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Omstilling er tidens tegn

I

Statkraft mobiliserer vi nå et
viktig forbedringsprogram.
Programmet handler ikke bare
om kostnadskutt og effektivise
ring. Det handler også om hvordan
vi skal lete etter nye måter å jobbe
på. For å bli mer konkurransedyktig
i en ny tid.
Statkraft har stolte røtter og
et solid fundament gjennom vår
lange vannkrafthistorie. Men også
vi er utsatt for presset i markedene
rundt oss. De siste årene har kraft
prisene blitt halvert. Inntektene har
falt, konkurransen er knivskarp,
mens Statkrafts investeringsevne
er svekket. Skal Statkraft få tilgang
til nødvendig kapital for å investere
i fremtiden, må vi bevise at vi har
evne til omstilling og til å skape
sterke resultater, også når verden er
snudd opp ned. Omstilling er et tegn
i tiden for hele næringslivet.
Vi merker allerede at veldig
mange i Statkraft forstår dette bildet
og engasjerer seg i forbedrings
programmet. Det renner inn med
ideer og konkrete forslag. Det gir

Selv om Statkraft skal gjennom en
stor omstilling, må vi ikke glemme alt
det som ikke endres. Vi har en viktig
jobb å gjøre hver dag.
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god energi i programmet. Og det er
noe sunt med endring. Vi utfordrer
oss selv og hverandre til å prestere
bedre.
Samtidig lurer vel de fleste på
«hva betyr dette for meg?». Mange
kjenner sikkert også uro, bekymring
og usikkerhet. Det er helt naturlig.
Ledelsens svar på dette er å gi god
informasjon og sikre grundige
prosesser.
Programmet har akkurat startet.
Jon Vatnaland og vi i prosjekt
ledelsen er opptatt av å involvere
folk. Nøl heller ikke med å snakke
med din nærmeste leder.
Selv om Statkraft skal gjennom
en stor omstilling, må vi ikke
glemme alt det som ikke endres. Vi
har en viktig jobb å gjøre hver dag
med å få god fremdrift i Fosenutbyggingen, sørge for optimal
produksjon i vannkraftanleggene
og utforske nye forretnings
muligheter. Det er noen av temaene
i denne utgaven av People & Power.
«Business unusual» og «business as
usual».

BENTE E. ENGESLAND
KOMMUNIKASJONSDIREKTØR

6

KRAFTTAK. Et nytt for
bedringsprogram er satt i
gang for å sikre at Statkraft
har konkurranseevnen som
trengs i fremtidens marked.

8

FLOMVERN. Klimaendringene betyr mer
ekstremvær. Regulerte
vassdrag kommer til å spille
en stadig viktigere rolle i
flomvernet. Se hva som
skjedde da stormen Synne
kom til Suldal.

19

TEMA: VINDKRAFT.
Utviklingen av Europas
største vindkraftanlegg på
land er i gang på Fosen
i Midt-Norge, et prosjekt
som har vakt kraftig debatt.
Hvor lønnsomt er det i et
bedriftsøkonomisk, lokalt og
nasjonalt perspektiv? Hva
betyr det for lokalbefolkningen? Vi dro østover for
å finne ut hva prosjektet
kan lære av Statkrafts stor
satsing i Midt-Sverige.
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30

SOL PÅ LAGER. Utviklingen
av multimegawatt-batterier
i Tyskland gir nye bruks
muligheter for fornybar kraft
fra sol og vind.

FOLK I FARTA. Patrick
Pfeiffer bygger opp
Statkrafts første kontor i
USA, i San Francisco. Rene
drømmejobben, ifølge den
norskættede amerikaneren.
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39

POWERTALK.
Administrerende direktør
Auke Lont i Statnett sørger
ikke bare for balanse i
sentralnettet, han skal også
balansere strømmen av krav
og forventninger i Fosenutbyggingen.

HVILKET LAND? Statkraft
var det første utenlandske
selskapet som investerte i
vannkraftsektoren i landet.
Landet har som mål å
installere 10 GW solkraft
innen 2022. Hvilket land
snakker vi om?
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POWER

19,4

En samlet produksjon på 19,4 TWh i første kvartal
2016 er ny rekord for Statkraft. – Vi fortsetter å se
økt produksjon fra våre internasjonale eiendeler
som bidrar med stabile inntekter, sier konsernsjef
Christian Rynning-Tønnesen.

Hvordan
minske skader
på elver?

Interesse for vind. Kitere og Statkraft har minst én ting til felles, gleden over at det blåser friskt.

3000

KUBIKKMETER BETONG må til når damanlegget ved
Svartavatn i Sauda skal oppgraderes. Magasinet
forsyner AS Saudefaldenes kraftverk. Prosjektet
har en kostnadsramme på 76,3 millioner kroner og
gjennomføres over to sesonger i 2016 og 2017.
Dammen er bygget i 1927 og er en betongplatedam.
En ny, tungt armert damplate skal legges på
eksisterende damplate.
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FØRSTE BYGGESTEIN LAGT
NYLIG BLE FUNDAMENTET STØPT for den første vindturbinen i Andershaw
vindpark i Skottland. Vindparkens pengefond, som skal komme lokalsamfunnet
til gode, tar nå imot søknader. – Fondet er en del av etableringsavtalen for
vindparken og skal bidra til å realisere lokale prosjekter og initiativer, sier
Sergio Castedo, leder av Asset Management Onshore Wind UK. Etter planen
skal de 11 turbinene i vindparken være installert innen oktober 2016.

Vind i
seilene

NY VITEN

EUs VANNDIREKTIV setter en
rekke krav til kraftbransjen,
blant annet tiltak for å
styrke miljøet i regulerte
elver. Statkraft har begynt et
forskningsprogram i Sverige for
å utvikle alternative metoder
for å minske erosjonsskader og
teste kunstige habitat for fisk.
Forskningen utføres i Umeälven
og løper ut 2018. Blant annet
plasseres massive steinblokker
langs elven for å stabilisere
isdekket på vinterstid, slik at
det ligger stille og ikke glir
opp og ned langs elvebredden
og forårsaker erosjonsskader.
Forskningen gjennomføres i
samarbeid med Universitetet
i Umeå, WWF, Statens
geotekniska institut (SGI) og
lokale velforeninger.

STADIG MER ENERGI
kommer fra sol-, vind- og
vannkraft Investeringene
i fornybar energi utgjorde
i 2015 mer enn det
dobbelte av det som ble
brukt på nye kull- og
gassanlegg (BBC).

200 000

KUBIKKMETER STEIN går med i oppgraderingen
av Tunsbergdalsdammen i Luster kommune i Sogn
og Fjordane. Den omfattende utbedringen gjøres
for at dammen skal tåle fremtidens klimaendringer.
Dammen skal bli høyere og plastres med ekstra
stein i bredden, foruten at flomavledning og
lekkasjemålesystem skal utbedres. Prosjektet har en
kostnadsramme på om lag 125 millioner kroner.

SOM SPONSOR av kite-eventet Red
Bull Ragnarok fikk Statkraft vist
frem en fransk nyvinning innen
for vindmåling. Lidar-teknologi
blir brukt i instrumenter som kan
installeres på bakken i vindparker
eller på toppen av vindturbiner.
Ved å sende ut lysstråler og måle
frekvensendringen på lys som blir
reflektert fra partikler i atmo
sfæren, beregner instrumentet
vindstyrke og vindretning over et
større område.
– På Ragnarok-arrangementet
hadde vi en måler på bakken som
anga vindstyrken i de forskjel
lige høydene over Lidar-en, sier
sponsoransvarlig i Statkraft,
Eivind A. Sørlie.
Teknologien er tatt i bruk på
flere av Statkrafts vindparker
og skal etter planen benyttes på
Baillie-vindparken i Skottland for
å analysere effektkurver.
– Med Lidar-teknologien kan
vi avdekke avvik som kan ha
store utslag på produksjonen, og
justere deretter, forteller Yngve
Ydersbond, som arbeider med
analyse og overvåking av vind
parker i Statkraft.

Slusene åpnet
VANNKRAFTPROSJEKTET Devoll i Albania
passerte en viktig milepæl 15. april, da fyllingen av vannreservoaret til Banja-kraftverket
startet. Banja-dammen er en 80 meter høy
voll som gjør det mulig å utnytte et vannlager
volum mellom 160 og 175 meter over havet.
Magasinet rommer om lag 178 millioner
kubikkmeter vann, og overflaten vil dekke et
areal på rundt 14 kvadratkilometer, tilsvarende
mer enn 2 000 fotballbaner.
Kraftverket Banja går over i normal
produksjon straks en vellykket testing

er gjennomført. Testkjøring er planlagt i
august. – Samtidig som tekniske forberedelser pågår for fullt, forbereder Statkraft
også salget av energi fra vannkraftanlegget
Banja. I denne sammenheng følger vi nøye
med på skrittene som albanske myndigheter
tar mot å liberalisere energimarkedet og
etablere en svært tiltrengt kraftbørs, sier
Asbjørn Grundt, konserndirektør for Inter
nasjonal vannkraft.
Totalt installert effekt er 73 MW, og årlig
kraftproduksjon er estimert til 255 GWh.

Vannoverflaten vil dekke et areal på
rundt 14 kvadratkilometer, tilsvarende
mer enn 2 000 fotballbaner.
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POWER
INNOVATIVE LØSNINGER FOR VANNKRAFT

Ønsker grønne datasentre i Norge

VANNKRAFT er pekt ut som ett av åtte nye områder innenfor ordningen med Forskningssentre
for miljøvennlig energi (FME). Det nye forskningssenteret skal levere kunnskap, innovative
løsninger og forutsetninger for nye 100 år med lønnsomhet for norsk vannkraft. Statkraft er
en av flere sentrale industripartnere bak forskningssamarbeidet, som er finansiert av Norges
forskningsråd. – Dette vil bidra til at vannkraftbransjens forskningsbehov blir bedre ivaretatt. Det
er viktig både for Statkraft og Norge i tider med lave kraftpriser og økt fokus på lønnsomhet, sier
Hanne Bjørk, leder for Statkrafts konsernprogrammer for forskning og utvikling (bildet).

