analyser.

Samtidig har studieturen gjort studentene ydmyke
overfor kompleksiteten i å analysere energimarkeder
på lang sikt.
− En ting er å vurdere prisutvikling på kort sikt. Noe

helt annet er å vurdere hvordan umodne markeder,
med stor grad av usikkerhet og politisk risiko, vil
utvikle seg over tid.
Lange dager og mye arbeid til tross; sommer-

jobbingen har gitt mersmak og økt appetitten på
energibransjen som fremtidig arbeidsplass.

skryter av bedriftskUltUren. − Vi har lært så
enormt mye, samtidig som vi er blitt tatt på alvor, sier
studentene, som også har satt pris
på de mange gode diskusjonene underveis.
For brasilianske Ana Beatriz og franske Thibaut har det i

tillegg vært en positiv erfaring å møte norsk bedriftskultur.
− Å få jobbe i team og bli vist så stor tillit har vært en

ny og positiv opplevelse, sier de to.
Prosjektet ble avsluttet i midten av august med rapport

og presentasjon for konsernledelsen i Statkraft.

Både studenter og prosjekt var godt ivaretatt da
sommerprosjektet reiste til i Sør-amerika.

TEKsT lars magnus günther FOTO statKraFt

StatKRaFtS SommeRPRoSjeKt

statkraft gjennomfører hvert år et sommerprosjekt
der studenter får bruke sommeren til å jobbe med reelle
problemstillinger. de utradisjonelle sommerjobbene er
enormt populære, og tiltrakk seg i år mer enn 500 søkere.

– gjennom prosjektet gir vi studentene et innblikk i
hvordan det er å jobbe i statkraft og energibransjen.
en flott profileringsmulighet for selskapet, og samtidig
benyttes muligheten til å løse reelle problemstillinger
som våre forretningsområder er opptatt av, sier ellen
etholm, ansvarlig for employer branding i statkraft.

tidligere år har studenter jobbet med alt fra energi-
strategier for norge og småkraftsatsing i utlandet,
til konkurrentanalyser og rehabiliteringsstrategier
for utvalgte kraftverk i norge.

For ensommerjoBB!

I DE BEsTE HEnDER
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teknologi & miljø

Norge: 67,5 prosent fornybar i 2020
innen 2020 2020 skal andelen fornybar energi i Norge ha kommet opp i 67,5 prosent, ifølge målet
den norske regjering og EU-kommisjonen presenterte i sommer.

− Vi er veldig fornøyd med at Norge endelig har kommet opp med et mål for 2020. Det g jør
at det fortsatt er mulig å få på plass et felles norsk-svensk elsertifikatmarkedet fra 1. januar
2012, sier seniorrådgiver i PA&CP Håvard Vaggen Malvik i Statkraft.

Med 58 prosent som utgangsposisjon i 2005 har Norge allerede Europas høyeste andel forny-
bare energi. Det kan legges til at prosentandelen i 2008 var 62 prosent og at det er ventet at det
norskemålet i sin helhet kan nås gjennom elsertifikatmarkedet med Sverige. Det nye målet gjør at
Norge fortsatt vil inneha en klar lederrollen i 2020, men prosentforbedringen er noe mindre enn
den ville ha vært om målet var basert på de samme parametrene som for EU-landene. Flere norske
miljøorganisasjoner er derfor kritiske til det de oppfatter som lave ambisjoner.

enDelIg I gAng I AFrIKA

s
n Powers lenge varslede satsing i Afrika er nå i
gang, gjennom utviklingen av et vannkraftprosjekt
i Zambia. I Mellom-Amerika settes spaden i
panamansk jord allerede i høst.
Satsingen i Afrika og Mellom-Amerika har vært

på trappene en stund, gjennom datterselskapet SN Power
AfriCA, som i mai endret navn til Agua Imara (agua er spansk
for «vann», mens imara betyr «kraft» på swahili).
Vannkraftpotensialet i Afrika er enormt, gjennom at kun

7 prosent av vannressursene er bygd ut. Bare prosjektet
i Lusemfwa i Zambia vil kunne få enorm betydning i det lut-
fattige afrikanske landet. Det planlagte anlegget vil riktignok
«bare» ha en effekt på 46,5 MW, men potensialet er på hele
300 MW, og vil fullt utbygd være i stand til å forsyne samtlige
av Zambias husholdninger med strøm.
Vannkraftverket i Bajo Frio i Panama blir for øvrig på 58 MW.
Miljø- og utviklingsminsister Erik Solheim var til stede

under markeringen av navneskiftet på et arrangement i
Oslo i mai. Han understreket viktigheten av Agua Imaras
satsing, og påpekte blant annet at det er umulig for et land
å komme seg ut av fattigdom uten tilstrekkelige energi-
ressurser.
Sjekk ut mer på www.aguaimara.com.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mener
det er umulig å komme seg ut av fattigdom uten
tilstrekkelige energiressurser.

