
People
& POWER

NR. 3 2014   |   VI LEVERER REN ENERGI

Gjennom partnerskap får Statkraft tilgang på nye 
markeder, utvikler kompetanse og frigjør kapital. 
Tillit, felles mål og verdier må til for å lykkes.

Gode relasjoner 

Løste bitter 
konflikt

Vannmannen

Kraftig nettverk

GODE NABOER

NVE-SJEF PER SANDERUD

NYE LØSNINGER

TEMA  |  PARTNERSKAP



2 STATKRAFT NR 3 2014 NR 3 2014 PEOPLE & POWER 3

innholdPEOPLE&POWER
NR. 3 | 2014

BENTE E. ENGESLAND
KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

ET MAGASIN OM STATKRAFT

Lokale partnere som 
kjenner terrenget, 

landet, markedene og 
kulturen er en nøkkel 

til suksess.
Ansvarlig redaktør: Bente E. Engesland 
Redaktør: Tone Dahle tone.dahle@statkraft.com
I redaksjonen: Tone Dahle, Anders Berg-Hansen, Lars Magnus Günther, 
Gunilla Lundén, Judith Tranninger, Ursula John, Torbjørn Steen, Ellen 
Stai, Jenny Bull Tuhus, Inge Kvivik
Layout og produksjon: Fete typer 
Forsidefoto: Tine Poppe Foto side 2: Alf Berg
Trykk: RK Grafisk AS Opplag: 5000
Kom gjerne med innspill til: pp@statkraft.com 

TEMA: PARTNERSKAP
Statkraft inngår stadig 
flere partnerskap. Hvorfor, 
med hvem og hva kreves 
for å lykkes? Tima Utne 
Iyer (IH) og Jon Vatna-
land (WPT) deler sine 
erfaringer.

15

POWERTALK Direktør i 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Per 
Sanderud, vil ha mer ren 
energi. 

12

FOLK I FARTA Som trainee 
har Øydis Gadeholt blitt 
godt kjent med tre land og 
ulike forretningsområder. 
Som Executive Assistant 
håper hun å få det store 
overblikket.

34

STATKRAFTSKOLEN
Hvordan temme energi 
fra vind- og solkraftverk? 
 Virtuelle kraftverk er svaret.

30

GODE NABOER Fra bitter 
konflikt mellom Statkraft 
og lokale naboer langs elva 
Ljungan i Sverige, til sam-
lende forsknings prosjekt.

36

STATKRAFTLANDET 
BRASIL Visste du at 
Statkrafts sørligste vind-
park ligger i Brasil?

39

PÅ DEN SMALE VEI 
Hva skjer når Statkraft 
skal ruste opp flere 
kraftverk midt i en 
natur perle, og anleggs-
maskiner og turister må 
bruke samme, smale vei?

6

HVERDAGSHELTER TIL 
HAVS Når arbeids plassen 
ligger 150 meter over 
bølgene, er veien til 
jobben litt annerledes 
enn for folk flest.

24

Et litt grønnere India

Veien opp er bratt og svingene 
er skarpe. Den er møysom-
melig bygget for å nå frem til 
Allain Duhangan, kraftverket 

som ruver 2700 meter over havet. 
Hvem skulle tro at det var mulig å få 
til et slikt run-of-river-prosjekt her 
i Himachal Pradesh? Arbeidskarene 
forteller meg at de i begynnelsen gikk 
hele veien opp, disse siste 30 kilome-
terne. Som gjetere tok de seg frem i det 
vakre fjell-landskapet.

Slik startet det som skulle bli et av 
de aller mest utfordrende prosjektene 
i SN Power og Statkrafts historie. Kre-
vende geologi, rasfare, vanskelig med 
sikringstiltak. Flere tragiske dødsfall 
skjedde i byggefasen. Men nå går 
driften normalt på Allain Duhangan, 
med kapasitet til å levere strøm til flere 
hundre tusen husstander.

Konsernsjef Christian Rynning- 
Tønnesen og vi som er i hans følge blir 
tatt varmt i mot av kraftverksjefen og 
medarbeiderne. – Dette har vært et 
pionerprosjekt. Med så vanskelige 
konstruksjoner som Allain Duhangan 
er det en klar fordel å ha tung kompe-
tanse og erfaring. Derfor må det 
selskaper av en viss størrelse til for å 
lykkes, mener konsernsjefen.

Han mener lokale partnere som 
kjenner terrenget, landet, markedene 
og kulturen er en nøkkel til suksess. Jeg 
diskuterer verdien av samarbeidet med 

ledelsen i partneren Bhilwara også. Hva 
skal til for å lykkes? Det er tre ting som 
teller, sier de: Først gjelder det å forstå 
hverandre. Virkelig forstå. Så er det å ha 
tillit fra starten. Mistro og mistillit er 
helt ødeleggende. Det tredje er 
tålmodighet, sier de med et stort smil.

Med en befolkning på 1,3 milliarder 
mennesker er energibehovet enormt. 
I dag går India på kull, hele 68 prosent 
av energiforsyningen kommer fra 
kullkraft. Minst 400 millioner men-
nesker mangler fortsatt elektrisitet 
– og i tillegg går man ofte i svart.

Kraftmarkedet og investerings-
lysten har lenge ligget nede, men 
mange tror på mer fart i økonomien 
nå. Den nye statsministeren, Narendra 
Modi, har store ambisjoner: – Vi trenger 
en safranrevolusjon! For å møte et 
sterkt økende energibehov, må vi satse 
mer på solkraft.

Modi kan neppe kalles en klima-
helt. Han drives naturlig av målet om 
å få til økonomisk vekst og sikker 
energiforsyning. Modis sol-visjon kan 
med tiden likvel lede til et litt grønnere 
India. Derfor jakter også Statkraft på 
nye forretningsmuligheter og model-
ler. Markedsoperasjoner, salg av kraft 
og pilotprosjekter innen solkraft er 
noe av det teamene i New Delhi har på 
agendaen fremover. 

Og konsernsjefen forsikrer iallfall at 
Statkraft er her i India for å bli. 
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NY VITENSlår på stortromma 

På vei til Røssåga Spiraltrommen 
som skal installeres i Nedre Røssåga 
er bygget i Kina.

På FNs klimatoppmøte Christian Rynning- 
Tønnesen (Statkraft), Dr. Sultan Al Jaber 
(Chairman of Masdar), Ed Davey (UK 
Secretary of State for Energy & Climate 
Change), Helge Lund (Statoil).

DET ER STORE KREFTER i sving på Nedre Røssåga om dagen. Oppgra-
deringen av kraftverket fra 1955 med byggingen av en ny stasjon 
er Statkrafts største rehabiliteringsprosjekt i år. I mai var den nye 
kraftstasjonen ferdig utsprengt i fjellet og i august ble et enormt 
sugerør montert.

– Dette røret er så vidt vi vet Norges største i forbindelse med 
en Francis-turbin, og kan sluke unna 105 kubikkmeter vann per 
sekund, sier prosjektleder Roald Nilsen.

Neste milepæl er å få spiraltrommen på plass (bildet). Spiral-
trommen er et sneglehusformet rør som fordeler vannstrømmen 
inn til ledeskovlene på turbinen. Trommen som skal installeres 
i Nedre Røssåga er ingen småtass. Den har en totalvekt på 120 
tonn. Spiraltrommen er bygget i Kina og bare frakten til Norge og 
Nordland fylke, er en stor operasjon i seg selv.

Når Statkraft rehabiliterer Nedre Røssåga kraftverk, øker 
kraftproduksjonen samtidig som forholdene for laks og sjøørret 
forbedres. En ny om løpsventil vil sikre vannføring i Røssåga. 
Statkraft gjør også betydelige tiltak i vassdraget for å bedre 
oppvekstforholdene for laks og sjøørret.

Blant annet flyttes utløpet fra det nye kraftverket høyere opp 
i elven. En strekning på 600 meter som har hatt redusert vann-
føring, vil nå få høy og jevn vannføring. Denne strekningen 
utgjør 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssågavassdraget.

 Investeringsrammen for hele prosjektet er på 1,7 milliarder 
kroner. Når prosjektet er ferdig, vil Nedre Røssåga og Øvre Røssåga 
stå for to prosent av Norges totale strømproduksjon.

Klima‑ 
kunnskap
MÅ VI VELGE mellom økonomisk 
vekst og reduksjon av klima-
risiko? Spørsmålet utforskes i 
artikkelsamlingen «Chasing New 
Ideas» som Statkraft nylig har 
publisert. Samlingen er et resultat 
av rundebordskonferansen 
Statkraft arrangerte i november i 
fjor der klimaforskere, miljøvernere, 
næringslivsledere og andre mar-
kante stemmer i klimadebatten 
var samlet. Utgivelsen er laget for 
å dele nye tanker om klima og 
energi med et bredere publikum. 

http://epub.artbox.no/statkraft/cr/

Fremskritt på 
Fosen
600 MW vindkraft på Fosen er et 
skritt nærmere realisering gjennom 
etableringen av Fosen Vind AS i 
september. Det nye selskapet eies 
av Agder Energi, NTE, Statkraft og 
TrønderEnergi, og skal eie tre store, 
planlagte vindparker som Statkraft er 
operatør for.

Mens selve prosjektutviklingsarbei-
det har pågått for fullt, har selskapene 
fått alle formaliteter på plass for 
etableringen av selskapet. Kristian 
Aa er daglig leder i Fosen Vind AS, 
og konserndirektør Jon Brandsar er 
styreleder. Selskapet vil dele lokaler 
med Statkraft i Trondheim. 

Utbyggingsplanene forutsetter 
ferdig stillelse innen utløpet av 2020, 
for at prosjektene skal omfattes av det 
norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

Vindparkene og kraftlinjene i 
Trøndelag er gjensidig avhengige av 
hverandre for å kunne realiseres, og 
tiden er knapp. Vindkraftaktørene og 
nettselskapene er allerede i dialog for 
å sikre koordinert framdrift. 

Ny partner
MASDAR har gått inn som partner i Dudgeon havvindpark med en 
eierandel på 35 prosent. Statkraft og Statoil eier henholdsvis 30 og 
35 prosent etter at den nye avtalen ble signert. Partnerskapet ble 
presentert under FNs klimatoppmøte i New York i september.

– De Forente Arabiske Emirater er det eneste OPEC-landet som 
selger både fornybar og tradisjonell energi til verdensmarkedet, og 
landet er forpliktet til å bidra til økt bruk av vindkraft for å oppnå en 
mer balansert energimiks nå som vi beveger oss mot en bærekraftig 
fremtid med mindre karbonutslipp, sier Dr. Sultan Al Jaber, styreleder 
i Masdar, Abu Dhabis selskap for fornybar energi.

450 Hele 450 tonn veier rotoren på generator 3 
i Sima kraftverk, som nylig ble heist opp 
for vedlikehold for første gang på 35 år. 
Løftet ble gjennomført med begge  
kranene sammenkoplet i maskinsalen på 
kraftverket.