STATKRAFT JOBBER AKTIVT for å få internasjonale datasentre til Norge og har etablert et eget prosjekt for å
posisjonere landet og selskapet overfor denne industrien. Med rik tilgang på fornybar energi bør Norge være
et attraktivt sted for kraftkrevende serverparker for datalagring i stor skala. Denne industrien er blant verdens
raskest voksende, og flere store sentre er etablert i Norden, men foreløpig ingen i Norge. Prosjektteamet,
ledet av Atle Haga, holdt i mai en datasenter-workshop i Oslo der målet var å lære fra de beste og samordne
norske initiativer. I juni hadde Statkraft og Innovasjon Norge en stand på Datacloud Europe 2016 i Monaco,
regnet som en av de viktigste europeiske konferansene for skylagring og datasentre.

FORBEDRINGER

Kraftindustrien står overfor store utfordringer, og Statkraft må tilpasse seg for å beholde
konkurranseevnen. Alle ansatte blir involvert i et nytt program for å forbedre virksomheten
og redusere kostnader med 15 prosent innen utgangen av 2018.

I
Konsernsjef Christian
Rynning-Tønnesen.
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løpet av få år har kraftprisene i kjerne
markedene blitt mer enn halvert. Nye
teknologier og forretningsmodeller har
endret energiindustrien, og konkurranse
situasjonen har blitt en helt annen.
Statkraft må tilpasse seg denne virkelig
heten. Det nye forbedringsprogrammet er
utformet for å møte utfordringene og ruste
selskapet for fremtiden.

lavere kostnad, sier konsernsjef Christian
Rynning-Tønnesen.
Alle ansatte vil bli involvert i program
met gjennom linjen.
– De ansattes bidrag og innspill til
hvordan vi kan gjøre forbedringer, er en
av de viktigste faktorene for å lykkes. Alle
blir invitert til å komme med sine ideer,
sier Rynning-Tønnesen.

AMBISJONSNIVÅ Målet er å redusere
kostnader med 15 prosent, tilsvarende
800 millioner kroner, innen utgangen av
2018, målt mot kostnadsnivået i 2015. Det
betyr at innsparelser som oppnås i 2016, er
inkludert.
– For å beholde et sterkt og konkur
ransedyktig Statkraft trenger vi å gjøre
ting smartere, mer effektivt og bedre, til

FORBEDRET PRESTASJON OG
STYRKET KONKURRANSEEVNE
Forbedringsprogrammet skal styrke
Statkrafts konkurransekraft og gi bedre
prestasjoner.
Den overordnede ambisjonen er å gjøre
Statkraft til en ledende, internasjonal
leverandør av fornybar energi og utvikle
selskapet til å være et av de beste og

FOTO: ALEXANDER HAGSTADIUS

for fremtiden

De ansattes bidrag
og innspill til
hvordan vi kan
gjøre forbedringer,
er en av de viktigste
faktorene for å
lykkes. Alle blir
invitert til å komme
med sine ideer.
KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN

mest konkurransedyktige i sin industri.
Statkrafts forretningsstrategi og lang
siktige vekstambisjoner står fast.
FORVENTER NEDBEMANNING Målet
for kostnadsreduksjoner er ambisiøst,
men oppnåelig. Men en forventet
konsekvens av programmet er redusert
bemanning. Det er for tidlig å være
spesifikk på hvor i organisasjonen det
kan bli overtallige, eller hvor mange det
kan dreie seg om.
Programmet følger det samme prin
sippet som Statkraft alltid har; å unngå
oppsigelser. Overtallighet søkes løst gjen
nom naturlig avgang og enkelte frivillige
sluttpakker. Oppsigelser kan likevel ikke
utelukkes. Løsninger vil bli utviklet i
samarbeid med ansattes representanter.

FAKTA

Forbedringsprogrammet
består av to hoveddeler:
> Forretnings- og stabs
områdenes kostnadsog forbedringsprosjekt
> Tverrfunksjonelle prosjekter
Programledelse:
Jon Vatnaland (leder), Tone
Aanderaa (målsetting og
oppfølging), Marit Grimsbo
(HR) Bente E. Engesland
(kommunikasjon).
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AKTUELT FLOMVERN
Beredt. Produksjonssjef Tore
Småmo og hans team på region
sentralen i Sauda åpnet tidlig
omløpet ved Hylen kraftstasjon
for å hindre skadeflom, da Synne
kom på besøk.

FLOMVERN
Ulla-Førre

Norges største vannkraftanlegg med
en installert effekt på ca. 2 100 MW.
Kraftanlegget er sentralt i fore
bygging av flomskader i området.

SYNNE

Da
kom til Suldal
Å være kraftkommune er lønnsomt i mer
enn én forstand. Det fikk innbyggerne i Suldal
erfare, da ekstremværet Synne herjet.
Heidi Bruvik Sæther
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Lars Petter Pettersen
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1

2

1 | Overløp. Tore Småmo (t.v.) og Bjørn Sandvik
inspiserer resultatet av Synnes herjinger på veien opp
mot Mosvannet. 2 | Tett på. Husene langs Suldalslågen
ligger utsatt til. 3 | Sterke krefter. Vannet skapte
problemer for fremkommeligheten flere steder i området,
som på denne veien til Hylen kraftverk.

Med ekstremvær på besøk
er flomvern
viktigere enn
kraftproduksjon.

D

et piper hissig i telefonen til Tore
Småmo tidlig om morgenen søn
dag 6. desember 2015. Statkrafts
produksjonssjef for Region SørNorge vekkes opp av regionsentralen i
Sauda. Et vinterkledd landskap har fått
besøk av tunge, mørke skyer som ruger
over Rogalands største kommune, Suldal.
Gjennom natten har ekstremværet
«Synne» vist sin voldsomme kraft. I strie
strømmer fosser vann ned over Blåsjø,
Suldalsvannet og de andre innsjøene
som er knyttet til kraftanlegget UllaFørre. Nede i kommunesentrumet Sand
ved Suldalslågens utløp, der det normalt
renner rundt 30 kubikkmeter vann i
sekundet, flommer det nå 280 kubikk
meter.
BLIR VARSLET Småmo, som denne hel
gen også er fungerende regiondirektør, får
melding om en dramatisk situasjon med
overløp, lekkasjer og ras i området rundt
og på Ulla-Førre-verkene i løpet av natten.
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– Mosvannet hadde kommet opp i et
overløp på mer enn en meter over den
høyeste vannstanden som er tillatt å
ha i magasinet i en normalsituasjon.
Samtidig kom det melding om ras på veien
til Hylen kraftstasjon, og målinger på
Oddatjønndammen viste en lekkasjeverdi
på 300 liter i sekundet.
Sammen med Ulla-Førres kraftverksjef
Bjørn Sandvik og vassdragsteknisk
ansvarlig Bård Aslak Birkelund beslutter
Småmo å kalle inn ekstra mannskapsres
surser for å håndtere situasjonen.
– Det var bare å brette opp ermene
og skaffe seg oversikt, forteller Sandvik i
ettertid.
MYE SYNNE, MYE SKADE I løpet av
denne helgen målte seks målestasjoner på
Sørvestlandet over 100 millimeter nedbør.
Ekstremværet Synne sies å ha skapt en
200-årsflom, fordi det i snitt går 200 år
mellom hver gang en flom av slikt kaliber
treffer Norge.

I Kvinesdal ligger hele kirkegården og
utallige kjellere under vann, og veier blir
stengt. I bygda Feda må innbyggere eva
kueres med traktor fra sine hjem på grunn
av vannmassene. Konsekvensene blir
store, med ødeleggelser og skader for over
300 millioner kroner. Men innbyggerne i
Suldal kommune blir skånet.
GODT FORBEREDT – Vi hadde fulgt med
på værvarselet og visste at helgen skulle
bli veldig våt. Allerede fredag morgen
4. desember satte vi i gang full vann
kjøring fra Suldalsvannet via Hylen kraft
stasjon i tillegg til at omløpsluken ble helt
åpnet. Vi tappet 550 kubikkmeter vann i
sekundet fra Suldalsvannet til Hylsfjorden
for å skaffe oss en buffer før uværet kom,
forteller Småmo.
Med ekstremvær på besøk er flomvern
viktigere enn kraftproduksjon.
– Jeg har aldri tidligere opplevd at
vi har åpnet omløpsluken på et så lavt
Suldalsvann, men det var det eneste

3

TVERRSNITT AV OMLØPET VED HYLEN

OVERSIKT OVER ULLA-FØRRE
HYLSFJORDEN

MOH 1200
1000

SULDAL

G

SULDALSVATN

D
E
B

C

800

A

SULDALSLÅGEN

600

F

400

B

A

MOSVATNET

F

200

C
D

E

SULDAL

SANDSAVATN

G
HYLSFJORDEN

BLÅSJØ

JØSENFJORDEN

H
Tversnittet viser omløpet (D) ved Hylen kraftstasjon (E), som bidro til at vannstanden i
Suldalsvannet (C) ikke skapte kritisk flom langs lågen (F) og for tettstedet Sand (G). UllaFørre-verkene dekker et stort geografisk område, som strekker seg over 1055 høydemeter,
fra Blåsjø (1055 moh) til Hylen (0 moh).