Baillie Wind
Farm skal bygges
i Caithness nord
i Skottland av

selskapet Baillie Wind Farm Ltd.,
der Statkraft eier 80 prosent.
Parken får 21 vindmøller og en
samlet installert effekt på inntil
52,5 MW.

21

Agua Imara utvikler nå et
vannkraftprosjekt i Zambia.
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Ny giv for saltkraft

Statkraft SCA Vind AB har fått
konsesjon til å bygge Mörttjärn-
berget vindpark i Bräcke kommune
i Jämtland, sørøst for Östersund

i Midt-Sverige. Vindparken får 85 MW i samlet
installert effekt.

til Statkraft for å finne støtte
i begynnelsen av august var Statkraft vertskap for den tyske økonomiministeren,
Philipp Rösler. Statsråden og følget hans var særlig interessert i å lære mer om Norges
potensielle rolle som leverandør av fleksibel kraftproduksjon som støtte for Tysklands
vekst innen vindkraft og solkraft.

Etter å ha besøkt et av Statoils anlegg i Nordsjøen, ble Rösler tatt med til Blåsjø og
Kvilldal kraftstasjon for en presentasjon av norsk vannkraft. Det ble naturlig nok fokusert
svært mye på fleksibilitet og potensialet for å kunne støtte det tyske kraftsystemet.

Ministerens norgesbesøk hadde et sterkt energifokus. Før besøket til Statkraft
besøkte han Nordsjø-installasjoner sammen med Norges olje- og energiminister, Ola
Borten Moe. De to statsrådene signerte en felles uttalelse som skal legge grunnlaget
for et tettere samarbeid i tiden fremover.

statkraft og Nitto Denko/Hydranautics har inngått en avtale om utvikling
og leveranser av membraner til saltkraftproduksjon. Avtalen vil kunne akselerere
utviklingen av denne nye formen for fornybar energi.

Statkraft er Europas ledende utvikler av saltkraft mens Nitto Denko/Hydra-
nautics er verdens største produsent av membraner. Statkraft åpnet i 2009
verdens første prototyp på et saltkraftverk, og anser membranene som en nøkkel-
komponent for at denne type kraft skal bli lønnsom. Nitto Denko/Hydranautics vil
ifølge avtalen utvikle membraner som er spesielt designet for saltkraft.

Saltkraftsjef Stein Erik Skilhagen
kan nå glede seg over en allianse
som kan vise seg svært nyttig.

På vei over Førrevassdammen fikk økonomiminister Philipp Rösler
blant annet en rask innføring om kapasiteten i norsk, fleksibel vann-
kraftproduksjon. Læremester er regiondirektør Jan Alne.

85

det gårpå spansKog swahili

nOTIsER
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stillingen

TeksT Anders M. GAlAAsen FoTo HAns Fredrik Asbjørnsen

Hun skal ta Statkrafts kommunikasjonsarbeid til nye
høyder. Da passer det bra at Bente E. Engesland
selv er proppfull av ren energi og lærelyst.

vil ha mer kraFT i

bUdSKapet
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stillingen
30 år etter Alta-aksjonen ble avblåst
tok Bente E. Engesland med seg hele
kommunikasjonsteamet nettopp til
Alta for å jobbe med selskapets nye
kommunikasjonsstrategi.
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V
i har en stolt arv å bygge videre
på og en unik posisjon å ivareta,
både i Norge og internasjonalt.
Samtidig tror jeg det er et uforløst
potensial i å synliggjøre den
betydelige verdiskapningen

Statkraft representerer. Det er mye kraft i god
kommunikasjon!
Noen knappe måneder etter at Bente

E. Engesland (49) tiltrådte stillingen som
kommunikasjonsdirektør i Statkraft, møter hun
oss på Lysaker, strålende blid.
− Jeg kan ikke tenke meg en bedre jobb. Jeg
er privilegert som får være med på utviklingen
av et så spennende selskap, med et så viktig
samfunnsoppdrag, sier Engesland.