FORMEL E Ren energi 
blir stadig verdsatt på nye 
 arenaer. I september gikk 
den aller første VM-runden 
i formel E av stabelen i 
Beijing. Billøpet er ute-
lukkende for biler som går 
på strøm.

AKTUELT POWER



6 STATKRAFT NR 3 2014 NR 3 2014 PEOPLE & POWER 7

K limaendrOmnihitatem fuga. 

AKTUELT OPPRUSTNING

I sommer har 40.000 turister besteget spektakulære Trolltunga. Midt 
i turiststrømmen har Statkraft oppgradert to kraftstasjoner og en 
pumpestasjon. Hva skjer når anleggsmaskiner, turbusser og privat-
biler alle må bruker samme, smale vei?

Tunga rett i munnen

 Ellen Stai      Shutterstock, Nils Lund, Finn Arve Berget og Knud Knudsen/Arkiv NVIM

HENSYN Å ruste opp kraftverk 
midt i turistsesongen byr på ekstra 
 utfordringer for Statkraft i Hardanger. 

OPPRUSTNING
Tyssedal
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Her er ja-benken, sier Hans Henrik Haukaas, 
vedlikeholdsleder hos Statkraft i Tyssedal. Vi 
er midt i en hårnålsving, på vei opp til Mågeli 
kraftverk. Langt under oss glitrer Sørfjorden i 

sola. – Hit tok gutta jentene med for å fri, peker han.
Det er ikke godt å si hvor langt det er til bunnen av 

juvet fra benken ytterst på kanten, men jenter som 
avviste frieren sin her, hadde utvilsomt nerver av stål. 
Og det er det ikke alle turister som har, når de med 
hjertet i halsen sniker seg rundt svingene. Flere steder 
er veien for smal til at to biler kan passere hverandre, 
og skulle den stakkars turisten møte en betongbil, er 
det slett ikke sikkert han eller hun våger å rygge.

 Stien som fører til turistmagneten Trolltunga, 
starter nemlig ved Mågeli kraftstasjon i Skjeggedal. 
Turistene må enten ta buss eller kjøre bil fra Tyssedal. 
Autovernet er ikke noe å skrive hjem om, her og der 
er det bare en lav kant av spisse steiner mellom bilene 
og avgrunnen. Så da Statkraft hadde planene klare for 
oppgradering av kraftverket, begynte man også å se på 
hvordan møter i trafikken kunne unngås. 

På programmet sto blant annet omkiling av en 
generator i Mågeli kraftstasjon, utskifting av generator-
bryterne og kontrollanlegg i Skjeggedal pumpestasjon, 
samt arbeid med nye kabelkulverter fra Tysso 2 til nytt 

koplingsanlegg i friluft. Samtidig skulle Odda Energi 
utføre omfattende vedlikehold av sine anlegg i områ-
det og bygge en ny, stor koplingsstasjon. Alt dette ville 
medføre betydelig trafikk, midt i den mest hektiske 
turistsesongen.

TURISTMAGNETEN TROLLTUNGA Trolltunga 
stikker ut fra et fjellmassiv 1.100 meter over havet, 
700 meter over Ringedalsvatnet. Lenge var den en 
godt bevart hemmelighet, men for noen år siden fikk 
driftige Odda-folk støtte til markedsføring fra Inno-
vasjon Norge. I 2009 tok et tusentall turister turen til 
Trolltunga. De la ut bilder på nettet, og på få år hadde 
søkeordet «Trolltunga» passert «Hardanger» i antall 
klikk. I sommer har rundt 40.000 turister dristet seg 
ut på Trolltunga, etter å ha gått rundt fem timer i til 
dels svært bratt terreng. Ventetiden for å komme ut på 
fjelltunga har vært opptil en time. 

– Allerede på et tidlig stadium i planleggingen var 
vi opptatt av å få til en ryddig og grei trafikkavvikling, 
sier Vidar Riber, sjef for kraftverkgruppe Hardanger.

– Selv om vi primært må ta hensyn til jobben vi 
skal utføre, ønsker vi ikke å legge for store hindringer 
i veien for turister, hyttefolk og fastboende som også 
bruker veien. Derfor har vi prøvd å frakte opp de store 

4 | Tradisjoner for turisme Ringedalsfossen var lenge en av Norges største turistattraksjoner. Fossen ble bygget ut og regulert gjennom tunneller da Tysso 2 ble bygget i 1967.1 | Smidighet Anleggsveien fra Tyssedal til Skjeggedal er fra ca 1930 og er smal og uoversiktlig. Når anleggsmaskiner og turister må bruke samme, smale vei gjelder det å ha 
tunga rett i munnen.  2 | Generatorene i Mågeli kraftverk omkiles. Det er et møysommelig arbeid å løsne skruer som har sittet i mer enn tretti år.  3 | Statkrafts Hans Henrik 
Haukås (t.h) koordinerer med Jostein Soldal i Opplev Odda.
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AKTUELT OPPRUSTNING

komponentene på tider da det ikke er mye annen 
trafikk, sier han. 

For å få til dette har han hatt jevnlige møter med 
representanter for det lokale busselskapet, turist-
næringen, fastboende og Odda Energi.

– Planleggingen har blant annet resultert i at vi har 
satt opp en bom, slik at vi kan stenge veien når vi skal 
ha tungtransport oppover, forteller Riber. 

Smidighet og god planlegging har gjort at den 
uvanlig store trafikken på den smale veien har gått 
tilnærmet knirkefritt. 

TURISMEN ER IKKE NY Allerede på 1800-tallet 
var Odda og Tyssedal to av landets fremste turist-
destinasjoner. Ikke minst fra utlandet strømmet den 
opplevelsessugne overklassen til for å bli kjørt med 
hest og kjerre på nervepirrende veier opp til utkanten 
av Hardangervidda. I Skjeggedal fikk lokalbefolknin-
gen en kjærkommen ekstrainntekt av å ro dem inn til 
den imponerende Ringedalsfossen med et fritt fall på 
160 meter. Derfra kunne de beundre Tyssestrengene, 
Europas tredje største fossefall med et fritt fall på 300 
meter, dobbelt så høyt som Vøringsfossen. 

Industrigründeren og ingeniøren Sam Eyde sto bak 
utbyggingen av Tyssedal kraftverk, Tysso 1, i 1906. Etter 

en anleggsperiode på bare halvannet år kunne Norges 
første høytrykkskraftverk forsyne to fabrikker i Odda 
med strøm via syv kilometer lange kabler. En av dem, 
The Sun Gas Company, var verdens største karbidfa-
brikk. Norges industrieventyr var i gang for alvor. Men 
turistattraksjonene var lagt i rør, og Skjeggedal turist-
hotell måtte stenge dørene. Det skulle gå 100 år før 
turistene var tilbake for fullt. I dag lever turoperatøren 
Opplev Odda godt med Statkraft som nærmeste nabo.

– Her i området er det masse krafthistorie, det er en 
del av opplevelsen. Turistene synes det er spennende 
når vi forteller om industrirevolusjonen som startet 
her og var en forutsetning for det norske oljeeventyret, 
sier daglig leder Jostein Soldal.

– Vi har ikke merket noe til den ekstra trafikken 
til Statkraft. Alle lokale aktører har vært opptatt av at 
dette skal fungere. Turistene kommer stort sett opp 
tidlig på dagen, og når parkeringsplassen er full ved 
12-tiden, må de parkere nede i dalen. Da stenger vi 
veien med bom og frakter folk opp med minibuss. 

Soldal er glad for at Statkraft har lagt til rette for 
turismen ved å etablere parkeringsplass på egen grunn. 
Sherpaer fra Nepal er i ferd med å ruste opp en gammel 
sti oppover fjellsiden mot Trolltunga, og Statkraft har 
fraktet inn stein og plank med helikopter.

Her i 
 området er 
det masse 
kraft historie, 
det er en  
del av 
 opplevelsen.
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MÅGELI FRA 1956 er det eldste kraftverket som er i drift i Hardanger. 
Det ble ombygd i 1978. – Vi vet at etter 35 års drift må det meste 
skiftes. Sporkilene i generatorene er laget av bakelitt. Nå blir de skiftet 
ut med kiler av PVC, som er mer holdbart, forteller prosjektleder Roar 
Frantzen. I fjor ble arbeidene ferdigstilt med generator 1, nå er det 
generator 2 som fornyes. Tolv poler skal tas ut for revisjon. Viklere, 
mekanikere, montører og arbeidsledere har nok å gjøre. 

– Odda Energi har også byttet ut tre trafoer som veier 60 tonn hver. 
Når vi først stopper turbinene, er det gunstig å benytte anledningen. Å 
koordinere arbeidet er en viktig del av prosessen, sier Frantzen.

Skjeggedal pumpestasjon er en ombygd kraftstasjon som ligger 
like nedenfor den imponerende Ringedalsdammen. Prosjektleder 
Olav Erik Børve forteller at de blant annet skifter ut generatoreffekt-
bryterne fra 1980. 

– Dette er en stor jobb med innleid mannskap. Vi tar ett aggregat 
om gangen. Å montere hver bryter tar omtrent en måned. I tillegg 
skal den ene pumpa få en ny frekvensomformer som regulerer has-
tigheten. Den andre pumpa går på direktedrift, den skal bygges litt 
om. Mens vi er i gang, får vi nytt brannvarslingsanlegg og maler tak 
og vegger innvendig. Utfordringen er å få utført normalt vedlikehold 
samtidig, men foreløpig har det gått greit, sier Børve.

Omkiling og utbedring

Sameksistens 
Hovedstien til 
Trolltunga går fra 
parkeringsplas-
sen ved Mågeli 
kraftstasjon. 
Statkraft har 
utvidet plassen 
og lagt til rette 
for turismen i 
området. 
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NYE UTFORDRINGER – Vi har bidratt litt økonomisk og stilt mye 
areal til disposisjon for turistnæringen, for vi synes det er flott at 
Jostein Soldal og Opplev Odda har fått fart på turismen og skapt 
nye arbeidsplasser i kommunen. Dette går greit så lenge vi har et 
ryddig forhold og turismen ikke skaper for store hindringer for 
den primæroppgaven vi har, sier Vidar Riber.

Neste år står utbedringen av Tysso 2 for tur. Der skal det meste 
skiftes ut, og mye tungtransport gjør at Skjeggedalsveien igjen må 
stenges i korte perioder. Riber er trygg på at det kommer til å gå 
greit.

– Folk som har gått i ti timer, blir ikke glade hvis de må vente 
på å komme ned igjen. Av hensyn til dem skal vi legge de fleste 
transportene til kveldstid, sier han.

Men arbeidene medfører ikke bare utfordringer for turistene 
og lokalbefolkningen. Neste år skal høyspentledningene som går 
på kryss og tvers legges i kulvert. Da blir den flotte utsikten herfra 
enda finere, til glede for både turister, Statkraft-ansatte og fast-
boende i Skjeggedal. 