A Saurdal pumpekraftverk

B Kvilldal kraftverk

C Suldalsvannet

D Omløpet

E Hylen kraftverk

HJELMELAND

F Suldalslågen

G Sand

H Stølsdal kraftverk

BYKLE

Dam

Vannførende tunnel
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Flomfaren i Suldal var langt større før Ulla-Førre ble bygget. Det mener Dagfinn
Helland, beredskapsansvarlig i kommunen.
– Siden kraftutbyggingen på 1980-tallet har vi ikke hatt en eneste skadeflom her i
Suldal, konstaterer han.
Kommunen har likevel en krise- og beredskapsplan for flom og gjennomfører
jevnlige beredskapsøvelser. Da ekstremværet Synne traff i desember 2015, ble
befolkningen varslet. Innbyggerne kunne forberede seg best mulig på en eventuell
flom, samtidig som kommunen jobbet på spreng med å holde vannveiene åpne og
gi overflatevannet fri passasje.
Samarbeidet med Statkraft er helt essensielt i slike situasjoner, understreker
Helland.
– De ansatte i selskapet følger godt med på værutsiktene og gjør nødvendige
forberedelser for å motvirke storflom i dalføret vårt. De tapper ned magasinene
sine, pumper vann opp i høyere bassenger og bruker omkjøringstunneler når vannføringen er stor. Det er av stor betydning. I tillegg stiller Statkraft med ressurser og
verdifullt materiell ved behov.

5

VISSTE DU AT

Verdifullt samarbeid

Flom. Uken etter flommen rant det 19,2 kubikkmeter vann i sekundet, mot 280 kubikkmeter da uværet sto på som verst.
4

6

4 | Utløp. På Hylen kraftverk ble det satt i gang full vannkjøring, og omløpsluken ble helt åpnet, før Synne kom til Suldal. 5 | Kraftfullt. På Hylen kraftverk er det installert to
Francis-turbiner, som inngår i Ulla-Førre-verkene med en årlig produksjon på ca. 4,8 TWh. Dette dekker over 3,5 prosent av elforbruket i Norge. 6 | Utilgjengelig. Da Synne
herjet som verst, lå Hylen kraftverk utilgjengelig for inspeksjon. Kraftverket utnytter et fall på 68 meter fra Suldalsvannet til Hylsfjorden.

riktige å gjøre med de varslene som forelå.
Slik kunne vi unngå flom for innbyggerne
langs Suldalslågen, sier produksjonssjefen.
– Vi satte også inn ekstra ressurser på
sentralen i Sauda for å kunne prognos
tisere og følge utviklingen tett gjennom
helgen. Sammen med Kraftsentralen og
Statkrafts operative hydrolog på Lilleaker
i Oslo utarbeidet vi løpende kjøreplaner,
pumpeplaner og tappeplaner.

men har mulighet til å slippe vann forbi
turbinene gjennom en omløpstunnel.
– Hvis vi ikke hadde tappet vann
gjennom omløpet ved Hylen kraftverk,
hadde vi fort fått 600 kubikkmeter vann
i sekundet ut av Suldalsvannet nedover
Suldalslågen. Det kunne blitt svært kritisk
for innbyggerne i kommunen, med tanke
på husene og veiene som ligger langs elven,
forteller kraftverkssjef Sandvik.

FLOMUTSATTE HUS Ulla-Førre henter
vann fra et 2 000 kvadratkilometer stort
nedbørsfelt og er det største vannkraftan
legget i Nord-Europa i installert effekt.
Tettest på innbyggerne ligger Suldals
vannet, som strekker seg over to mil og
fører vann til både Hylen kraftverk og til
Suldalslågen, som munner ut i kommune
sentrumet Sand. Hylen kraftverk produse
rer elektrisk energi via to store turbiner,

UTFORDRINGER Ifølge Tore Småmo opp
står ekstremvær stadig oftere, og flommer
treffer nå regionen senere på året og delvis
inn i vinteren.
– Det er bare ett år siden vi opplevde et
lignende uvær. Fordi vi har øvelser og relativt
ofte må utføre flomhåndtering i praksis, var
vi godt forberedt da Synne kom på besøk.
Gjennom hele lørdagen klarte vi å kontrol
lere ekstremværet fint, forteller Småmo.
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Forskjellen
på Suldal og
katastrofen som
fant sted lenger sør
i Rogaland, er at
Suldalslågen er en
del av et regulert
vassdrag med stor
kapasitet.

Men Synne hadde sterkere krefter på lager.
Det får Sandvik erfare da han setter seg i
bilen i øsende regnvær søndag morgen på
vei til beredskapsrommet i Ulla-Førre for
å møte den lokale staben og få oversikt
over situasjonen. Øverst på agendaen står
inspeksjon av Hylen kraftverk, Mosvannet
og lekkasjemålingen ved Blåsjødammen.
Men å komme seg til Hylen kraftverk for
å sjekke at alt er i orden, skal vise seg å
bli vanskelig. Veien til kraftstasjonen er
stengt på grunn av flom og ras. Også den
rekordhøye vannstanden i Mosvannet skal
bli krevende å inspisere.
– I våre beredskapsplaner er en bro
på fylkesveien vurdert som kritisk ved
flom. Derfor blir det utsendte mannskapet
bedt om å sjekke broen før de passerer.
Heldigvis, for det skal vise seg at broen
er undergravd selv om veidekket tilsyne
latende virker intakt. Hadde noen prøvd

å kjøre over broen, ville bilen med stor
sannsynlighet havnet i elven, sier Sandvik.
Et nytt mannskap blir kalt ut for å ta seg
til Mosvannet fra en annen kant, mens det
opprinnelige teamet varsler veimyndig
hetene og sørger for å holde veien stengt
til brannmannskaper kan overta. Etter
inspeksjon av Mosvannet, damanlegg og
nedstrøms elveløp er konklusjonen at det
skal gå fint – hvis uværet ikke fortsetter.
INSPEKSJON Lekkasjemålingene ved
Blåsjø lar seg imidlertid ikke inspisere
fysisk. Der blir redningen å studere
kamerabilder og videoovervåking fra
regionsentralen i Sauda.
– Å bruke snøscooter ble ansett som
for risikabelt på grunn av rasfaren, og
været var for dårlig til å benytte helikop
ter. Men bilder fra lekkasjemålehuset i
Oddatjørndammen viste at vannet ikke

inneholdt slam, slik man ville forventet ved
en reell lekkasje, forteller Sandvik.
Etter flere timer med krevende bered
skapsarbeid kunne mannskapene fra UllaFørre puste lettet ut søndag ettermiddag.
Situasjonen var igjen under kontroll, regnet
avtok og beredskapen ble opphevet.
VIKTIG GREP Også denne gangen kom inn
byggerne i Suldal seg – om ikke tørrskodde
– så i alle fall skadefrie gjennom uværet.
Det kan de trolig takke Ulla-Førre for.
Kraftverksjef Bjørn Sandvik mener regule
ring av vassdrag er det viktigste enkeltgrepet
som kan gjøres for å redusere flomfare.
– Forskjellen på Suldal og katastrofen
som fant sted lenger sør i Rogaland, er at
Suldalslågen er en del av et regulert vass
drag med stor kapasitet. Hadde området
vært uregulert, hadde Synne gitt oss en
enorm skadeflom.
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AKTUELT BATTERILAGRING

FAKTA

Statkrafts nye
batterilagrings
system med kapasitet på 3 MW ligger
ved elvekraftverket
Dörverden i Niedersachsen i Tyskland.

Sol
på boks

Batterisystemet
er utviklet i nært
samarbeid med
selskapet ads-tec
GmbH og er det
første multimega
watt-batteriet i
nettverksområdet til
systemoperatøren
TenneT TSO GmbH.

Et multimegawatt-batteri med en ytelse som
tilsvarer to millioner iPhone 6-batterier, er satt i
drift ved elvekraftverket Dörverden i Tyskland.
Med ren energi «på boks» kan fornybare
energikilder løse nye og viktige oppgaver.
Anette Hjerde

Sabine Grothues

L

itiumionbatteriet i Dörverden består
av tre mobile enheter, hver med effekt
på mer enn én megawatt. Batteriet er
Statkrafts første i sitt slag.
– Energi både fra sol, vind og vann – alle
fornybarkildene i porteføljen vår – vil
bli lagret i batteriet, forteller Matthias
Holzenkamp, direktør for forretningsutvik
ling i Statkrafts enhet for energistyring og
markedstilgang i Düsseldorf i Tyskland.
Mens andre energilagringssystemer for
fornybar energi, som for eksempel pum
pekraftanlegg for vannkraft, er bundet til
bestemte geografiske steder, er det mulig
å flytte på batterier. For flere av fornybar
energiene kan batterilagring gi gode svar på
sentrale utfordringer knyttet til fleksibilitet
og systemsikkerhet.
REN SYSTEMSIKKERHET Lagringssystemer
er viktige for utbyggingen av fornybar energi,
fordi de bidrar til å styrke systemsikkerheten
i kraftnettet med ren energi.
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Marked i vekst. Batterilagring
av energi er i sterk vekst.
Tidligere i år åpnet Statkraft sitt
første batterilagringssystem.

– Batterier som det vi nå har satt i drift,
har potensial til å spille en sentral rolle
i kraftnettenes viktige balanseøvelse
mellom energiforbruk og energiproduk
sjon. For det første kan de levere positiv
balansekraft, de kan altså tilføre energi fra
sol og vind når energiforbruket er høyt –
uten at solen skinner eller vinden blåser.
For det andre kan et batteri reagere utrolig
raskt.