reiser til inspirasjon. De første månedene
har hun blant annet brukt på å farte rundt og bli
bedre kjent med selskapets virksomhet. Det har
vært en lærerik reise.
− Det er veldig inspirerende å komme ut og
treffe kolleger som jobber lokalt. Folk i Statkraft
viser veldig stort engasjement og dedikasjon. Jeg
lærer noe nytt hver dag, sier Engesland.
Turen til Alta like før sommeren gjorde særlig

inntrykk.
− Det er stor symbolikk rundt Alta-kraftverket
og i år er det 30 år siden Alta-aksjonen. Vi
i kommunikasjonsteamet valgte derfor å
reise nettopp til Alta for å diskutere Statkrafts
posisjon i det norske samfunnet, forholdet
mellom historien og fremtiden. Alta minner oss
om at energi er et stort politisk spenningsfelt.
Erfaringene her hjemme er også en verdifull
ballast i internasjonaliseringen av selskapet, når
vi for eksempel investerer og bygger kraftverk i
Tyrkia, sier hun.

fornyer kommUnikasjonsarbeidet. Historien
gir et viktig bakteppe, men som kommunikasjons-
direktør er hun naturlig nok også svært opptatt av
de utfordringer selskapet står foran
− Verden trenger mer ren energi, og Statkraft
er størst i Europa på det. Det gir oss unike
muligheter i kommunikasjonsarbeidet i tiden
som kommer, sier Engesland, som sammen
med teamet sitt nå jobber med å revidere
kommunikasjonsstrategien. De fleste i Norge
kjenner navnet og ansiktet hennes fra tiden i
mediene. Avis- og tv-erfaringen kommer til nytte
i den nye jobben, der hun satser på å visualisere

kommunikasjonen mer og også fornye de interne
kanalene.
– Vi står overfor en helt ny mediehverdag. Med
internettrevolusjonen og nye digitale verktøy,
sosiale medier og smarttelefoner har vi fått helt
nye utfordringer, men også helt nye muligheter.
Mediene er mange, de er kritiske og raskere ute
en noen gang. Vi blir utfordret på kommentarer,
reaksjoner og handlinger på minutters varsel. Vi
må være fleksible og reagere både riktig og raskt.
Hun understreker at dette også har en positiv

side.
– Det har aldri vært så mange arenaer og kanaler
å få budskapet sitt gjennom på, både eksterne og
interne. Vi må bli enda bedre på disse virkemidlene
og vite når vi skal bruke hvilke kanaler.

må nå Ungdommen. Også andre grep skal tas for
å styrke dialogen. Som kommunikasjonsdirektør
i et selskap der mye informasjon er teknologisk
avansert, er det mye nytt å sette seg inn i for en
statsviter fra øvre Blindern.
− Statkraft rommer så mye kompetanse,
men vi kan nok tørre å slippe oss litt mer løs i
kommunikasjonen utad. Vi må våge å snakke
et språk folk forstår, tror Engesland. Nylig fikk
hennes egen datter, Benedicte, og en venninne
i skoleoppgave å lage en presentasjon om
naturens krefter og miljø. Da gikk de inn på
Statkrafts nettsider, og hentet ut informasjon.

− De er 15 år, og veldig opptatt av klima- og
energispørsmål. For å nå ut til denne gruppen, må
vi våge å forenkle litt, og kanskje også ta steget
over i nye plattformer.
Klimaspørsmål står også høyt på agendaen for

kommunikasjonsdirektøren.
– Vi står overfor en helt ny epoke i energi-
markedet, med klimaforandringer, teknologiske
nyvinninger og et stadig voksende behov
for mer energi som drivende krefter. Tydelig
kommunikasjon kan bidra til at selskapet når sine
mål. Ved å bli bedre kjent for hva vi står for, er jeg
også sikker på at vi styrker vårt omdømme og blir

bedre likt. Vi må få frem at vi er Europas største
aktør innen fornybar energi, og at vi er en viktig
del av løsningen på klimautfordringene!

ingen riper i lakken? Det er vanskelig ikke å la
seg overbevise av Engeslands engasjement. Ikke
bare har hun i sin tidligere redaktørgjerning laget
svært så «grønne» utgaver av kvinnebladet KK,
hun har også sittet i styret for Oslo T-banedrift. På
fritiden liker hun å løpe med hunden, gå på ski
med sønnen Nicolai, trene med datteren, ja i det
hele tatt å være så mye som mulig i frisk, naturlig
aktivitet. Men blir ikke det hele bare bitte litt for
perfekt? Finnes det ikke én ripe i lakken?
− Jeg kjører til jobben, innrømmer Engesland.
Til hennes forsvar er det også et stykke å sykle