Ny giv Turismen forsvant da Tysso 1 ble bygget i 1906. Siden har området rundt turstien på bildet vært et kraftrike med tre kraftstasjoner, en pumpestasjon og syv store 
magasiner og flere mindre dammer som er spredt over store områder. For fem år siden fikk turismen til Trolltunga et realt oppsving med 40.000 besøk bare i sommer.



NR 3 2014 PEOPLE & POWER 1312 STATKRAFT NR 3 2014

AKTUELT POWERTALK

ALDER: 60
STILLING: Vassdrags- 
og energidirektør.
LEDERERFARING: Har 
bred ledererfaring fra 
fem departementer, 
blant annet som 
departementsråd i 
Samferdselsdeparte-
mentet og Nærings og 
handelsdepartementet. 
President i EFTAS 
over våkingsorgan (ESA). 
Nestleder i styret i 
Flytoget.
UTDANNING: Samfunns-
økonom Universitetet 
i Oslo. Visiting scholar 
Stanford University.
FAMILIE: Gift, tre barn.

POWERTALK

PER SANDERUDPer Sanderud vokste opp på Hamar 
ved Norges største innsjø, Mjøsa. 
Han er vant med vann. Siden 2011 
har han ledet Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE), et unikt forvalt-
ningsorgan sammenliknet med tilsva-
rende organer i andre land. 

– Vannet er en blå tråd i alt vi i NVE 
foretar oss. Energiforsyningssystemet i 
Norge er basert på vann. Derfor får jo også 
mer regn og ekstremvær store ringvirk-
ninger. Kraftforsyningsselskapene, veg-
vesen og jernbane, alle påvirkes. Mer og 
tyngre regn vil i årene fremover øke farene 
for naturskader, sier han. 

Klimaendringene gjør at NVE er «in». 
Sanderud merker det godt. Trykket øker, 
flere er interessert. Mer enn 100 hydro-
loger analyserer og følger med hvert 
minutt. NVEs vurderinger og prognoser er 
etterspurt både hjemme og ute.

EKSTREMVÆR – De siste årene har vi opplevd 
sterke hendelser med ekstremvær mange steder i 
verden. Vi husker den voldsomme og destruktive 
orkanen Sandy i New York. Den tropiske syklonen 
Haiyan på Fillippinene. Flommen i Storbritannia 
som i år ga den våteste vinteren siden 1800-tallet. 
Snøvær i Tokyo, mer enn på 45 år. Har dere noe å 
lære bort til andre lands myndigheter?

− Vi bidrar mange steder fordi vi har 
lang erfaring og kompetanse. På vegne av 
NORAD (Direktoratet for utviklingssam-

arbeid) er vi inne i 15 land. I Myanmar 
holder vi på med å koble beredskaps-
organisasjonen og kraftprodusentene. Vi 
er på plass i Bhutan i Himalaya og i mange 
afrikanske land som Liberia, Mosambik og 
Tanzania og i Asia på Filippinene. Her er 
jo også Statkraft representert og vi mener 
investorene har nytte av at det blir bedre 
rammeverk i landene dere satser i. NVE 
utvikler modeller og vannprofiler som gjør 
det lettere for myndighetene å planlegge 
og regulere. Det er et spennende og viktig 
arbeid!

Sanderud mener de globale klima-
endringene vil sette mer og mer preg 
på virksomheten til NVE. Uansett om 
det politiske presset for en internasjonal 
klima avtale øker, og selv om næringslivet 
går foran i det grønne skiftet, snakker vi 
her om et svært langsiktig perspektiv.

– Hvordan preger dette ditt eget arbeid?
– Vi i NVE arbeider nå stadig tettere 

med Meteorologisk Institutt og Bjerknes-
senteret for klimaforskning. Vi følger enda 
mer med på temperaturendringer – vi 
forventer mildere vintre. Med mer nedbør 
kommer det også mer flom, ras og erosjo-
ner. For dere og andre kraftprodusenter er 
det vesentlig at vi har denne innsikten. Jeg 
tror de største endringene i Norge kommer 
i nord. Ellers merker vi jo også hardere 
vinder, og det gir risiko for at strømnettet 
faller ut. 

Kommunikasjonsdirektør 
Bente E. Engesland i 
samtale med NVE-
sjef Per Sanderud 
om ekstremvær, flom, 
klimaendringer og satsing 
på fornybar energi.

NVE sjefen er klar: –Været blir villere, varmere, våtere. Klimaendringene er tydelige. Vi må ha en helt 
annen beredskap for ekstremvær nå enn før, sier Per Sanderud, som også bruker sin kompetanse til å 
hjelpe andre land med å etablere beredskap mot flom og skred. 

Vannmannen

 Bente E. Engesland      Morten Brun
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– Samfunnet og vi som forbrukere er vel også 
stadig mer sårbare for at strømmen kobles ut. Vi 
tåler ikke å gå i svart!

– Nei, det kan bli relativt dramatisk i 
moderne samfunn når strømmen går. Min 
verste erfaring som NVE-sjef var stormen 
Dagmar på Vestlandet i 2011 midt i jule-
høytiden. 1,2 millioner nordmenn var tidvis 
strømløse. Dagmar minnet oss også om at 
slike harde kast kan føre til at trær faller 
lettere. Det er mye å tenke på for at vi skal 
være forberedt, samtidig som vi jo ikke kan 
være forberedt på alle hendelsene i naturen.

KLAR FOR KRISE Samtalen kommer 
stadig inn på risiko og kriser. I en stor krise 
vil Statkraft også inngå i NVEs kriseorgani-
sasjon. Vi har noen felles utfordringer.

– I Statkraft har vi de siste årene forsterket vår 
kriseberedskap. Denne sommeren ble flere av oss 
i konsernets kriseteam rykket ut av sommerferie-
dvalen da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varslet 
terrortrussel mot Norge. Nå førte ikke trusselen til 
handlinger, men vi ble minnet om at verden er mer 
urolig. Hva tenkte og gjorde dere i NVE?

– Ja det er som du sier større fare for usta-
bilitet. Jeg fulgte med fra dag til dag mens 
trusselnivået var høyt og vi analyserte jo 
grundig i hvilken grad NVE og energisek-
toren kunne bli berørt, selv om vi ikke har 
atomkraft i Norge. Det er viktig å være på 
fra første stund. Jeg er særlig opptatt av 
risiko for datakriminalitet som kan ramme 
olje- og kraftbransjen hardt. Det er mye 
sensitiv informasjon lagret i vår tid, der alt 
nå er digitalt. Vi må være klare for å hånd-
tere flere typer kriser.

LEDE I DET STORE – Som ledere må vi også 
operere i et mer komplekst terreng enn før. Økende 
grad av internasjonalisering, raskere tempo og 
store krav til resultater. Du har lang erfaring på 
toppnivå og nå styrer du en nøkkel bedrift i Norge. 
Hva er viktigst for deg som toppleder? 

– En toppleder må lede i stort, ikke i 
smått. Jeg synes også det er veldig viktig 
å stimulere andre til å gjøre en god jobb. 
Medarbeiderne må ha min tillit! Tillit betyr 
alt. Ellers tror jeg også det er viktig at sje-
fene er «midt oppe i det» fra tid til annen. 

Noe av det som driver meg er å forstå 
sakene og stoffet. Det er stimulerende.

– Statkraft har en betydelig posisjon som 
 Europas ledende produsent av fornybar kraft og 
med voksende aktiviteter i mange land utenfor 
Europa. Hva tenker du om vår rolle?

– Statkraft er en svært viktig bidragsyter 
i å forebygge klimaendringer og i å sikre 
verden mer fornybar energi. Vi kan ikke 
holde 2-graders-målet ved å energi-effek-
tivisere oss. Vi må ha mer fornybar energi. 
Jeg mener også Statkraft bidrar med solid 
erfaring og kompetanse som mange andre 
land og markeder har glede av. 

MER VINDKRAFT I NORGE – Samtidig har 
vi nå et kraftoverskudd i Norden og det er risiko for 
overinvesteringer. Hva er ditt perspektiv på planer 
om å bygge ut vindkraft i Norge?

– NVE er teknologi-nøytral som regu-
lator. Til nå har vannkraften i Norge vært 
billigere. Men vi behandler faktisk stadig 
flere konsesjonssøknader for vindkraftut-
bygging, mens det mangler investeringslyst. 
Jeg har stor tro på mer vindkraft i Norge. 
Fosen/Snillfjord-prosjektet kan bety mye. 
Det er viktig å investere i vindkraft også for 
å øke kompetansen i Norge. Her er sven-
skene langt foran og innser hvor viktig det 
er å industrialisere satsingen. Jeg er fullt 
klar over at det er ulike rammebetingelser 
i Norge og Sverige. Men mer vindkraft vil 
være veldig bra for å balansere bildet. Jeg er 
optimist og tror på et stadig mer internasjo-
nalt og fleksibelt energimarked!

NVE-sjefen er også optimist i sjelen og tar 
ut mye av sin energi gjennom trening på ski 
og sykkel. Lykkelig la han for en tid siden ut 
på lang sykkeltur til Kikutstua i Nordmarka 
i Oslo. Så gikk det ene dekket flatt. Men 
hvem var ikke der da for å løse problemet? 
Jo, selvsagt åtte mann fra Statkrafts bedrifts-
sykkel team som også var på tur. Gutta hadde 
utstyret Sanderud trengte og pumpet opp 
sykkelen. Litt flaks skal man ha. 

Vi forventer mildere vintre. Med mer nedbør kommer det 
også mer flom, ras og erosjoner. For dere og andre  
kraft produsenter er det vesentlig at vi har denne innsikten.
PER SANDERUD, VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTØR

AKTUELLT POWERTALK

Partnerskap I FOKUS

TEMA PARTNERSKAP

NR 3 2014 PEOPLE & POWER 15

Statkraft inngår stadig nye partnerskap. Hensikten er 
å frigjøre kapital, tilføre kompetanse eller få tilgang 

til nye markeder. Men alle som har prøvd, vet at det 
krever sitt å leve sammen. Hva skal til for å få for-
holdet til å blomstre, og hva skjer hvis det ryker?

ENERGI Døgnet mitt: Starter forsiktig, står motvillig opp 07.15. Gradvis 
økende energi gjennom hele dagen til kollaps i 24.00-tiden.
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Det summer i småprat og latter på 
gårdstunet på Vang gård i Hedmark. 
En gruppe indere fra energiselska-
pet Bhilwara er på norgesbesøk i 

forbindelse med styremøte i de felleseide 
selskapene Malana Power Company og 
Allain Duhangan Hydro Power.

– Å tilbringe tid sammen og bygge per-
sonlige relasjoner er ekstremt viktig for å 
lykkes med partnerskap. Tillit er nøkkel-
faktoren for å lykkes, sier Tima Iyer Utne, 
direktør for Sørøst-Europa og Sør-Asia i 
International Hydropower i Statkraft.

Hun fikk ansvaret for India etter inte-
grasjonen av SN Power-aktiviteter tidligere 
i år og har møtt sine indiske kolleger 
mange ganger allerede.