– Når stadig mer av energiproduksjonen i
Tyskland stammer fra sol og vind, skaper
det et økende behov for stabilitet og sik
kerhetsløsninger i kraftnettet. Sol og vind
er variable energikilder. Hvor mye energi
som kan produseres, avhenger av antallet
dager med vind og sol, og det gir uforut
sigbare variasjoner i kraftproduksjonen,
forklarer Holzenkamp.
– Da må vi sørge for å ha backup-løs
ninger. Og de skal helst være rene.
BALANSEKRAFT Tyskland er ledende i
Europa på energi fra variable fornybare
energikilder som sol og vind, og landet har
satt seg ambisiøse mål. Innen 2020 skal en
tredjedel av Tysklands strømforbruk dek
kes av fornybare energikilder, halvparten
innen 2030 og hele 80 prosent innen 2050.
– Det blir veldig viktig at også disse
energikildene kan levere stabilitet
og systemsikkerhet i kraftnettet, sier
Holzenkamp.

Matthias Holzenkamp. Direktør
for forretningsutvikling i Statkrafts
enhet for energistyring og markeds
tilgang i Düsseldorf i Tyskland.

FORNYBAR FLEKSIBILITET – I tråd med
avtalen vi har inngått med den lokale
systemoperatøren TenneT, har vi per i dag
satt batteriet til å reagere på 30 sekunder,
sier Holzenkamp. – Men det kan rea
gere på under sekundet på svingninger i
nettverket.
Den lynkjappe reaksjonsevnen kan
bety nye forretningsmuligheter for
Statkraft.
– Denne fleksibiliteten gjør det mulig å
utvikle en helt ny tjeneste som skal hjelpe

til å holde systemfrekvensen så nær 50 Hz
som mulig under normal drift, forteller
Holzenkamp.
– For å få det til må de tekniske enhe
tene reagere i løpet av ett sekund, og batte
rier er i dag den mest lovende teknologien
for tjenester av denne typen. Statkraft har
et team i Storbritannia som jobber med å
utrede forretningsmulighetene dette kan gi.
FØLGER MARKEDET TETT Om Statkraft
kommer til å installere slike batterier flere
steder enn i Dörverden, avhenger av hvor
dan markedet for batteribaserte tjenester
utvikler seg.
– Men vi følger opp nye muligheter,
forteller Holzenkamp. – De mest lovende
akkurat nå er to prosjekter der Statkraft
kan tilby ny og viktig kunnskap, rele
vant beliggenhet og markedstilgang for
batteriet. Dessuten følger vi naturligvis tett
med på mulighetene som måtte oppstå i
Storbritannia.

Energi både
fra sol, vind
og vann –
alle fornybar
kildene i
porteføljen
vår – vil bli
lagret i
batteriet.
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Balansekunstneren
Norge har en av de sikreste strømforsyningene i verden. Konsernsjef Auke Lont
i Statnett frykter ikke at nye teknologier skal rokke ved balansen i sentralnettet.
Dette fikser vi, er hans mantra.
Knut Fjerdingstad

Morten Brun

E
Auke Lont og
Knut Fjerdingstad,
pressetalsmann i
Statkraft, i samtale
om Fosen-prosjektet
og fremtidens
strømforsyning.

n gang var Statkraft og Statnett
ett selskap. Men i 1992 kom en ny
energilov som deregulerte kraftNorge og splittet Statskraftverkene
i to. De siamesiske tvillingene fikk hvert
sitt ansvar. Produksjonen ble overlatt til
Statkraft og sentralnettet til Statnett.
Nederlandskfødte Auke Lont ble kon
sernsjef i Statnett i 2009. På hans skuldre
hviler et tungt ansvar for at Norge har
strømforsyning hver eneste time døgnet
rundt året rundt. Det er et formidabelt
oppdrag selv for en mann som i nesten
hele sitt yrkesaktive liv har hatt lederstil
linger i kraftnæringen.
Ikke bare skal han sørge for balanse
i sentralnettet. Han skal også balansere
strømmen av ulike krav og forventninger.
TRENGER KAPASITET Lonts oppskrift
er å holde hodet kaldt og tenke langsiktig.
Det gjorde han også da Statkraft kom med
Fosen-prosjektet i Midt-Norge. En viktig
forutsetning var en ny sentralnettlinje for
å få produksjonen fra vindparkene ut på
nettet. Statnett-sjefen følte seg aldri presset.
– Nei, vi har ikke opplevd noe press. Vi
har gjort dette ut fra en klar visjon om å
sørge for et sterkt nett og 24/7-strømfor
syning. Vi trenger mer nord-sør kapasitet.
Det er svakt i dag.
– Så det var ikke noen vanskelig avgjørelse?
– Summen av forhold tilsa utbyg
ging. Det blir en ny nord-sør forbindelse,
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og lokal forsyningssikkerhet styrkes.
Prosjektet vil gi mer produksjon, noe som
igjen endrer vår langsiktige planlegging.
Hvis vi kan bidra til at vindparkene blir
noe av, og at det gir en samfunnsøkono
misk verdi, så er vi med. Det trenger jeg
ikke politikere til å presse meg på. Det vil
dessuten komme en stor regional utvik
ling i et område som trenger kapasitet. Det
er glimrende!
KRAFTOVERSKUDD Med mer produk
sjon øker imidlertid kraftoverskuddet, og
prisbekymrede kraftprodusenter ønsker
flere kabler til Europa for å få solgt kraften.
Statnett-sjefen holder fortsatt hodet kaldt.
– Jeg er veldig for kabler, jeg. Vi dobler
nesten utvekslingskapasiteten mellom
Norden og Kontinentet og Storbritannia
i løpet av de neste fem-seks årene. Men
vi må høste erfaring før vi går videre. Det
er ikke bare å gå fra null til 1 400 MW på
én dag. Som systemansvarlig må vi være
sikre på at systemet fungerer. Det ligger i
Statnetts DNA, i vår ryggmarg.
– Men produsentene vil at det skal gå
raskere?
– De betaler jo ikke for kablene. Da er
det veldig greit å rope på flere kabler. Jeg
ser på disse kabelprosjektene som noe
som skal vare i 50 år. Vi skal koble oss opp
mot nabolandene fordi vi ser et sannsynlig
overskudd som det er fornuftig å selge til
gode priser.

AUKE LONT

STILLING:
Administrerende direktør
i Statnett.
ALDER: 58 år
LAND: Født og oppvokst i
Nederland, men har bodd
i Norge siden 1981.
BAKGRUNN: Tiltrådte i
Statnett i 2009 etter å
ha vært administrerende
direktør for analyse- og
konsulentfirmaet Econ
i Norge. Har tidligere
hatt ledende stillinger
i Statoil, arbeidet i
Sør-Afrika og vært
administrerende direktør
i Naturkraft AS. Har mer
enn 30 års erfaring fra
energisektoren.
FAMILIE: Gift, tre barn.
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Hvis vi kan bidra til at vindparkene
blir noe av, og at det gir en
samfunnsøkonomisk verdi, så er vi med.

– Så det kommer flere kabler. Kan Norden fortsatt være et batteri for Europa?
– Ja, men vi må ta det gradvis. Systemet
kan ha kjempemuligheter, selv om kost
nadene kan ha en begrensende effekt.
For det må jo finnes betalingsvilje for den
fleksibiliteten vår vannkraft represente
rer. Det må være mekanismer som gjør at
hvis du kan justere produksjonen i løpet
av noen minutter, får du klekkelig betalt
for det. En produsent må være sikker på å
få igjen for å investere i oppgraderinger og
økt fleksibilitet.
UTFORDRERNE Statnett jobber hardt for
markeder som får frem betalingsvillig
heten.
– Så får vi se om det faktisk er kon
kurransedyktig. Det er jo ikke sikkert,
med teknologiske endringer som vil gi
forbrukerne større innflytelse og mulig
heter til billige løsninger. Det kan utfordre
lønnsomheten.
– Sol er en teknologisk utfordrer. Bør sol
kraften subsidieres?
– Nei. Markedet er vår beste venn, og

TIL LADING
Dette gir meg energi:
Ski om vinteren og løping om
sommeren. Arenaene er skog
og mark og fjell.
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da er det ikke noe godt tiltak å putte inn
statlige midler. Jeg er veldig for en elek
trisk fremtid som inkluderer solenergi. Vi
ser at enhetskostnadene går ned, og da blir
strømmen ganske billig. Da kan du bruke
den til alle mulige formål.
– Hvordan blir balansen i nettet utfordret av
uregulerbar kraft som sol og vind?
– Det er klart at vi får en utfordring
med å balansere, men samtidig får vi en
mulighet til å styre forbruket på en helt
annen måte enn før, og sannsynligvis har
vi noen markedsmekanismer som vil gi
signaler til store forbrukere, og som også
vil få en effekt. Vi skal fikse dette.
– Så du er ikke redd for sammenbrudd?
– Jeg er ikke blant dem som tror at
vind og sol fører til sammenbrudd i
systemet. Det har jo fungert i Tyskland.
Det er utviklet systemer, infrastruktur,
samarbeidsmodeller og markedsmeka
nismer som gjør at dette virker utmerket.
Tyskerne sier at de aldri tidligere har hatt
så god forsyningssikkerhet.
– Men skal det bare være rett frem å
produsere sin egen kraft?

– Det må ikke være slik at freeridere
bare kan dumpe overskuddskraften sin
og overlate til andre å betale regningen.
Markedene må utformes slik at de gir de
rette signalene til de rette aktørene og på
den på måten holder forsyningssikkerheten
oppe og kostnadene nede. Vi vil ha bruk for
et godt sentralnett og en teknologi som gjør
at alt dette kan spille sammen på en positiv
måte. Det har jeg klokkertro på at vi fikser.
USIKKERHET I MARKEDET – Hva tenker
du om kraftmarkedet, er det helt slått ut av all
subsidieringen?
– Jeg er litt bekymret for at markedet er
litt ødelagt av alle disse støtteordningene og
av et kvotesystem som ikke fungerer. Ulike
støttesystemer som slår hverandre i hjel,
har skapt mye usikkerhet.
Auke Lont mener det grønne skiftet i
Tyskland var en kickstart som satte fart i
utviklingen, men at nå bør nok være nok.
Han er imidlertid ikke tilhenger av kapa
sitetsmekanismer som kompenserende
tiltak, hvilket innebærer at eiere av kull- og
gasskraft får betaling for å stå i beredskap
i tilfelle den svingende vind- og solkraften
ikke leverer nok kraft til nettet.
– Det er med på å vanne ut marke
dets kraft. Men strømmen er så viktig for
samfunnet at ingen politikere vil ta på seg
ansvaret hvis det hele plutselig ikke virker
en dag.
Ifølge Statnett-sjefen er uavhengige
sentralnettoperatører som Statnett best
egnet til å finne ut hva slags markeds
mekanismer vi trenger for å sikre strøm
døgnet rundt på best mulig måte.
– Her er markedet vår aller beste venn,
og vårt budskap til politikerne er å holde
fingrene av fatet.