Bekkelaget-Lysaker daglig, selv for en sporty
49-åring som ser ut som hun kunne vært ti år yngre.
Og til hennes forsvar er ikke kollektivtrafikken i
hovedstaden helt hva den burde ha vært.
− Jeg prøvde meg på trikk og tog ut hit, men det
ga jeg opp ganske fort. Det tok for lang tid, sier
Engesland.
Og tid, må vi huske, er slett ingen fornybar

ressurs. Så trolig er det bra for Statkraft at deres
nye kommunikasjonsdirektør er på plass hver
morgen kvart på åtte, med fulle energilagre. Og
når alt kommer til alt, er det ikke til å benekte at
hun fremstår som skapt for jobben: Et lite kraft-
verk på to høye hæler.

Vi kan nok tørre å slippe oss litt mer
løs i kommunikasjonen utad. Vi må

våge å snakke et språk folk forstår.
Bente e. engesland, KommuniKasjonsdireKtør

Slik husker vi henne: Som hardtslående programleder
i NRK. Her fra en valgsending i 1997. (Foto: Scanpix)

KOMMUnIKasJOnsDIREKTøR
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små hendelser som virker ufarlige, har potensial til å skje igjen med langt
alvorligere konsekvenser hvis de ikke rapporteres og gjøres noe med. sn
powers urban Kjellén har selv opplevd å bli truet på livet - og lært av det.
tEKSt Cato gjertsen Foto eriK thallaug

ta det onde ved roten

Urban Kjellén ble utsatt for knivtrusler i Angola.
Han rapporterte, og det fikk konsekvenser.

Har blokka i brystlommen
ansatte ved SN Powers prosjekter i blant annet
Filippinene er utstyrt med blyant og en liten notis-
blokk i brystlommen. Blokken inneholder et kort
skjema som medarbeideren kan fylle ut når det
oppstår en uønsket hendelse.

– Den raske responstiden gjør at flere detaljer
kommer med i rapporten. Sannsynligheten for at flere
rapporterer øker også på denne måten, til forskjell fra
om de selv hadde måttet finne penn og papir i lunsjen
eller etter arbeidsdagen, sier Urban Kjellén.
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D
et var da Urban Kjellén var på
tjenestereise for sin tidligere
arbeidsgiver i Luanda i Angola
han ble stanset av en mann
som truet ham på livet med
et stikkvåpen. Heldigvis
slapp Kjellén helskinnet fra

episoden, men han passet på å rapporterte den
umiddelbart. Resultatet ble en omlegging av
rutinene for hvordan besøkende tas imot og
passes på når de ankommer Luanda.

økt oppmerksomhet. Kjellén har tatt lærdom-
men med seg videre til SN Power. Han forteller at
det særlig er to grunner til hvorfor det er viktig å
rapportere alle hendelser som skjer i forbindelse
med jobben. Det gjelder selv om hendelsen
isolert sett ikke førte til skader på mennesker
eller materiell.
– Det skjerper oppmerksomheten for fare-

signaler hos den enkelte medarbeider. Man
forstår hva som er en fare, og at neste lignende
episode kan bli langt mer alvorlig. Når med-
arbeidere rapporterer små hendelser, trener de
rett og slett på å tenke sikkerhet. Den andre
grunnen som gjør rapportering viktig, er at man
da kan iverksette hensiktsmessige tiltak for å
unngå lignende episoder i fremtiden, sier Kjellén.
Dessverre er virkeligheten slik at noen velger å

la være å rapportere de små hendelsene. Det er
det flere grunner til.

Noen ser ikke alvoret i situasjonen, og tenker:
«Det oppsto ingen skade, så da trenger jeg ikke å
lage noe nummer ut av det.»

Vedkommende befinner seg i en situasjon
han eller hun ikke burde ha vært i. Det kan være
at man for eksempel allerede har tøyd reglene,
og derfor synes det er pinlig eller ubekvemt å
rapportere en hendelse som vil kaste lys over
ens egen uønskete involvering.