LØSNING ELLER OPPLØSNING Det er 
tidkrevende å finne den rette partne-
ren, utvikle et avtaleverk og få til et godt 
samarbeid med tydelig rollefordeling og 
omforente mål. Noen kaller derfor part-
nerskap for et nødvendig onde – enten de 
inngås for å frigjøre kapital eller for å få 
tilgang på prosjekter eller markeder. Ulike 
kulturer innad i selskaper og lokale forhold 
i landene det opereres i, bidrar ytterligere 
til at partnerskap kan være en krevende 
affære. Noen ganger kan problemene løses, 
andre ganger er oppløsning eneste utvei.

Et eksempel på det første, er partnerska-
pet med Bhilwara, der samarbeidet er blitt 
satt på noen prøver gjennom årenes løp. 
Under utbyggingen av kraftverket Allain 
Duhangan mistet flere arbeidere livet.

FLERE MODELLER Bhilwara er et av to 
kraftselskaper som Statkraft har inngått 
partnerskap med i India. Det andre er Tata 
Power, en del av det internasjonale kon-
glomeratet Tata Group.

– India er et stort land, og da man valgte 
seg Bhilwara i 2004, var hensikten å finne 
en kompetent lokal partner med tilgang på 
vannkraftprosjekter, sier Iyer Utne.

 De to partnerskapene er eksempler på 
ulike strategiske innganger til samarbeid.

 – Med Tata Power driver vi nyutvik-
ling og har komplementær kompetanse. 
Tata jobber innenfor kraftsektoren og er 
den nest største private operatøren av 
vannkraft i India, men har ikke erfaring 
med utbygging av nyere dato. Bhilwara har 
derimot bygget kraftverket Malana alene 

og Allain Duhangan sammen med oss. 
Anleggene driftes av vårt felles selskap. Vi 
ønsker imidlertid å få en mer aktiv rolle og 
er inne i en god prosess, sier Iyer Utne.

Medarbeiderne ved Statkrafts markeds-
operasjoner i Dehli har over en periode 
jobbet for Malana med den daglige 
optimaliseringen og med salg av kraft på 
kraftbørsen IEX. På styremøtet i september 
ble Statkrafts markedsteam også tildelt den 
daglige optimaliseringen av kraftverket 
Allain Duhangan.

– Responsen fra Bhilwara tyder på at de 
ser verdien av vår kompetanse. Gjennom å 
bevise hva vi kan innenfor drift og energi-
disponering, legger vi grunnlaget for et 
mer omfattende samarbeid.

Jo mere vi er 
SAMMEN
En god partner deler ditt verdisyn og er klar 
på sine ambisjoner, mener Tima Iyer Utne. 
Som direktør i International Hydropower 
har hun opplevd både lykkelige samliv og en 
 krevende skilsmisse.

 Jenny Bull Tuhus      Morten Brun og Tine Poppe

– SN Power investerte mye tid og tilstede-
værelse i denne fasen av prosjektet og 
lyktes med å få den indiske partneren til å 
se verdien av vår måte å jobbe med HMS 
på. Slik har partnerskapet fått en positiv 
utvikling, og tilliten er opprettholdt.

Andre ganger er oppløsning det eneste 
rette, som i partnerskapet med øster-
rikske EVN. Statkraft ble invitert inn i et 
50/50-partnerskap for kraftutbygging i 
Devoll-dalen i Albania. EVN hadde vunnet 
konsesjonen for utbygging i området, og 
partnerskapet ga Statkraft tilgang til et nytt 
og interessant marked. Etter et par år ble 
imidlertid partnerskapet oppløst.

– Vi ble enige om å skille lag, fordi 
EVN ikke ønsket å foreta tunge investe-
ringer på det daværende tidspunktet.

God energi Fra venstre: O. P. Ajmera (administrerende direktør Malana Power), Tima Iyer Utne (direktør International Hydropower, Statkraft), Christian Rynning-Tønnesen 
(konsernsjef, Statkraft), Rita Jhunjhunwala og Mr. Ravi Jhunjhunwala (styreleder for Malana, styreleder og eier av Bhilwara) samlet på Vang gård. 

BHILWARA ENERGY er energi selskapet 
i det indiske industrikonglomeratet LNJ 
Bhilwara Group. Sammen med Statkraft 
eier Bhilwara Energy:

MALANA POWER COMPANY  Bhilwara 
Energy (51 prosent), Statkraft,  
(49 prosent), som eier og drifter:

MALANA VANNKRAFTVERK Effekt 
108 MW, årsproduksjon 370 GWh.

ALLAIN DUHANGAN VANNKRAFT‑
VERK Effekt 192 MW, årsproduksjon 
802 GWh.

FAKTA
Bhilwara Energy
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SUKSESSFAKTORER Tima Iyer Utne 
legger ikke skjul på at tiden frem mot 
oppløsning var svært utfordrende for alle 
involverte.

– Det var utrolig krevende for teamene 
å vite at prosjektet hele tiden var under 
vurdering. Når et partnerskap ryker, kan 
omkostningene være redusert motivasjon, 
og det kan ende med dysfunksjonelle 
team, sier hun.

På generell basis legger Iyer Utne vekt 
på betydningen av felles mål og ambi-
sjoner.

– En solid strategisk plattform bygget 
på felles verdier og mål for prosjektet er 
grunnleggende. Plattformen må omfatte 
strategier for å møte ulike typer press. 
For så fort man ikke er enige om hvordan 
problemer skal angripes, oppstår konflik-
ter som kan forsinke og/eller fordyre det 
aktuelle prosjektet, sier Utne.

EXIT-KLAUSUL Når man oppretter et 
fellesselskap, er valg av styringsmodell 
også avgjørende for suksess. 

– Vår erfaring er at man tidligere har 
oversett betydningen av klare avtaler på 
dette området. Hvor mye autonomi skal 
fellesselskapet ha? Hvor mye skal moder-
selskapene involvere seg i den daglige 
driften? Hva skjer hvis et av modersel-
skapene er under press? Hvordan skal 
moderselskapenes innsats belønnes? 
Hvordan skal man unngå dobbeltarbeid 
om moderselskapene har overlappende 
kompetanse?

I enkelte land kan det imidlertid være 
krevende å utvikle avtaler som tar høyde 
for et potensielt brudd.

– Konflikter og uenigheter kan oppstå 
i ethvert prosjekt, derfor er det viktig å 
diskutere seg frem til en exit-klausul i 
avtaleverket. I noen land kan dette opp-
fattes som et tillitsbrudd. Generelt kan det 

være utfordrende å operere i utpreget 
relasjonsdrevne land.

Løsningen for Devoll-prosjektet i 
Albania ble at Statkraft kjøpte ut EVN 
i 2013. I dag driver Statkraft dette pro-
sjektet videre alene.

***

Tilbake på tunet ved Vang gård. Repre-
sentantene for Bhilwara og Statkraft 
har benyttet pausen i møtene til å 
strekke på bena og ta gruppebilder i 
den norske sommerkvelden. I tillegg til 
de obligatoriske møtene står konserter, 
museum og middager på programmet 
for norgesbesøket. Hver gang partene 
møtes, øker forståelsen og kunnskapen 
om den andres selskap, kultur og land, 
og nye ideer blir lansert.

– Derfor er disse møtepunktene 
ikke bare hyggelige, men veldig viktige, 
avslutter Tima Iyer Utne. 

Hvorfor inngå partnerskap
Statkrafts partnere spenner fra lokale grunneiere og små kraftprodusenter til 
investeringsfond og internasjonale industriselskaper. Hvert partnerskap tjener 
sitt formål. 

2

3

1

GJENNOM INDUSTRIELLE PARTNERSKAP kan 
Statkraft oppnå kompetanseutvikling, deling av 
risiko og få tilført muskler for å realisere omfattende 
prosjekter. Partnerskapene består både av samarbeid 
med  selskaper som har komplementær kunnskap og 
selskaper med tilnærmet overlappende kompetanse.

EKSEMPEL: Offshorevindparken Sheringham Shoal 
(317 MW) eies 50/50 av Statkraft og Statoil gjennom 
fellesselskapet Scira Offshore Energy Limited. Prosjek-
tet bygger på Statoils offshoreerfaring og Statkrafts 
kompetanse som Europas største produsent av forny-
bar energi. Statoil har vært operatør for utviklingsfasen, 
mens Statkraft er ansvarlig for driften.

FOR Å FRIGJØRE kapital til å utvikle nye prosjekter 
etableres partnerskap med finansielle aktører. Slik får 
Statkraft anvendt sin kompetanse og kapasitet for å 
skape vekst og verdier.

EKSEMPEL: I sommer solgte Statkraft 49 prosent i tre 
landbaserte vindparker i Storbritannia; Alltwalis, Baillie 
og Berry Burn til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen 
gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter samtidig 
som Statkraft beholder den industrielle rollen gjennom 
ansvaret for driften av vindparkene. De tre vindparkene 
organiseres i et nytt holdingselskap, Wind UK Invest Ltd. 

GJENNOM PARTNERSKAP med aktører som grunneiere 
eller konsesjonsinnehavere kan Statkraft få tilgang på 
nye prosjekter og markeder.

EKSEMPEL: I Midt-Sverige samarbeider Statkraft med 
Europas største private skogeier, SCA. Fellesselskapet 
Statkraft SCA Vind AB har satt i drift de to første av 
fire store vindparker (til sammen 514 MW) i Jämtland 
og Västernorrland på SCAs eiendom. Statkraft eier 60 
prosent av selskapet, mens SCA eier 40 prosent.

DELE RISIKO OG UTVIKLE KOMPETANSE

FRIGJØRE KAPITAL OG SYNLIGGJØRE VERDISKAPING

FÅ TILGANG PÅ PROSJEKTER

Tillit Tima Iyer Utne understreker betydningen av mange og gode møtepunkter for å få et partnerskap til å fungere. I bunnen må 
det alltid være et like omfattende avtaleverk tuftet på felles mål og verdier.

I relasjonsdrevne land kan det oppfattes som tillitsbrudd 
å snakke om exit-klausul under forhandlingene.

TEMA PARTNERSKAP
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Partnerskap sprer risiko og gir oss 
tilgang på nye prosjekter, og ikke 
minst er det et virkemiddel for å 
frigjøre ressurser og kapital, sier 

strategidirektøren i WPT. 
I sommer slapp Statkraft nyheten om 

nedsalg i tre landbaserte vindparker i 
Storbritannia. Statkraft er fortsatt ope-
ratør av vindparkene, med ansvaret for 
både drift, vedlikehold, markedsadgang 
og kraftsalgsavtaler.

– Partnerskapet med Gingko Tree 
Investment Ltd er av finansiell art. Avta-
len frigjør kapital og gjør det mulig for 
oss å reinvestere i nye prosjekter. Dette 
er det første av flere planlagte finansielle 
partnerskap i Statkraft, sier Vatnaland.

VERDISKAPNING Nedsalg vil vi med 
andre ord se mer av fremover.

– Å inngå partnerskap er en ønsket 
strategi støttet av Statkrafts styre og kon-
sernledelse. Hvilken modell som velges, 
avhenger av hva vi ønsker å oppnå.