Stormfulle
høyder
Beslutningen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på
Fosen i Midt-Norge har skapt debatt – om lønnsomhet, naturinngrep og
konsekvenser for reindriften. Det er ikke første gang det oppstår kontroverser
rundt Statkrafts vindkraftprosjekter. Også i Sverige har det vært reist
spørsmål rundt både reindrift og støy. Hvordan gikk utbyggingen der?
Morten Ryen

Lars Petter Pettersen
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Jeg opplever folks holdninger her som
veldig positive. Stedet kommer på kartet
igjen. Det blir mer å gjøre for butikkene og
håndverkerne, bedre veistandard og økte
inntekter til kommunen.

D

a Statkraft og de øvrige partnernes
beslutning om å bygge ut vindkraft
på Fosen ble kunngjort i februar
2016, kom det raskt innvendin
ger og spørsmål fra flere hold. Enkelte
økonomer mente prosjektet ikke kunne
være lønnsomt. Naturvernere mente
utbyggingen ville skade natur og friluftsliv,
og samene hevdet prosjektet ville gjøre
ubotelig skade for reindriften i området.
Som annen kraftutbygging har også
vindkraft konsekvenser. Hvor alvorlige er
de? Hva kan gjøres for å redusere negative
virkninger? Og hvordan vurderes negative
effekter opp mot det positive i form av
mer fornybar energi og lokale arbeids
plasser?
For å få noen svar på hvordan et stort
vindkraftprosjekt påvirker lokalsamfun
net, dro vi til Sverige, der Statkraft er i
ferd med å ferdigstille seks vindparker i
Västernorrland og Jämtland sammen med
det svenske selskapet SCA Energy.
LIV I UTKANTEN En av vindparkene i
det svenske prosjektet er Mörttjärnberget
i Albacken i Bräcke kommune i Jämtland,
om lag 70 kilometer sørøst for Östersund.
Det er et typisk svensk utkantstrøk
med store skogsområder, innsjøer, øde
grusveier og små husklynger. Folk her job
ber med skogsdrift, jordbruk og tjeneste
yting. Noen pendler til Östersund. Jakt og
fiske er populære fritidssysler, også for
turister som det er mange av om somme
ren. Folketallet har sunket over flere tiår,
og de unge som reiser ut, kommer sjelden
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MAGNUS ÖSTERBERG,
ANSVARLIG FOR DRIFT OG
VEDLIKEHOLD

tilbake. Historien er ikke ulik den som pre
ger norske utkantstrøk rett over grensen.
Vindparken Mörttjärnberget ligger tre
kvarters kjøring fra tettstedet Bräcke. Den
har vært i drift i to år, og både bygge
prosessen og driften har gitt nytt liv til
lokalsamfunnene i kommunen. En synlig
stolt driftssjef tar imot oss i servicebygget i
obligatorisk gul jakke, hjelm og vernesko.
Magnus Österberg har ansvar for drift og
vedlikehold av turbinene i Mörttjärnberget
og i vindparken Stamåsen litt lenger nord.
Foruten Magnus er det fem lokalt
ansatte; fire vindkraftteknikere og en
vedlikeholdsplanlegger. Alle har gått
vindkraftskolen i Strömsund, et lokalt
utdanningstilbud for dem som vil jobbe i
vindparkene.
– Vi har 37 turbiner å passe på, og det er
litt usikkert hvor stor bemanning vi tren
ger. Kanskje blir det en jobb eller to til etter
hvert, sier Österberg. Inntil nylig hadde
Siemens, som har levert turbinene, også
ansvaret for vedlikeholdet, men nå skal de
lokalt ansatte greie det selv.
– Jeg opplever folks holdninger her som
veldig positive, sier Österberg. – Stedet
kommer på kartet igjen. Det blir mer å
gjøre for butikkene og håndverkerne,
bedre veistandard og økte inntekter til
kommunen. Det var selvfølgelig veldig
høy aktivitet under byggeperioden, men
selv nå bidrar vindkraften til å skape en
del lokal aktivitet. Blant annet kjøper
kraftverket tjenester som snørydding,
veivedlikehold og rengjøring fra lokale
tjenesteytere.

VINDKRAFT
MIDT-NORGE &
MIDT-SVERIGE

I samarbeid med SCA Energy
bygger Statkraft ut seks vind
parker i Midt-Sverige. Inntil Fosen
står ferdig, er dette Nord-Europas
største landbaserte vindprosjekt. Når
alle parkene er ferdigstilt, vil 330
turbiner bidra med om lag 3 TWh per
år – fornybar energi som erstatter
fossile eneregikilder og reduserer
utslippet av CO2 med mer enn to
millioner tonn per år.

I SKOGEN. Vindparken i Mörttjärnberget
ligger ute i skogen, tre kvarters kjøring fra
småbyen Bräcke.
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1

2

3

4

1 | Vindsus. Vindmøllene gir fra seg en lyd som minner om vindsus i skogen. 2 | Driftssjefen. Magnus Österberg har driftsansvar for to vindparker.
3 | Vedlikehold. Nicolas Alfredsson er en av fire som sørger for det daglige vedlikeholdet av vindturbinene. 4 | Heis. Det går heis opp gjennom kraftverkets
ben, til turbinen 115 meter over bakken.
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LITE KONFLIKT Magnus Österberg bor
selv utenfor Östersund, men er godt kjent
i Bräcke. – Det er viktig at vi som jobber
her, behandler folk ordentlig, og at vi har
en god tone. Jeg trives veldig bra med folk
som er interessert i jakt og fiske, og føler
meg på bølgelengde med dem, sier han.
Han merker lite til konflikter rundt
vindkraften. Det er ikke mye ved vindpar
ken i Mörttjärnberget som hemmer folks
utfoldelse heller. Folk og dyr står fritt til å
bevege seg inn mellom turbinene. Det blir
advart mot farene for iskast om vinteren,
men ellers er det liten risiko.
– Vi har sett at reinsdyr har samlet seg
rundt turbinene der det er stein og grus og
dermed lite mygg, forklarer Österberg. Det
kan virke som reinsdyrene plages lite av
vindturbinene. Han vil likevel ikke avvise
at vindkraften kan ha en langsiktig negativ
virkning for reindriften og reinens beve
gelser, men peker på at det er for tidlig å si
etter bare et par års drift.
– Samene i samebyen Jovnevaerie har
rein på vinterbeite i dette området, og de
var naturlig nok bekymret for konsekven
sene av vindkraftutbyggingen – om reinen
ville endre bevegelsesmønster eller spre
seg ut over et større område, sier Malin
Hillström, miljøansvarlig i samarbeids
selskapet som eier de to vindparkene,
Statkraft SCA Vind AB.
– Vitenskapelige undersøkelser som er
gjort, tyder på at det er de menneskelige
aktivitetene mer enn selve turbinene som
forstyrrer reinen. Nå som vi er kommet
inn i en mer ordinær driftsfase, blir det
mindre menneskelig aktivitet og mindre
som kan forstyrre.
Hun understreker at det er god dia
log med reindriftssamene, blant annet
gjennom månedlige dialogmøter, og at
konfliktnivået rundt utbyggingen på
Mörttjärnberget har vært lavere enn
enkelte andre steder. Litt lenger nord ble
for eksempel Statkraft klaget inn av same
landsbyen Jijnjevaerie til OECDs nasjonale
kontaktpunkt for brudd på menneske
rettighetene (se rammesak).
– En lyttende holdning og evne til dia
log med den samiske befolkningen tror jeg
er nøkkelen, sier Hillström. – Det handler
om å ta folks bekymring på alvor.