Medarbeideren ønsker ikke å sette sin
leder i forlegenhet. Det er tydelige hierarkier
på arbeidsplassene i mange av landene som
SN Power opererer i. En vanlig ansatt ønsker
derfor ofte ikke å gjøres til «syndebukken» for at
lederen kanskje må iverksette tiltak som koster
penger.

rask tilbakemelding. Det siste punktet kan
forårsake at noen medarbeidere heller melder
fra om trivielle ting. Ved å gjøre det, tilfredsstiller
de sin overordnedes rapporteringskrav, og
situasjonen forblir uendret.
– Alle rapporteringssystemer kan misbrukes,

også vårt. Men de revisjoner som vi gjør av
rapporteringen, tilsier ikke at dette er et
problem. Vårt fokus ligger på å sørge for at
rapporterte hendelser følges opp med tiltak,
og at den som rapporterer får tilbakemelding
slik at sløyfen lukkes. Det skal være en tydelig
beskrivelse av hendelsen, årsakene til at den
oppstod og tiltakene som iverksettes for at
den ikke g jentas i framtiden. Og så er det
selvsagt viktig at endringene skjer relativt
raskt. Personen som rapporterte hendelsen
skal se at det nytter, ellers forsvinner noe av
motivasjonen, sier Kjellén.

forsiktig målsetting. SN Power har en mål-
setting om at hver ansatt ved deres prosjekter
i snitt skal rapportere minst én hendelse i året.
Kjellén legger ikke skjul på at det er et lite
ambisiøst mål, men at det ikke har noe for seg
å gå for offensivt ut i land som har et autoritært
forhold mellom ansatte og ledelsen.
– Vi prøver å fremme en norsk kultur av åpen-

het på dette området, men det tar tid. Derfor må
vi starte i det små. Folk må forstå hvorfor det er
viktig at de rapporterer små hendelser. Neste
skritt blir så å øke målsettingen om antall rap-
porterte hendelser, sier Kjellén.

RappORTERInG

Vi prøver å fremme
en norsk kultur av

åpenhet på dette området,
men det tar tid. Folk må
forstå hvorfor det er
viktig at de rapporterer
små hendelser.
urBan Kjellén

ingen saKFor liten

reidUn pihl er hms-sjef på Hejre-prosjektet
for DONG E&P. Før det jobbet hun blant annet i 31
år med HMS for Norsk Hydro, og var også leid inn
som HMS-sjef i India av SN Power i 2009.

Hun støtter Kjellén fullt ut i hans syn på viktig-
heten av å rapportere hendelser over tid, også for
å se om det ramler inn flere som er like i natur.

– Rapportering av små og store hendelser er et
utmerket verktøy for å få oversikten, slik at man
i neste runde kan sette i verk mer systematiske
tiltak. Men kun skriftlig rapportering må aldri bli et
alternativ til umiddelbart å påpeke muntlig overfor
de involverte når hendelsen skjer. Hvis ikke kan
hendelsen gjenta seg i en mer alvorlig form kort
tid etterpå, før man har rukket å analysere den
skriftlige rapporten, sier Pihl.

Hun har selv førstehåndserfaring med
rapporteringsarbeid i kulturer der det å miste
ansikt kan overskygge hensynet til andres sikker-
het. Det gjelder særlig om den innrapporterte
hendelsen også omfatter en med høyere rang i
organisasjonen.

– Det er alltid en tålmodighetsoppgave. En
effektiv innfallsvinkel er å begynne med innleide
entreprenører. Da kan man illustrere nytteverdien
av å rapportere, uten at egne kolleger føler seg
som «ofre» for rapporteringen, sier Pihl. Dermed
blir også innsalg i egen organisasjon suksessivt
lettere.

– må påpeke muntlig også

HMS-sjef Reidun Pihl.



historien

utstyrt mednødproviant

jUkla kraftverk fra 1974 er et av Statkrafts kraftverk ved Folgefonna. Utbyggingen
bød på mange utfordringer, blant annet måtte det lages langt mer kompliserte hydrau-
liske systemer enn det som var vanlig.
For Juklavatnmagasinet ble det blant annet valgt å plassere maskineriet nede ved

de to dyptliggende tappeventilene øst og vest for magasinet. Ned til ventilkammeret
går det en nesten 200 meter lang skråsjakt med trapp. Det tilhørende instrument-
kammeret har både ventilasjonsanlegg og et overnattingsrom med nødproviant. I
anleggstiden, der dette bildet er hentet fra, var adkomsten til kammeret fra en inn-
gang i en bratt fjellvegg med helikopterplattform. Det var også adkomst med stiger
ovenfra eller med båt og deretter opp en taustige. For å sikre adkomst gjennom
vinteren ble det i 1975 bygd en betongtunnel med trapp opp fjellsiden.
Juklavatn er for øvrig regulert mellom 1060 og 950 moh., og har en installert

effekt på 40 MW.
Les for øvrig mer i det nyutkomne verket «De temmet vannet».

Kronglete adkomst ingen hindring