Å utnytte ressursene er et viktig mål 
med finansielle partnerskap.

– Det handler om å flytte kapital fra 
anlegg vi har bygd til anlegg vi ønsker 
å bygge. Vår kompetanse og kapasitet 
blir best utnyttet når den anvendes på 

de områdene der vi skaper mest verdi, 
sier Vatnaland og legger til: – I tillegg er 
nedsalg en effektiv måte å demonstrere 
verdiskapning på tidlig i et prosjekt.

FORNUFTSEKTESKAP Å forhandle frem 
et partnerskap er en lang og møysomme-
lig prosess som involverer store team hos 
begge parter. Avtalene består av hundre-
vis av dokumentsider.

– Det dreier seg om fornuftsekteskap, 
nøye regulert av tunge pakter, men den 
menneskelige faktoren skal ikke under-
vurderes. Tillit er en nøkkelfaktor. Derfor 
er tett kontakt og mange møtepunkter 
viktige i en partnerskapsprosess.

Partnerskap mellom industrielle parter 
kan ofte være mer krevende enn med 
finansielle partnere eller grunneiere, 
spesielt når kompetansen er overlap-
pende. Hvem skal ha hvilke funksjoner? 
Hvem skal være operatør, hvem tar hvilke 
beslutninger?

– Alle slike spørsmål avklares på 
nokså detaljert nivå i avtaleverket. 
Vanligvis opprettes det et fellesselskap 
som drifter prosjektet. Samtidig ønsker 
moderselskapene å få utnyttet sin kom-
petanse. Dette løses ved at personale 
lånes ut til fellesselskapet, sier Vatnaland.

For Statkraft er det viktig at partnerne 
er med og bærer sin andel av prosjektets 
risiko. 

– Dette har vært et sentralt tema i alle 
partnerskapsforhandlinger jeg har vært 
med på og særlig viktig når vi har for-
handlet med finansielle investorer.

DRØMMEPARTNER Fordelene med å eie 
og drive på egenhånd er opplagte; man 
kan blant annet benytte selskapets egne 
systemer og prosjektverktøy. Vatnaland 
påpeker imidlertid at det er sunt å se seg 
selv utenfra med jevne mellomrom.

– Å inngå partnerskap er en veldig 
disiplinerende prosess. Vi blir tvunget til å 
estimere kostnader på alle typer aktivite-
ter og må profesjonalisere oss i ett og alt.

Og ordet profesjonell er antakelig 
betegnende på hvordan omverden opp-
fatter Statkraft, faktisk fremstår selska-
pet som rene drømmepartneren, ifølge 
Vatnaland.

– Vi oppfattes nok som et sterkt sel-
skap med lange tradisjoner og solid kom-
petanse med en fornybar profil på toppen. 
I turbulente tider er det heller ingen 
ulempe å være eid av den norske staten. 
Som en investor i London sa til meg for-
leden, «you guys tick all my boxes». 

Kompromissets kunst
Måneder med intense forhandlinger 
ligger bak en partnerskapsavtale. En 
viktig del av forhandlernes jobb er å 
tale motpartens sak i eget selskap.

– Forhandlinger handler mye om følelser. De involverte partene 
skal føle at de er med på noe som er viktig for dem, sier Bjørn 
Strugstad, prosjektleder for forretningsutvikling og strategi i Wind 
Power & Technologies (WPT).

Han har lang erfaring på området. Blant annet har han vært 
sentral i arbeidet med partnerskapsavtalen for Fosen Vind, der 
Statkraft har gått sammen med NTE, Agder Energi og Trønder-
Energi om utbygging av tre vindparker. I tillegg har han deltatt i 
forhandlinger med Statoil om offshoreprosjektene Sheringham 
Shoal og Dudgeon. – En viktig del av jobben er å tale motpartens 
sak. Vi som forhandler får innsikt i hva som er viktig for partneren, 
og hvor man bør inngå kompromisser. 

ULIKE KULTURER Forhandlingsprosessene er aldri helt like.  
– Det er annerledes å forhandle med store internasjonale 
selskaper enn små regionale aktører. Uavhengig av størrelse har 
hvert selskap sin kultur, og til en viss grad er den bransjespesi-
fikk. Når vi forhandler med Statoil, er deres tilnærming preget av 
mekanismene i oljebransjen. 

 Å skape en god atmosfære for forhandlingene er avgjørende, 
for er det noe som er sikkert, er det at før eller siden oppstår 
uenigheter og vanskeligheter. – Når man står fast, er det viktig å 
kunne sette seg ned sammen og være løsningsorienterte. 

Temaene som ligger på bordet, er store og krevende, som for-
deling av ansvar og risiko. Og hvordan en eventuell exit skal løses.

– Mye kan skje i et prosjekt med varighet over flere tiår. Man 
må lage avtaler for mange typer hendelser, også scenarier som 
ikke en gang er særlig sannsynlige.

MANGE INVOLVERT Når Statkraft inngår et partnerskap, berører 
det mange avdelinger i selskapet. I tillegg er det behov for flere 
typer kompetanse i prosessen. Derfor er det viktig med bredt 
sammensatte team. Alle transaksjoner i Statkraft utføres i et 
samarbeid mellom forretningsområdene og avdelingen for fusjo-
ner og oppkjøp, Mergers & Acquisitions (M&A). 

– Vi får et mandat fra prosjekteier og oppretter et prosjekt 
som håndterer forhandlingene og utvikling av avtalen, sier Anders 
Prietz, direktør for M&A. 

I tillegg til representanter fra forretningsenheten består pro-
sjektorganisasjonen av personell fra regnskap, skatt, investerings-
analyse, juridisk og M&A. M&A bidrar også med å finne potensi-
elle partnere. – I prosjektet «Hurricane» var mandatet vårt å finne 
finansielle investorer til tre av våre vindkraftverk i Stor britannia. I 
prosessen benyttet vi investeringsbanken Rotschild som inviterte 
mulige kjøpere til en auksjonsprosess.

Ti Statkraft-ansatte var involvert i prosjektteamet som jobbet 
aktivt i åtte måneder. I juli i år ble nyheten offentliggjort om 
at Statkraft hadde inngått partnerskap med Gingko. Målet var 
nådd. 

Partnerskap I VINDEN
Det er ikke mange år siden Statkraft ønsket å eie sine vind-
parker i Storbritannia selv. I dag er strategien snudd på 
hodet. – Partnerskap er fremtiden, sier strategidirektør Jon 
Vatnaland i Wind Power and Technologies (WPT).

 Jenny Bull Tuhus       Jimmy Linus

TEMA PARTNERSKAP
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Fruktbart samarbeid 
FOR FREMTIDEN
Statkrafts samarbeid med det tyske prognoseselskapet Energy & 
meteo systems GmbH startet i det små med værdata i 2011. Nå står 
partnerskapet for banebrytende løsninger som gir fornybar energi 
sårt tiltrengt forutsigbarhet og tilgjengelighet i det tyske markedet.

1 | Strålende utsikter Nesten 100 solenergiprodusenter inngår i Statkrafts virtuelle 
kraftverk.  2 | Datakraft Det virtuelle kraftverket styres fra Düsseldorf.  3 | Partnere 
Alexander Küppers fra Statkraft og Ulrich Focken fra Energy & meteo systems. 
4 | Føre vær Store mengder værdata går med til å gi gode energiprognoser.

På et kontor i et fredelig nabolag like 
utenfor Oldenburg i Nord-Tysk-
land sitter to blide herrer. Utenfor 
vinduene trenger høstsola gjennom 

skydekket og forgyller løvtrærnes rasling 
i ettermiddagsbrisen. Nettopp været, og 
evnen til å forutsi og utnytte det, er bak-
grunnen for møtet mellom de to.

Vi befinner oss i hovedkvarteret til 
Energy & meteo systems, og de to herrene 
er Alexander Küppers fra Statkrafts Direct 
marketing team og dr. Ulrich Focken, som 
grunnla Energy & meteo systems i 2004. 

I dag er Energy & meteo systems ver-
densledende på vind- og solkraftprognoser 
for energimarkedet. Sammen med Statkraft 
har de utviklet det virtuelle kraftverket, et 
verktøy for å betjene og balansere fremti-
dens energietterspørsel. 

Ifølge de to er det allerede i dag betyde-
lige forandringer å spore i Tyskland. 

– Av det totale energiforbruket stam-
mer i dag mer enn 25 prosent fra fornybar 
energi. Det er sol- og vindenergi som 
bestemmer markedsprisen på strøm i 
Tyskland nå, sier Küppers.

MANGE SMÅ BLIR EN STOR Å
Tyskland har i dag flust med småskala 
energiprodusenter. Dette er ofte vanlige 
gårdbrukere og huseiere som har satset på 
strømproduksjon. Statkrafts team i Düssel-
dorf jobber med å kjøpe energien fra disse, 
optimalisere den og selge den på markedet. 

Kunnskapen til Energy & meteo systems 
innenfor prognoser og dataprogrammering, 
kombinert med Statkrafts markedskom-
petanse og en god dose oppfinnsomhet, 
har resultert i en måte å gjøre alle de små 
energileverandørene salgbare som én stor 
og pålitelig aktør i energi markedet. Slik ble 
det usynlige kraftverket født. 

– Det virtuelle kraftverket er et konsept 
skapt for å utnytte fleksibiliteten i vind og 
sol på best mulig måte, forklarer Focken. 

I 2013 innførte Tyskland en lov om at 
alle småskalakraftverk må fjernstyres på 
denne måten.

– Da hadde vi gjort det i et halvt år 
allerede, forteller de to.

KONSTRUKTIVT SAMARBEID Küppers 
og Focken mener det er flere årsaker til 
suksessen de har opplevd i partnerskapet. 
Fleksibiliteten i begge selskapene gjorde at 
de kunne konsentrere seg om utviklings-
arbeidet fra første dag. Det er skapt et kon-
struktivt miljø der det er gøy å jobbe, og 
hvor det er rom for å lære av sine feil. Dette 
bygger tillit og medarbeidere som stoler på 
hverandre, ifølge de to. 

SAMME MÅLSETNINGER Ifølge Küppers 
og Focken utviklet det tette partnerskapet 
seg gradvis, som en naturlig følge av at 
alliansen fungerte så godt. De mener suk-
sessoppskriften selskapene har funnet, er 
tuftet på felles verdier og visjoner. Begge 

peker på at desentralisert energiutvinning 
og automatisering er viktig i fremtidens 
energivirkelighet, og at partnerskapet kan 
bidra med gode, fremtidsrettede løsninger. 

– Det var raskt tydelig at vi hadde 
mye felles. I begge selskaper fokuserer 
vi på muligheter, ikke begrensninger. Og 
begge selskaper har progressive miljøer 
som ønsker å bidra til å skape fremskritt. 
I tillegg deler vi et ønske om å skape 
innovasjon og ikke alltid først og fremst 
inntjening, sier Focken. 