LYDFORSTYRRELSER Lydforstyrrelser
er et hett tema ved vindkraftutbygging.
En vindturbin produserer lyd fra selve
generatoren, foruten at det oppstår en
aerodynamisk lyd fra rotorbladene som
passerer gjennom luften. Inne i vindtur
binen kan støynivået nå opp mot 100 dB,
men rett på utsiden er lyden fra maskin
huset på om lag 55 dB, noe som betyr at
det er uproblematisk å føre en normal
samtale.
På nært hold kan den aerodynamiske
støyen fra vingene minne om vindsus i
skogen. På litt avstand hører du ingenting.
– Det er et faktum at vindturbiner
produserer lyd, så når noen klager må vi
ta det på alvor, sier kommunikasjonssjef
Gunilla Lundén i Statkraft Sverige.
– Vi har gjennomført målinger, orien
tert i brev, engasjert oss på Facebook, hatt
personlige møter med enkeltpersoner,
laget innstikk i lokalavisen og holdt åpent
hus og debattmøter. Vi har også etablert
referansegrupper der berørte privatperso
ner er med. I det hele tatt har vi forsøkt å
opprettholde en god dialog.
– Likevel er det fremdeles noen som
klager. Det dreier seg om en lyd vi ikke
kan måle, og som heller ikke alle hører.
Men vi fortsetter arbeidet med å redusere
lydforstyrrelsene så mye som mulig, og
oppfordrer folk til å logge lydforstyrrelser
på vår hjemmeside.
TROFASTE TURISTER En av dem som bor
tettest på vindparken, er Sigvard Karlsson,
som driver Albacken Jakt & Fiskecamp. En
av de flotte jakthyttene han leier ut, ligger
bare et par hundre meter fra inngangen til
Mörttjärnberget vindpark.
– Jeg har ikke hatt en eneste avbestil
ling eller klage fra verken jegere eller fis
kere. Jeg tror de forstår at dette er den nye
tiden, og at vindkraften er bra for bygden.
Og de fleste steder verken ser eller hører
du «snurrene», sier han.
Karlsson innrømmer at det i begyn
nelsen var litt lydforstyrrelser, men at
det meste av lyden har blitt borte etter
Statkrafts justeringer. Han mener at de
som klager på lydforstyrrelser, nå får for
mye oppmerksomhet og innflytelse.
– Både Statkraft og kommunen lytter til

REINDRIFT

Menneske
rettigheter
overholdt
I et intervju med Adresseavisen er
Fosen-utbyggingen karakterisert av
Sara Marja Magga i Nord-Trøndelag
sameforening som «et omfattende
naturinngrep som vil virke negativt inn
på mulighetene for reindrift». Også
i Sverige har det vært bekymring for
konsekvensene for reindriften.
Folk i samelandsbyen Jijnjevaerie
i Sverige hevdet i 2012 at Statkraft
SCA Vind AB ikke hadde tatt hensyn
til deres synspunkter, og klaget
selskapet inn for OECD for brudd på
menneskerettighetene, men både det
svenske og norske kontaktpunktet for
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper konkluderte med at
Statkraft ikke har brutt den samiske
befolkningens menneskerettigheter.
Rachel Groux Nürnberg, leder for
samfunnsansvar i Statkraft, er tilfreds
med konklusjonen om at selskapet
har opptrådt i tråd med retningslinjene, særlig med at det har overholdt
sitt samfunnsansvar og respektert
menneskerettighetene.
– Statkraft vurderer den endelige uttalelsen fra OECDs kontaktpunkt som
konstruktiv. Vi vil nøye studere anbefalingene og fortsette å ha dialog med
den samiske landsbyen. Vi ser også
at OECDs anbefalinger er relevante for
all vår kontakt med urbefolkningen,
uansett hvor vi opererer, sier hun.
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STØY

For et lite sted som Albacken er
dette veldig positivt. Det er flott at
vindkraftselskapet forsøker å bruke
lokal arbeidskraft.
MONIKA NILSSON

Tiltak mot lav
frekvent lyd
Lyden som oppleves som mest
forstyrrende fra vindturbinene, er
en lavfrekvent lyd rundt 70–80 Hz
under visse driftsforhold.
Tiltakene for å redusere lyd i
dette området har vært vellykket,
skriver Statkraft SCA Vind AB på
sine nettsider.
Selskapet påpeker at det
som gjenstår, er noe lavfrekvent
lyd som oppstår ved lite vind og
når vindturbiner roterer veldig
sakte. Selskapet viser til at dette
forekommer svært sjelden og
har ikke blitt oppfattet som et
«problem» hos vindkraftleverandørene. Men på grunn av klager
som har kommet, arbeider vindkraftleverandøren med å finne en
løsning også på dette problemet.
Å introdusere en lav lyd i svært
rolige omgivelser kan fortsatt
være en plage for enkeltindivider, erkjennes det. Statkraft
SCA Vind AB vil derfor fortsette
arbeidet med å redusere forstyrrelser så langt det er mulig.
KILDE: VINDKRAF TNORR.SE
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dem, og det kan føre til at det ikke blir noe
av byggingen av de siste turbinene. Jeg
synes det er rart at de skal få så mye å si
når ingen andre hører lyden.
Selv kunne han saktens hatt grunn til
å klage. Utbyggingen av Mörttjärnberget
skjedde i et område der han hadde en stor
innhegning med kronhjort.
– Jeg tenkte vel at dette skulle bli et
større inngrep enn det faktisk ble, og
valgte å rive innhegningen. Med fasiten i
hånd hadde jeg ikke behøvd å gjøre det.
Hjorten forstyrres ikke, sier han.
LOKALE JOBBER Noen hundre meter
fra Sigvard Karlssons jakt- og fiskecamp
driver Monika Nilsson både pensjonat,
rengjøringsbyrå og spisested i tillegg til
dagligvarebutikken Monikas Livs.
– Vindparken har gitt mange ringvirk
ninger for lokalsamfunnet her, sier hun.
Selv hadde hun mange overnattingsgjester
og mange kunder i butikken i byggeperi
oden. Nå har hun fast renhold i service
bygget i vindparken.
– For et lite sted som Albacken er
dette veldig positivt. Det er flott at vind
kraftselskapet forsøker å bruke lokal
arbeidskraft i stedet for å hente noen fra
Östersund eller Sundsvall.
Nylig hadde Monika Nilsson en gruppe
reindriftssamer som gjester i noen dager.
De hadde dyrene på vinterbeite i området
og var der for å samle dem sammen. Hun
hørte ikke en eneste klage over vind
parken fra noen av dem.
– Nei, men det finnes ulike grupper, så
det kan jo være noen som er misfornøyd.
Men ikke de som bor hos meg, sier hun.
– Det var litt snakk om det i begynnelsen,

at utbyggingen kunne forstyrre rein
driften, men nå hører jeg ikke noe.
VENTER PÅ VIND Lars Levin er en av
flere «gubber» som hadde bijobb som
håndverker i forbindelse med utbyggingen
i Mörttjärnberget. Han bor i Hunge litt sør
for Bräcke, der han leder næringsforenin
gen Bodsjöbygdens Turist & Utveckling
og driver den lokale ICA-butikken. I flere
år har han gått med håpet om at det skal
bygges ut enda mer vindkraft i Bräcke
kommune.
– Vi jobber hele tiden med å skape
arbeidsplasser og utvikle bygda, slik at vi
kan overleve og bli boende. En vindkraft
utbygging gir både arbeid og inntekter, sier
han. Butikken hans er bygdas hjerte. Her
handler folk, og her møtes de. Her kom
mer de for å hente posten eller flaskene de
har bestilt fra Systembolaget.
– Butikken betyr mye, og folk er lojale.
Det hender noen er inne i Östersund og
ringer meg for å høre om jeg har det og
det. Om jeg har varen inne, handler de
heller her enn i byen, sier han. Butikken
har også mye å si for de fire-fem barne
familiene som har flyttet hit i løpet av de
siste to årene.
– Det er positivt når de unge flytter til
bake på grunn av det gode sosiale miljøet,
og det er flott at det igjen blir født barn her.
Men det er klart det er viktig med flere
jobber. Alle kan ikke jobbe på sykehjem
met heller.
REGIONAL VIRKNING At vindkraft
utbygging har stor økonomisk betyd
ning lokalt og regionalt, blir bekreftet i
rapporten «Arbetskraftförsörjning och

5

6

7

8

5 | Jegeren. Sigvard Karlsson mener vindkraften ikke har hatt noen negativ innvirkning på jakt- og fisketurismen i området. 6 | Ferdsel. Der er ingen restriksjoner
på å bevege seg i området rundt vindturbinene. 7 | Butikken. Monika Nilsson merker at vindkraften har gitt større trafikk både til butikken og pensjonatet hun
driver. 8 | Håper. Lars Levin, som leder næringsforeningen, håper på enda mer vindkraft i området.
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FOSEN VIND

Service. Elin Alvenes
og Sören Björklund i
Arctic Wind Solutions
finner lokale folk som
kan levere tjenester til
vindkraftprosjektene.

Eierskap
STATKRAF T
NORDIC WIND POWER
TRØNDER ENERGI

sysselsättningseffekter vid etablering av
vindkraft. Studie av SSVABs etablering
i Mörttjärnberget» fra 2014. Her doku
menteres det at 44 prosent av årsverkene
knyttet til utbyggingen av Mörttjärnberget
ble utført av regional arbeidskraft, og at
andelen kunne vært høyere. For eksempel
hevder rapporten at arbeidet med å mon
tere selve turbintårnene kunne vært gjort
av lokal arbeidskraft etter opplæring, og
at det kunne ha gitt ytterligere 80 årsverk
ved utbygging av Mörttjärnberget.
SATSER LOKALT I Östersund, en times
biltur fra Bräcke og Mörttjärnberget
vindpark, holder Arctic Wind Solutions
til i et nedlagt banklokale midt i byen.
Selskapet har spesialisert seg på å levere et
bredt spekter av stedsavhengige tjenester
til vindkraftprosjekter, som overnatting,
kantine, sikkerhet, administrasjon, logis
tikk, fiber, strøm og annet.
– Vi er veldig opptatt av å bruke lokal
arbeidskraft så langt det er mulig, sier
administrerende direktør Sören Björklund
i Arctic Wind Solutions. – Vi er selvfølgelig
forpliktet til å levere høyeste kvalitet, men
det er gode grunner til å bruke dem som
bor og jobber i nærområdet til vindkraft
utbyggingen. Ofte blir vindparkene lagt til
utkanten, og da er det lang vei til de store
profesjonelle aktørene.
Elin Alvenes håndterer alle fakturaer i
prosjektet og kontakten med leverandø
rene. – Det kan dreie seg om flere hundre
leverandører og flere tusen fakturaer per
år i et prosjekt. I tillegg er det hele tiden
mennesker som trenger hjelp til eksem
pelvis tannlege, lege eller frisør, eller de
skal ha transport til og fra flyplassen, sier
hun. – Det er greit at noen er der for å
hjelpe til.
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Medvind for Fosen

117 METER

278
TURBINER

87 METER

Mer vind. Vindparken på Hitra vil bli kraftig utvidet gjennom Fosen-utbyggingen.