Alexander Küppers i Statkraft utdyper: 
– Det er klart vi ser etter økonomisk 

vinning, men ikke bare det. Profitt er bra, 
men ikke for enhver pris. Hvis et prosjekt 
gir oss viktig innovativ kunnskap innen 
fornuftige økonomiske rammer, vil vi 
overveie det, selv uten utsikter til inn-
tjening på kort sikt. 

 Inge Kvivik       Shutterstock og Inge Kvivik

2 3 4

1

Begge selskaper har 
progressive miljøer som 
ønsker å bidra til å skape 
fremskritt.

FAKTA

STATKRAFT
>  Markedsleder på 

fornybar energi i 
Tyskland

>  Innførte ordningen 
«Market premium» 
som første selskap 
i 2012, en ordning 
som stimulerer til 
langsiktig satsing 
på fornybar energi

>  Utvikler virtuelle 
kraftverk i partner-
skap med Energy & 
meteo systems 

ENERGY & METEO 
SYSTEMS
>  global markedsleder 

på vind- og sol-
kraftprediksjon for 
energimarkedet

>  leverer innovative 
løsninger rundt 
automatisering 
og integrasjon av 
fornybar energi i 
markedet

>  utvikler virtuelle 
kraftverk i partner-
skap med Statkraft

OM PARTNERSKAPET 
>  reguleres gjennom 

en tjenestenivå-
avtale (service level 
agreement)

>  programvaren eies 
av Energy & meteo 
systems

VIL DU VITE MER? 
Det virtuelle kraft-
verket er tema for 
Statkraft skolen på 
side 30. Alexander 
Küppers fra Statkrafts 
team for markeds-
integrering av fornybar 
kraft forklarer.

TEMA PARTNERSKAP
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Vindparkens  
hverdagshelter
Vinden er gratis, men drift og vedlikehold av de 88 
vindturbinene i Sheringham Shoal krever en betydelig 
innsats. Hver dag står 48 mann klar til å dra ut med 
fire kraftige båter. Hvis været tillater det.

 Morten Ryen      Jimmy Linus og CHPV

FOTOREPORTASJEN SHERINGHAM SHOAL
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V indparken Sheringham Shoal er 
plassert på grunt vann utenfor kysten 
av Norfolk i England. For å gjøre drift 
og vedlikehold så kostnadseffektivt 

som mulig ligger operasjonsbasen i nærmeste 
by på kysten, den lille landsbyen Wells-next-
the-Sea. Her er det bygget en egen havn for 
de fire båtene som frakter mannskap ut til 
vindparken. 

Den store utfordringen for driften av 
Sheringham Shoal er både været i Nordsjøen 
og lokale forhold. Langs kysten er det lange 
sandgrunner og flere meters forskjell mellom 
flo og fjære. For å komme ut i åpent hav må 
båtene gjennom en lang kanal som bare er 
dyp nok når det er høyvann. Det betyr at det 
kun er mulig å seile ut eller inn hver tolvte 
time, og tidspunktene varierer fra dag til dag. 
I tillegg kan ikke bølgehøyden være over to 
meter når mannskapet skal klatre fra båten og 
over på leideren som leder opp til turbinen. 

Hver eneste dag må derfor planlegges nøye. 
Tidevannstabellene avgjør hvilke tidsvinduer 
som er åpne for å reise ut til vindparken. Vær-
meldingene avgjør om det er trygt for skip og 
mannskap å reise ut og arbeide der. Er sikten 
god nok? Hvor høyt går bølgene? Hvor kraftig 
er vinden? Og hvordan vil været endre seg i 
løpet av dagen? Det er mye som skal klaffe, og 
sikkerheten har alltid førsteprioritet. Om vin-
teren kan det hende de bare kommer ut hver 
tredje dag. I sommerhalvåret er været mer 
stabilt, og da kan fire båter med til sammen 48 
mann reise ut flere dager i strekk. 

Arbeidet er viktig, for med alle turbinene i 
drift leverer Sheringham Shoal strøm til 
220 000 britiske husstander. Nå skal enda flere 
briter få strøm fra vindkraft. Statoil og Statkraft 
har fått grønt lys for bygging av havvindparken 
Dudgeon bare 20 kilometer nordøst for 
Sheringham Shoal. Den vil gi fornybar strøm 
til ytterligere 400 000 britiske husstander når 
den er i full drift mot slutten av 2017. 

1 | Grytidlig om morgenen fraktes nødvendige reservedeler fra lageret ved operasjonsbasen og ned til havnen der de lastes om bord i båtene som skal ut til vindparken.  
2 | Maurice McManus tar en kopp kaffe på vei ut til vindparken.  3 og 4 | For å kunne gjøre reparasjoner og vedlikehold må mannskapet klatre over fra båten og opp langs 
en stige på utsiden av vindturbinens ben.

4

FOTOREPORTASJEN SHERINGHAM SHOAL

1
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Vindparkens  
hverdagshelter
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5 | Sikkerhet har høyeste prioritet når vedlikeholdsfolkene skal klatre opp på utsiden av turbinbeinet.  6 | De 88 vindturbinene er plassert over et areal på 35 
 kvadratkilometer, og er et mektig skue selv på avstand.  7 | «Dorothea» tåler mye sjø, men høye bølger gjør det vanskelig å få mannskap fra båten og over på vindturbinene.

6

7

5

FOTOREPORTASJEN SHERINGHAM SHOAL
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STATKRAFTSKOLEN VIRTUELLE KRAFTVERK

ENERGIPROGNOSER Ettersom været 
varierer, har det vært mye usikkerhet 
knyttet til salg av de fleste typer fornybar 
energi. For å vite hvor mye kraft som til 
enhver tid kan selges, blir derfor store 
ressurser satt inn på å estimere hvor mye 
kraft som genereres. 

For å oppnå en så nøyaktig prog-
nose som mulig blir estimatene basert 
på enorme mengder værdata. En rekke 
værvarsler fra ledende metrologiske 
institusjoner kombineres og koples mot 
en statistisk sannsynlighet basert på 
tidligere tiders vær. I tillegg regnes også 
særlige varsler med, slik at uvanlige 
værfenomener kan forutsies mer presist 
enn tidligere, for eksempel innvirkningen 
av stormer. Prognosene strekker seg fem 
dager frem i tid og blir oppdatert hvert 15. 
minutt. Slik gir det virtuelle kraftverket 

Når fornybar energi skal temmes i stor skala og selges på 
energimarkedet, dukker en rekke utfordringer opp. Løsningen 
kalles virtuelle kraftverk. 

Mange bekker små

 Inge Kvivik         Annette Holm Grøsland

presis realtidsinformasjon om hvor mye 
energi som til enhver tid kan selges. 

AUTOMATISERING Prosessen styres fra 
Statkrafts kontrollsenter i Düsseldorf. Det 
virtuelle kraftverket mottar kontinuerlig 
værdata fra hver individuelle kraftleve-
randør i nettverket. Denne strømmen av 
værdata brukes til å ytterlige forbedre 
prognosene som styrer energiproduksjonen. 
Det virtuelle kraftverket kan også justere 
produksjonen på millisekunder.

– Vi bruker det virtuelle kraftverket til å 
redusere produksjonen når et kraftoverskudd 
truer med å gi negative priser på energi-
markedet. Vi har muligheten til å sende et 
signal til hver enkelt vindmøllepark med 
hvor mange MW det skal produsere. Slik kan 
det virtuelle kraftverket balansere tilbud og 
etterspørsel, forteller Küppers. 

FLEKSIBEL FREMTID Målet er at industri-
elle konsumenter og lagringsløsninger skal 
integreres i det virtuelle kraftverket. Slik 
vil det virtuelle kraftverket gjøre sol- og 
vindenergi like fleksibel og anvennelig som 
konvensjonelt utviklet energi.

Snart vil det virtuelle kraftverket også 
kunne levere utjevningskraft fra vind- og 
solenergi – det neste viktige steget på veien 
mot full integrasjon av fluktuerende energi-
kilder i energimarkedet. 

VIRTUELLE KRAFTVERK

VINDPARK

VINDPARK

ETTERSPØRSELS‑ 
PROGNOSE

PRODUKSJONS‑
PROGNOSE

KRAFTPRIS‑
PROGNOSE

BIOMASSEKRAFTVERK

STRØMNETTET
KONTROLLSENTER

SOLKRAFTVERK

VANNKRAFTVERK

KONTROLLSENTERET har 
muligheten til å sende et signal til 
hver enkelt vindmøllepark med hvor 
mange MW det skal produsere. Slik 
kan det virtuelle kraftverket 
balansere tilbud og etterspørsel.

28. AUGUST 2014 VAR TYSK 
SOLENERGIPRODUKSJON LIK NORGES 
DAGSREKORD I STRØMFORBRUK I 
2013
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7000 MW
DET VIRTUELLE KRAFTVERKET
RUNDT 1000 VINDKRAFTVERK,  
100 SOLENERGIPRODUSENTER,  
12 BIOMASSEKRAFTVERK OG  
8 VANNKRAFTVERK PRODUSERER 
TIL SAMMEN

 TILSVARER PRODUKSJONEN TIL 7 ATOMKRAFTREAKTORER

Skiftende vær gir stor variasjon i til-
gangen på sol- og vindenergi. Dette 
gjør integrering i energimarkedet 
vanskelig, ettersom markedet 

trenger en forutsigbar vare som kan tilbys 
i stor skala avhengig av etterspørsel. Det er 
denne markedstilpasningen Statkraft har 
funnet en løsning på gjennom sitt virtuelle 
kraftverk-prosjekt i Tyskland. 

– Da vi startet arbeidet i 2012, fantes 
det ingen kontinuerlig kontakt med de 
hundretalls vindkraftverkene i nettverket 
og man ante ikke hvor mye de produserte. 
I dag leverer vi over 7 GW vind- og 
sol energi gjennom løsningen vår, 
forklarer Alexander Küppers, Senior 
Business Developer i Statkrafts Direct 
marketing-team i Düsseldorf.

DESENTRALISERT ENERGIUTVINNING
Vind-, sol-, bio- og hydroenergi fanges av 
en rekke mindre kraftprodusenter som er 
spredt utover hele Tyskland. Det virtuelle 
kraftverket knytter tusenvis av disse små 
kraftprodusentene sammen og gjør det 
mulig for Statkrafts team i Düsseldorf å 
selge energi med høyere effektivitet og 
nøyaktighet. 

– Vi har over 1 000 vindkraftverk i 
systemet vårt, med en installert kapasitet 
som tilsvarer omtrent det samme som sju 
atomreaktorer, sier Küppers.

Fra kontrollsenteret kan 
vi redusere produksjonen 
når et kraftoverskudd 
truer med å gi negative 
priser på energimarkedet.
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Nye løsninger Sommerprosjektgjengen og konsern sjef 
Christian Rynning-Tønnesen.