Statkraft kansellerte et vindprosjekt på Fosen i 2015,
fordi det ble ansett som bedriftsøkonomisk ulønnsomt.
Hvorfor er «nye Fosen» et levedyktig prosjekt?

EFFEKTIVT Arctic Wind Solutions har
deltatt i en rekke utbyggingsprosjekter i
Sverige, og Sören Björklund håper også å
få være med på Fosen-utbyggingen.
– Det vi gjør for et prosjekt som dette,
er å legge til rette for god fremdrift. Vi
sørger for at de som jobber på prosjektet
får et sted å bo, mat og det utstyret de
trenger. Et stort prosjekt som Fosen vil
involvere mennesker fra mange land, i
tillegg til lokale folk. Vår erfaring er at det
er særdeles viktig å ha gode samarbeids
partnere lokalt. Du vil ikke vente til neste
dag og måtte reise til nærmeste by bare
fordi et dekk har eksplodert? Du trenger
noen som kan fikse det med det samme
– selv på en sen fredag kveld. Det er sånt
vi ordner.
LEKSE Å LÆRE Mens Statkrafts vind
kraftprosjekt i Sverige nærmer seg slutten,
er spaden så vidt stukket i jorden på
Fosen. Urban Blom, administrerende
direktør for Statkraft Södra Vindkraft AB,

tror utbyggingen i Sverige kan gi viktig
lærdom for Fosen. – Vindkraften har
både tilhengere og motstandere i Sverige,
omtrent som i Norge, sier han. Han mener
motstanden mot vindkraft har vært vok
sende i Sverige, men at den er mye preget
av subjektive oppfatninger.
– Folk synes turbinene er stygge, at de
ødelegger naturen og lager lyd. Det kan
være vanskelig å imøtegå slike argumenter.
Det er et faktum at turbinene produserer
lyd, og de er synlige i landskapet. Hvor
forstyrrende det oppleves, blir veldig
individuelt. Samtidig er det mange som er
tilhengere lokalt der vindkraft bygges ut,
fordi de ser at det er bra for lokalsamfun
net, at det bidrar til nye arbeidsplasser og
gir nye muligheter, sier Blom.
– Uansett tror jeg det er viktig med
fakta og dialog. Vi har arrangert møter,
lager rapporter og utredninger og har gjort
lydmålinger. I tillegg har det vært viktig å
lytte og ha dialog med folk helt fra starten.
Det tror jeg vil være viktig på Fosen også.

S

teinar Bysveen, konserndirektør
for Statkrafts forretningsområde
Vindkraft, teknologier og strategi,
peker på at det nye prosjektet har
færre, større og mer effektive turbiner og
bedre plassering. Derfor lønner det seg.
– Det har vært en del offentlige ytrin
ger om lønnsomheten i prosjektet, men
de kommer gjerne fra personer som sitter
på utsiden og mangler den kunnskapen vi
har. At vi i prosjektet har med to eksterne
partnere som kun er opptatt av lønnsom
het og avkastning, sier vel også sitt. Her
føler jeg meg på helt trygg grunn.
LITT MOTVIND I likhet med andre store
utbyggingsprosjekter møter Fosen en
viss motstand og debatt, både lokalt og
nasjonalt. – Som utbygger må vi erkjenne
at vår virksomhet har konsekvenser for
nærområdene. Derfor er det svært viktig å
få til en god dialog med alle berørte parter
helt fra starten, sier Bysveen.
Det er dialogen med reindriftsnæringen

som nå er den største utfordringen. 
– Vi ønsker å lære mer om hvordan
vindkraften påvirker reindriften og hvilke
ulemper den medfører. Erfaringene fra
utbyggingen i Sverige er nyttige. Det ser ut
til at konsekvensene er størst i anleggs
perioden, og da må vi søke å finne tiltak
som kan redusere risikoen for forstyrrelser
og ulemper for reindriften i denne fasen.
ETTERLENGTET AKTIVITET Bysveen
mener informasjonsbehovet generelt er
stort, men at holdningen blant befolknin
gen på Fosen synes å være veldig positiv.
– Dette er et stort prosjekt som bringer
med seg etterlengtet aktivitet. Prosjektet
vil involvere mange, skape arbeidsplasser
og gi mange lokale muligheter. Vi tilrette
legger så langt det er mulig for lokal akti
vitet og verdiskaping, fordi det er det mest
kostnadseffektive og fornuftige. Dette er et
prosjekt med en krevende tidsplan, og da
er fremdriften og et godt samspill med alle
lokale aktører avgjørende.

241km
VEI SKAL BYGGES

FOSEN

Nærmere 11 milliarder
kroner skal investeres i seks
vindparker i Sør-Trøndelag.
Prosjektet skal ferdigstilles
i 2020 og vil produsere
3,4 TWh i året. Statkraft
bygger ut vindparkene
på vegne av Fosen Vind.
Prosjektet har en langsiktig
kontrakt om strømleveranser
til aluminiumprodusenten
Norsk Hydro.
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FAKTA
Balansekraft

Været og
døgnets gang
påvirker behovet
for kraft.

PRODUKSJON

Balansekraft benyttes
til å skape balanse
mellom forbruk og
produksjon i kraftnettet. Som første
selskap i T yskland
tilbyr Statkraft nå
balansekraft fra vind.
Tjenesten er utviklet
i samarbeid med
systemoperatøren
50Hertz og de tre
selskapene energy
& meteo systems,
ENERCON og WIND-
projekt.

FORBRUK

Lagring av solkraft,
se side 14.

Vinden på vektskålen
Anette Hjerde

Sabine Grothues og Shutterstock

Vi kan ikke skru vinden opp
og ned, eller tenne og dimme
solen. Hvordan kan disse
fornybarkildene da bidra
til å skape balanse mellom
produksjon og forbruk i
kraftnettet? Med fjernstyrt
teknologi har Statkraft løst
utfordringen for vindkraft i
Tyskland.
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Annette Grøsland

S

om første selskap i Tyskland tilbyr
Statkraft nå vindkraft i det såkalte
balansekraftmarkedet.
– Med den nye teknologien og
tjenesten vi har utviklet for vindkraft
produsenter, kan også vindkraft bidra til
balanse mellom produksjon og forbruk i
kraftnettet. Det betyr mer fornybar energi
i systemet, sier Alexander Küppers, senior
forretningsutvikler for markedstilgang
og integrasjon av fornybare energikilder i
forretningsområdet Markedsoperasjoner
og IT i Statkraft.
BALANSEKRAFT FRA VIND Det er et
gjennombrudd for den ellers så uregjerlige
og lite fleksible vindkraften at den nå kan
bidra til større stabilitet i kraftnettet.
Balansekraft er et viktig begrep i
kraftproduksjon; det må være balanse
mellom mengden produsert kraft og
forbruket av strøm. Med vannkraft er det

Med den nye teknologien og tjenesten vi har utviklet for
vindkraftprodusenter, kan også vindkraft bidra til balanse
mellom produksjon og forbruk i kraftnettet.

enkelt. Kraftproduksjonen er lett å forutsi
nøyaktig, og vannkraftverkene kan styres
i tråd med disse presise prognosene.
Prognosene for sol og vindkraft er ikke
like presise. I vindkraft varierer kraftpro
duksjonen med vindstyrken og antallet
dager med vind.
Den vindkraftbaserte balansekraften
er en såkalt negativ reserve.
– Fordi vi ikke uten videre kan regu
lere vindkraftproduksjonen opp, må vi
heller bidra til balansen ved å skru den
samlede kraftproduksjonen fra vind
parkene ned. Det er det vi mener med
negativ reserve, forklarer Küppers.

strømforbruket, og vindkraftprodusentene
kan bidra til stabilitet i nettverket.
– Til nå har det stort sett vært kjerne
kraften som har stått for slike negative
reserver i Tyskland, forteller Küppers.
– Det betyr mye for et land uten store
vannkraftressurser at vi nå kan levere for
nybar negativ balansekraft basert på vind.
Boris Schucht, direktør for samarbeids
partneren og systemoperatøren 50Hertz,
er stolt over å ha bidratt til utviklingen.
– Fornybare energikilder blir stadig
viktigere, og med dette gjennombruddet
kan også vindkraft bidra til stabilitet og
systemsikkerhet.

FJERNSTYRING Ved å fjernstyre flere
sammenkoblede vindkraftanlegg kan
produksjonen fra ulike vindkraftverk i
Tyskland skrus ned fra et kontrollsenter
i Düsseldorf. På den måten kan kraft
produksjonen reguleres (ned) i tråd med

INNOVASJONSLEDEREN Statkraft eier
ikke selv vindkraftanlegg i Tyskland.
Balansekraft er en tjeneste selskapet tilbyr
eksterne vindkraftprodusenter. Statkraft
styrer produksjonen på oppdrag fra eierne
via kontrollsenteret i Düsseldorf.

– Statkraft er i dag alene om å kunne tilby
vindkraftprodusentene denne løsnin
gen. Det gir oss åpenbart en stor fordel i
markedet og befester vår posisjon som
ledende på teknologi og innovasjon i for
nybarbransjen. Eksklusivitet er dessuten
god business, smiler Küppers.
– Vindkrafteierne får på sin side mulig
het til å tilby nye tjenester og tjene penger
på dem, uten å gjøre store investeringer
selv.
FLERE MARKEDER Küppers mener det
også finnes markedsmuligheter for denne
teknologien utenfor Tyskland:
– Danmark og Irland er aktuelle
vindkraftmarkeder for dette. Det finnes
løsninger for vindkraftbasert balansekraft
i begge disse landene i dag, men vi ser
at teknologien som vi har utviklet, har
fordeler som kan gjøre den attraktiv også i
disse markedene.