Fritt vilt
UNDER BYGGINGEN av Hitra 
vindpark i 2004, trakk hjorten 
vekk fra nærområdene, for så å 
vende tilbake etter byggefasen. 
Etter ti års drift er det ikke meldt 
om at jaktresultatene har gått 
tilbake. Tvert imot har veinettet 
som ble bygget på Eldsfjellet 
gjort jaktområdene mer 
tilgjengelige. Foto: Shutterstock

jubilanten. 10 års drift har vist at vindpar-
ken er hensiktsmessig plassert, ble grun-
dig planlagt og er godt drevet av Power 
Generation, sier Andersen.

I Hitra vindpark blåser det oftest fra 
vest og sørvest. Vindretning og topografi 
gjør at produksjon varierer fra turbin 
til turbin. Turbin 24 er den mestprodu-
serende turbinen i vindparken, og har 
derfor fått kjælenavnet «Gullhøna» av 
driftsmedarbeiderne i vindparken. Den 
produserer til tider over 20 prosent mer 
enn gjennomsnittet av turbinene i vind-
parken.

I LØPET AV NI HEKTISKE sommeruker har åtte studen-
ter jobbet intenst med et av de store spørsmålene for 
fornybarbransjen fremover – batterilagringsteknologi og 
forretningsmuligheter. Den internasjonale studentgrup-
pen presenterte sine funn for Statkrafts konsernledelse 
i Oslo i midten av august.

– Vi er glade for å kunne komme med konkrete 
anbefalinger på hvordan Statkraft kan benytte batteri-
lagringsteknologi i dag og fremtiden, innledet Silje 
Merete Grønning, en av de åtte studentene.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen var svært 
fornøyd med presentasjonen.

– Jeg tror det vi har fått presentert er starten på noe 
stort. Nå skal vi evaluere alle forslagene, og jeg håper 
at vi kommer til å gå videre med flere av dem.

I år var Continental Energy Development (MCD) og 
Department Business Development (MTB) i Düsseldorf 
vertskap for sommerprosjektet. 

Pangstart på karrieren
ÅTTE UNGE MENN OG KVINNER har fått plass i traineeprogrammet til Statkraft. De neste to årene skal de arbeide 
i fire ulike områder av virksomheten, tilpasset deres bakgrunn og Statkrafts kompetansebehov. Årets traineer 
 kommer fra fem forskjellige land og har ulik utdanningsbakgrunn, primært innen teknologi og økonomi. Felles for 
alle er at en jobb i fornybarbransjen og Statkraft sto høyt på ønskelisten.3735 Statkraft har virksomhet i mer 

enn 20 land og ved årsskiftet 
hadde selskapet til sammen 3735 
ansatte fra hele 50 nasjoner. 
23 prosent av de som jobber i 
 Statkraft er kvinner.

HITRA VINDPARK i Vest-Norge inviterte 
lokalbefolkningen på fest for å feire ti års 
drift, tidligere i høst. Familieaktiviteter, 
motbakkeløp, mat og dans stod på 
programmet. Ordføreren på Hitra, Ole 
Haugen, holdt gratulasjonstale fra scenen 
og avslørte at han i utgangspunktet hadde 
vært skeptisk til prosjektet.

– Jeg måtte gå noen runder med meg 
selv, for det var snakk om utmark som har 
vært uberørt i flere hundre år, sa Haugen til 
lokalavisa Hitra Frøya.

Etter ti års drift er han glad for sam-
arbeidet med Statkraft.

– Vi i kommunen har gitt konsesjon til at 
vindparken kan bygge enda flere vind-
møller framover. Det sa vi ja til fordi det 
er viktig at vi holder oss til ett område når 
man skal gjøre inngrep i naturen. I resten 
av Europa, som vi i Norge må forholde oss 
til på energimarkedet, er alternativene 
atomkraftverk og kull. Da er det flott at vi 
kan tilby ren energi gjennom vindkraft, sa 
Haugen.

Hitra vindpark (55 MW) har vært en 
driftssikker produsent av fornybar energi. 
Da den ble åpnet av daværende nærings- 
og handelsminister Børge Brende i 2004 

Frisk feiring

TRE NYE MEDLEMMER  
ble nylig valgt inn i Stat-
krafts styre; Hilde Drønen, 
Elisabeth Morthen og Harald 
von Heyden. Sistnevnte har 
tidligere vært leder for Statkraft 
Kontinental Europa.

VINDEN SPILTE PÅ LAG da Berry Burn vindpark i Skottland 
inviterte lokalsamfunnet på åpningsfest tidligere i høst. Drager i 
alle regnbuens farger som danset i vinden satte farge på en grå og 
regntung. Været forhindret ikke 450 deltakere på arrangementet, 
som var spekket med familievennlige aktiviteter som folkedans, 
ansiktsmaling og ballongslipp på programmet. Berry Burn vindpark 
ligger sør for Forres i Nord-Skottland, og består av 
29 vindturbiner med en total kapasitet på 
66.7 MW. Netto årlig produksjon er estimert 
til 183 GWh.

var den Norges største. I dag er vindpar-
ken landets femte største, og den femte 
største av alle Statkrafts vindparker på 
land.

Vindparken på Hitra har ikke fått 
brøkdelen av oppmerksomheten og 
kjendisstatusen som er blitt naboøyas 
Smøla vindpark til del. Det er kanskje litt 
urettferdig, mener Stian Andersen, asset 
manager for de norske vindparkene i 
Statkraft.

– Hitra vindpark har aldri skapt store 
overskrifter, men er en stabil energi-
produsent. Derfor er vi veldig stolte av 

LØSNINGER PÅ LAGER

Fra skepsis til 
folkefest
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... jobben  Hvordan min nye jobb som Executive Assistant blir, har jeg 
 muligheten til selv å påvirke. Det er en nyopprettet stilling som skal støtte 
konserndirektørene Asbjørn Grundt i Markedsoperasjoner & IT og Hilde 
Bakken i PG: produksjon, og som skal bidra til å styrke samhandlingen på 
tvers av de to forretningsområdene. Etter to år som trainee med opphold i 
Düssel dorf, Ankara og på Lysaker, håper jeg å kunne bidra med det jeg kan 
og samtidig lære mer om selskapet som helhet. 

... inspirasjon  Når jeg får muligheten til å utvikle meg og lære nye 
ting, gir jeg jernet. Jeg blir inspirert av tydelige mål som har samfunns-
messig betydning. Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk er et inspirerende 
eksempel på at alt er mulig, også for enkeltmennesker.

... nedturer  Som ung student fikk jeg meg en trøkk. Overgangen fra 
norsk videregående skole til fransk bachelor-studium var stor, og det var 
tungt ikke å få de resultatene jeg hadde forventet. Opplevelsen av at det 
løser seg, bare man ikke gir opp, har vært en nyttig erfaring. 

... oppturer  Generelt har det vært en opptur å få være med i trainee-
programmet og bli kjent med Statkrafts virksomhet. Jeg hadde aldri trodd 
at jeg skulle føle meg komfortabel på en trading-desk og hadde heller ikke 
sett for meg å drikke te med en tyrkisk landsbyleder og hans familie midt i 
arbeidsdagen. Men begge deler var helt topp. 

... balanse  Jeg er glad i å jobbe mye, men trenger også avkobling. Jeg 
har nylig kjøpt et piano og har tatt opp spillingen igjen 11 år etter at jeg 
sluttet. Når jeg kommer hjem etter en lang arbeidsdag, er det befriende å 
sette seg ned for å spille.

... ren energi  Energi er en nøkkel til å bringe folk ut av fattigdom. Med 
de klimautfordringene vi står overfor, er det avgjørende at verden utvikler 
og tar i bruk ren energi i langt større skala. Statkrafts visjon og verdier var 
avgjørende for mitt valg om å jobbe i selskapet.  

Som sjuåring delte hun ut strenge  lapper  
til biler som gikk på tomgang. Siden førte 
 engasjementet for ren energi henne til  utdanning 
i Frankrike og USA, før hun valgte seg Statkraft. 
Vi har spurt Øydis Gadeholt om ...

 Jenny Bull Tuhus      Tommy Andresen

Stilling: Executive Assistant
Avdeling: Corporate Office
Land: Norge
I statkraft siden: 2012
Alder: 27 år
Utdanning: Master i Materials 
 Science and Engineering fra 
 University of Pennsylvania (USA). 
Aktuell: Startet i den nyopprettede 
stillingen Executive Assistant i høst, 
etter to år som trainee i Statkraft.

 
ØYDIS GADEHOLT

 OUR PEOPLE

Navn: Einar O. Haugen
Stilling: Senior HR-rådgiver
Land: Fra Norge til Storbritannia
År i Statkraft: 16

Einar Haugen har lang fartstid innen 
internasjonal HR og administrasjon, 
blant annet fra Lilleaker, Amsterdam, 
Düsseldorf, Istanbul og Tirana. Som 
senior rådgiver i WPT (Wind Power & 
Technology) får han HR-ansvar i 
Storbritannia, i nært samarbeid med HR 
i Knapsack og Oslo. 

Navn: Isil Onan
Stilling: Seniorrådgiver kommunikasjon, 
Corporate Communication
Land: Fra Tyrkia til Norge
År i Statkraft: 3

Isil Onan har jobbet med samfunns-
ansvar for Internasjonal Hydropower 
i Istanbul. Nå flytter hun til Oslo og 
skal bidra med å internasjonalisere 
kommunikasjonsarbeidet i Corportae 
Communication. Hun vil jobbe tett med 
forretningsområdene innenfor risiko og 
omdømmebygging, samt partnerskaps-
utvikling med humanitære og miljø-
rettede organisasjoner.

PÅ FLYTTEFOT

Blant Statkrafts 3735 
ansatte er det stadig folk 
som bytter jobb.

AKTUELT OUR PEOPLE
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DETTE ER SAKEN  For et drøyt år 
siden ble Statkraft anmeldt da et 
avvik ved Viforsen kraftverk førte 
til kritisk lav vannstand i Ljungan. 
Lokale fiskere og naturvernorganisa-
sjoner engasjerte seg kraftig i saken. 
Statkraft tok problematikken på alvor 
og initierte et forskningsprosjekt med 
bred deltakelse av lokale aktører. 

Det som begynte med politianmeldelse og bitter strid, har utviklet 
seg til et storstilt forskningsprosjekt i den svenske elven Ljungan. I 
august var fem dykkere i aksjon for å utforske bunnforholdene og 
levekårene for laksen.

Til bunns i Ljungan

S trid og uro er et tilbakelagt stadium. 
Nå samarbeider alle parter for å 
tilrettelegge for forskerne. 
– Prosjektet har gått bra så langt. 

God produksjonsplanlegging i forkant ga 
optimal vannstand og gjorde det enklere 
for dykkerne å se bunnen, derfor klarte 
vi å kartlegge hele det nesten to mil lange 
elvestykket allerede på de tre første dagene, 
forteller prosjektleder Angela Odelberg i 
Statkraft.

Hun sikter til en hektisk periode tidlig i 
høst med dykking nedstrøms for Viforsen 
kraftverk. Dagene ble brukt til å saumfare 
elvestykket på jakt etter bunnforhold som 
er spesielt viktige for laksen, fra Viforsen 
kraftverk i Sundsvall kommune og helt ut 
til Bottenhavet. De aktuelle bunnforhol-
dene skulle kartlegges ned til minste detalj 
for å skaffe mest mulig innsikt om laksens 
utfordringer i området.

– Klarer vi å kartlegge flaskehalsene 
laksen møter i elven, kan vi med mye 

 Inge Kvivik      Morten Stickler

større grad av sikkerhet si hvilke tiltak som 
virkelig vil hjelpe, forteller Odelberg. 

FRA KONFLIKT TIL SAMARBEID Kritik-
ken mot Statkraft var lenge hard i Ljungan. 
Fiskere var opprørt over måten Statkraft 
regulerte elven på, og debatten raste i både 
media og lokalmiljø. 

En av årsakene til konflikten var at 
Statkraft ikke hadde kjennskap til en 
avtale for vannføring nedstrøms Viforsen, 
inngått mellom SMHI (Sveriges meteoro-
logiske og hydrologiske institutt) og 
kraftselskapet som tidligere drev kraft-
verket. Etter at vannstanden ble senket 
ved et uhell, fryktet mange for laksebe-
standen. Både Statkraft og miljø-
organisasjonen Älvraddarna meldte 
avviket inn til Länsstyrelsen, noe som 
resulterte i at Statkraft fikk et forelegg på 
150 000 svenske kroner.

I stedet for en rask korrigering ble det 
bestemt å sette i gang en grundig utred-

1

2

1 | Livet under vann Tore Wiers fra Uni Miljø saumfarte 17 km elv på tre dager.  2 | Elvens voktere Morten Stickler, Angela Odelberg, Tore Wiers, Johan Kristofers,   
Sjur Gammelsrud, Helge Skoglund og Sven Erik Gabrielsen.

AKTUELT GODE NABOER

GODE
NABOER

Ljungan

LJUNGAN er en 350 
kilometer lang elv i 
Nord-Sverige. 

LJUNGANPROSJEKTET er et 
forvaltningssamarbeid initi-
ert av Statkraft og omfatter 
elvens siste 17 kilometer. 

STATKRAFT eier fem kraft-
verk i vassdraget, deriblant 
Viforsen.

PROSJEKTET benytter 
forskningssenteret 
CEDRENs miljøhåndbok for 
miljødesign i regulerte 
laksevassdrag, som også 
foreligger på engelsk.

FRA 18. TIL 20. AUGUST 
foregikk feltarbeidet i elven.
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ning, der alle parter med interesse i vass-
draget ble involvert.

 – Det føltes ikke tilfredsstillende bare 
å etterkomme pålegg. Vi har å gjøre med 
viktig biologisk mangfold i Ljungan, blant 
annet en unik laksestamme som er verdt å 
beskytte, sier Angela Odelberg.

Fylkeskommunen, Sundsvall kom-
mune, Ljungan-fiskerne og fiskevernom-
rådene Tuna Östra og Nedre Ljungan er 
bare noen av aktørene som samarbeider 
med Statkraft i Ljunganprosjektet. Odel-
berg forklarer at bakgrunnen for sam-
arbeidet var et behov for dialog og felles 
forståelse.

 – De forskjellige partene kjenner ikke 
uten videre hverandres utfordringer og 
intensjoner. Gjennom møtene har fiskere 
og lokalmiljø fått forståelse for vår side av 
saken, og vi har fått innsikt i hva som er 
viktig for lokalmiljøet, forteller hun. 

Per Nordlund, direktør for Statkraft 
Sverige, er også opptatt av prosjektets 
overføringsverdi til andre vassdrag.

– For Statkraft er det viktig å innhente 
kunnskap for å finne gode avveininger 
mellom forutsetningene for energiproduk-
sjon og hensynet til miljøet, sier han. 

FORSKERE OG FROSKEMENN I første 
fase av prosjektet ble vassdragets hydro-
logi analysert av norske SINTEF. I høst har 
feltarbeidet pågått om bunnforholdene 
i elven. Hvor er det stein? Hvor er det 
sandbunn? Hvor er grusstørrelsen god for 

gyting? Finnes det sedimenter som tetter 
igjen steder der lakseyngel kan gjemme 
seg? Er det langt mellom de egnede områ-
dene? 

Hensikten med den våte og møysom-
melige jobben i maske, snorkel og gummi-
drakt har vært å finne gode, tørre fakta. 
Alle data samles i et digitalt kart og danner 
grunnlaget for resten av prosjektet.

– For å bedre forholdene i lakseelver 
har man tradisjonelt satt i verk tiltak uten 
tilstrekkelig kartlegging på forhånd. Dette 
resulterer gjerne i vilkårlige og ikke 
nødvendigvis positive resultater. Gjennom 
systematisk metodikk har vi større sjanse 
for å lykkes, sier Odelberg. 

TESTER MILJØHÅNDBOKA Statkraft har 
lange tradisjoner for samarbeid med ulike 
nasjonale og internasjonale forskningsin-
stitusjoner, noe som har bidratt til at selska-
pet i dag har noen av de mest effektive og 
miljøvennlige vannkraftanleggene i verden. 

Norske CEDREN er et av 11 forsknings-
sentre med virkefelt innenfor miljøvennlig 
energi (FME-sentre). CEDREN er finansiert 
av Norges forskningsråd og energibran-
sjen. Statkraft er om bord som klart største 
økonomiske bidragsyter fra industrien, 
med investeringer på rundt 55 millioner 
kroner. Fagpersoner fra Statkraft er også 
involvert i forskningssenterets prosjekter, 
deriblant Ljunganprosjektet. En av dem er 
seniorråd giver på miljø, Morten Stickler. 
– I fjor utarbeidet CEDREN en håndbok for 

miljødesign i regulerte laksevassdrag (omtalt 
i forrige utgave av People & Power). Ljungan-
prosjektet er direkte tuftet på dette arbeidet, 
sier Stickler.

Håndboka er delt inn i to hoveddeler. 
Første del ser på utfordringer og diagnose, 
og andre del fokuserer på mulige løsnin-
ger og tiltak. – Det er viktig å ta ett steg av 
gangen for å gjøre de riktige tingene til riktig 
tid på en kompetent og kostnadseffektiv 
måte. I Ljunganprosjektet holder nå fagfolk 
fra ledende forskningsmiljøer i Norge på å 
ferdigstille første del. På den måten overfører 
vi god kunnskap og presedens til Sverige. I 
tillegg til den manuelle kartleggingen skal vi 
også prøve ut en ny metode med å skanne 
elven fra fly ved hjelp av såkalt grønnlaser. 
Slik kan vi avsjekke ny og gammel metode 
mot hverandre og erverve ny kunnskap.

LAKSENS FREMTID Selv om forskerne 
allerede har lagt hodene i bløt i flere dager, er 
det for tidlig å si hva som skal til for å sikre 
laksestammen i Ljungan. Tiden vil vise om 
habitattiltak settes i verk – som utlegging av 
gytegrus, rensing av grusbanker eller etable-
ring av nye skjulesteder. En ting er forhå-
pentligvis sikkert: Det blir glad laks i Ljungan 
i årene som kommer. 

3 | Hodet over vannet Tore Wiers og resten av teamets tre intensive kartleggingsdager i vassdraget blir viktig grunnlag for tenkelige tiltak i Ljungan.  4 | Naturskjønn forskning 
Ljungan kjennetegnes av rikt biologisk mangfold og unikt friluftsliv. Det skal den gjøre – også i fremtiden.
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STATKRAFTLANDET BRASIL

 

INNBYGGERE: 200 millioner
HOVEDSTAD: Brasília
STYREFORM: Republikk 
PRESIDENT: Dilma Rousseff
SPRÅK: Portugisisk

Brasil er Sør- og Mellom-Amerikas 
største land både i folketall, areal og 
økonomi. Landet har betydelig industri 
innenfor bransjer som biler, petro kjemi, 
elektronikk, sement og konstruksjon, 
fly, tekstiler og gruvedrift.

Årlig forbruk er 425 TWh, basert på 
en produksjonskapasitet på 123 GW. 
Etterspørselen etter elektrisitet er 
stigende, hovedsakelig på grunn av 
en økende middelklasse og store 
infrastrukturprosjekter. 

Vannkraft utgjør 75 prosent av produk-
sjonskapasiteten. Flesteparten av de 
store vannkraftverkene er statseide. 
Private aktører har den siste tiden 
investert tungt i vindkraft.

BRASIL

ENERGIMARKEDET 

VISSTE DU AT

HOVEDSTADEN BRASILIA ble bygget 
opp på 41 måneder, fra 1956 til 
1960.
   
FLYPLASSENE i Brasil utgjør omlag 
2500 til sammen.

TRE TIDSSONER gjør seg gjeldende 
i Brasil.

REGNSKOGEN i landet utgjør  
60 prosent av Amazonas. 

NASJONALDRIKKEN heter Caipirinha. 
Den består av lime, sukker, isbiter og 
cachaca.

NAVNET BRASIL kommer fra  
tresorten «brazilwood».

... er lengden på Brasils kystlinje. Der bølgene møter 
land i delstaten Sergipe ligger Statkrafts nest sørligste 
vindpark, Barra dos Coqueiros.

 
Statkraft vurderer Brasil som et nøkkelmarked for vekst i de kommende 
årene. I 2012 overtok Statkraft en eierandel på 40,65 prosent i 
selskapet Desenvix, som har virksomheter innenfor fornybar energi. 
Statkraft har også betydelige og voksende markedsoperasjoner med 
utgangspunkt i Enerpar-porteføljen, kjøpt av Norske Skog i 2011. 

STATKRAFT I BRASIL
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KRAFTVERK 

1–2 3–10

  1  BAHIA VINDPARK   

  2 BARRA DOS COQUEIROS VINDPARK

  3 CERAN   

  4 DONA FRANCISCA   

  5 ESMERALDA SHP

  6 MOINHO   

  7 MONJOLINHO   

  8 PASSOS MAIA   

  9 SANTA LAURA  

10 SANTA ROSA II

7491
KILOMETER

Vi har å gjøre med viktig 
biologisk mangfold.



#STATKRAFT 
ENGASJERER
Tagg dine bilder på Instagram med #statkraft

I 2013 BLE OVER 1571 MRD NOK INVESTERT I #FORNYBARENERGI. 
HTTP://FORNYBARFREMTID.NO/ @STATKRAFT VISER HVORDAN NORGE 
KAN VÆRE DEL AV LØSNINGEN

@MARITFLINDER

JOHN ASHTON SHAKES  
THE ROOM, AND ROCKS MY  
(THE) WORLD:).  
#STATKRAFTKONFERANSEN

@NINA_JENSEN

Blomsterenge #jobb #statkraft #ausregn #snartsommarferieOur Gallito Ciego #hydropower plant in #peru

petranyborg #siemens #statkraft #wind #turbin

edvinkaldrastoyl #statkraft #årmotvatne

inezrat #vindmølle #statkraft10år #opplevelse

serhat_palakci#turkey benedicteu#vaskedame