Alexander Küppers,
senior forretnings
utvikler for markeds
tilgang og integrasjon
av fornybare energi
kilder.
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AKTUELT PEOPLE

KORT OM
Blant Statkrafts 4 200
ansatte er det stadig folk
som bytter jobb.

Norskættede Patrick Pfeiffer fikk sin drømmejobb.
Nå skal han hjelpe Statkraft inn på det amerikanske
fornybarmarkedet. Vi har spurt ham om …

I BEVEGELSE

PATRICK PFEIFFER

Stilling: Administrerende direktør for
Statkraft US
Avdeling: Global Environmental Markets
Land: USA
I Statkraft siden: Høsten 2015
Alder: 32

Utdanning: Environmental Studies and Public
Policy, Dartmouth College
Aktuell: Bygger opp Statkrafts tilstedeværelse
i USA, vurderer kommersielle energimarkeder
i Nord-Amerika og markedsmulighetene for
fornybar energi

... arbeid. Jeg er foreløpig den eneste ansatte ved Statkrafts første
USA-kontor og skal fremme Statkrafts produkter og tjenester overfor
amerikanske interessenter. Det innebærer blant annet å bygge relasjo
ner og nettverk på tvers av geografi og skape grunnlag for fremtidige
forretningsmuligheter. Selv om jeg ikke har kolleger her på kontoret, er
jeg en del av Global Environmental Markets og jobber tett med andre
avdelinger i Statkraft.
Navn: Ronald Breña
Stilling: Project Development Manager,
Internasjonal vannkraft
Land: Fra Peru til Chile
År i Statkraft: 8
Ronald Breña har gått over i en leder
stilling for prosjektutvikling i Chile, med
base i Santiago. De siste årene har han
vært prosjektleder for utviklingen av
Statkrafts portefølje i Peru. Breña skal
lede utviklingen av Los Lagos-prosjektet
frem mot investeringsbeslutning. I tillegg
er han involvert i vurderingen av Osornoprosjektet.

... inspirasjon. Natur og friluftsliv inspirerer! Fra jeg var liten har jeg

vært glad i å gå turer i fjellet, klatre, stå på ski og fiske. Det var interessen
for naturen som ledet meg til studier innenfor miljøfag. Jeg blir også
inspirert av mine nye, utrolig dyktige kollegaer og deres kunnskaper om
de europeiske karbon- og fornybarmarkedene.

... nedturer. Som barn drømte jeg om å bli profesjonell baseballspiller,

og lenge så det lyst ut. På high school ble jeg invitert til å spille for et av de
store ligalagene. Jeg tenkte at muligheten alltid ville være der, og takket
nei for å ta college først og spille for skolelaget. Etter en operasjon i armen,
og mye skolearbeid, gikk jeg fra å være en av de beste spillerne til å slite
benken. Det var tøft. Jeg bestemte meg for å slutte, det var en effektiv måte
å fjerne den mørke skyen over hodet, og så erfarte jeg at valget åpnet nye
dører. Jeg fikk mer tid til akademiske studier og til å være ute i naturen.

... oppturer. For to år siden spurte kona mi om hva som var drømme
jobben. Umiddelbart svarte jeg at jeg ville hjelpe et norsk selskap med
å etablere seg og satse i det amerikanske energimarkedet. Min farmor
emigrerte fra Tromsø til USA og giftet seg med en norsk immigrant i
Seattle. Tilknytningen min til Norge gjør at jeg er ekstra glad for den
spennende jobben jeg nå er i full gang med for Statkraft.

Navn: Andreas Alnes
Stilling: Ny leder av Konsernrevisjon
Land: Norge
År i Statkraft: 18
Strategidirektør Andreas Alnes blir
leder av Konsernrevisjon fra midten
av august. Alnes har vært i Statkraft
siden 1998. – Med sterke analytiske
evner og dybdekunnskap om Statkraft
er han rette mann for stillingen, sier
finansdirektør Hallvard Granheim og
ser frem til å få ham som en viktig
bidragsyter i CFOs lederteam.
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... balanse. For å være helt ærlig synes jeg det er vanskelig å finne

balansen mellom jobb og fritid. Ettersom jeg er den eneste personen
som jobber i USA for Statkraft, kunne jeg i realiteten ha jobbet døgnet
rundt. Heldigvis er San Francisco en by som er full av tilbud om god mat,
kulturarrangementer og friluftsmuligheter. Det gjør det enkelt å lade opp
batteriene.

... ren energi. For meg betyr ren energi å utnytte og høste av natur som
har potensial til å produsere kraft, uten å påvirke verden rundt oss på en
negativ måte. Jeg håper at Statkraft – og jeg – bidrar til å oppnå dette.

Heidi Bruvik Sæther

Vegar Abelsnes
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PEOPLE

Sykefraværet i Statkraft var
i fjor på 3 prosent og ligger
på et stabilt lavt nivå.

Ved u tgangen av 2015
hadde Statkraft med
arbeidere i 15 land.

43 prosent av arbeidstakerne
i konsernet var lokalisert
utenfor Norge i 2015.

Powered by care

Næringslivets bidrag er avgjørende for at vi skal
nå FNs nye bærekraftmål. Dersom vi skal avskaffe
fattigdommen og samtidig sikre klimaet, må
offentlig og privat sektor jobbe sammen.
STATSMINISTER ERNA SOLBERG
I mai signerte Statkraft «Businessworthy»-erklæringen, som forplikter selskaper over hele
verden til å utvikle virksomheten i tråd med FNs bærekraftmål.

Sikkerhet verdsettes
STATKRAFTS KONSERNLEDELSE

KRAFTVERKET RUCATAYO i Chile

har utformet og signert en erklæring,
«Powered by care», som understreker
selskapets engasjement og forpliktelser
innenfor helse, miljø og sikkerhet.
– Omtanke for mennesker og miljø
er den viktigste driveren bak arbeidet vi
gjør på dette området, sier konsernsjef
Christian Rynning-Tønnesen.
– Å ha tro på at ulykker kan unngås,
betyr å fokusere på å være gode på å
forebygge dem, snarere enn å stole på flaks
eller bare diskutere om vi kan gjøre noe
forebyggende.
– Å forplikte seg til å ha en arbeidsplass
uten ulykker og skader innvirker hver dag
på mange valg og beslutninger. Dette er
mer enn et mål vi streber mot å nå i frem
tiden. Vi skal alltid ta oss tid til å utføre
arbeidet på en trygg og ansvarlig måte.
Det betyr at alle har mandat til å stoppe
opp hvis noe er utrygt, for så å bruke den
nødvendige tiden til å få arbeidet gjort på
en sikker måte.

har jobbet målrettet med å høyne
sikkerheten. Det er mer enn tre og et
halvt års drift uten fraværsskader et
bevis på. Nylig ble kraftverket tildelt
HMS-prisen fra Mutual de Seguridad
de Chile. Juryen trekker frem det
systematiske arbeidet med å bedre
sikkerhetsstandarden og innføringen
av et styringssystem for helse og
sikkerhet på arbeidsplassen. Marco
Antonio Vargas, Statkrafts landsjef i
Chile, og driftssjef Andres Orellana
mottok prisen på vegne av kraftverket.
Orellana fremhevet at prisen tilhører
alle ansatte som har lagt ned en
betydelig innsats i sikkerhetsarbeidet.
Å gi HMS prioritet i alle prosesser har
gitt resultater, fastslo han. Samme
uke som Rucatayo mottok HMSprisen vant kraftverket en ny og
attraktiv kontrakt med Goodyear om
kraftleveranser de neste sju årene.

Hedrer
HMSinnsats
Signert. «Powered by care» forplikter.
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FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/
STATSMINISTERENS KONTOR

3 15 43

??? xxx
ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER. Statkraft er tildelt
«Best in Industry»-prisen
innenfor kraft- og strøm
leverandørsektoren i Norge, i
Universums årlige undersøkelse blant ingeniørstudenter. Studentene forbinder
selskapet med bærekraft og
utviklingsmuligheter.

OG DYR

Seler ved
Sheringham

Felles løft. HMS-innsatsen ved Rucatayo i Chile blir lagt
merke til. Nylig ble kraftverket tildelt en en offisiell HMS-pris.

Prisen tilhører alle ansatte
ved kraftverket som har lagt
ned en betydelig innsats i
sikkerhetsarbeidet.

VINDTURBINENE ved
Sheringham Shoal tiltrekker
seg seler i området. Det viser
forskning utført av dr.
Deborah Russell ved St.
Andrews-universitetet i
Skottland. Forskningsprosjektet samlet data fra GPS-apparater festet til steinkobber og
gråseler i Nordsjøen.
– Jeg ble svært overrasket
da jeg så bevegelsesmønsteret til selene. De beveget
seg i strake linjer mellom
turbinene, som om de sjekket
dem ut for mulig bytte og
stoppet ved enkelte for å
spise. Meg bekjent er dette
første gang det er påvist at
marine pattedyr så tydelig
tiltrekkes av menneskeskapte
strukturer, sier Russell.

Statkraft ønsker å styrke innsatsen for helse, miljø og sikkerhet og
introduserer derfor en egen HMS-pris. Prisen skal anerkjenne og
forsterke arbeidet som blir gjort på dette feltet, trekke frem gode
HMS-eksempler og skape en mer positiv oppmerksomhet rundt
HMS. Fra september 2016 vil kandidater bli identifisert og nominert
innenfor hvert av forretningsområdene i Statkraft.
Konsernledelsen fungerer som jury, og vinneren vil bli offentliggjort under Statkrafts topplederkonferanse i november. Konsernsjef
Christian Rynning-Tønnesen står for utdelingen av prisen.
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SIKKERHET
på timeplanen
Hvordan kan drukningsulykker
forhindres i åpne kraftreservoarer? Et
godt tiltak er rett og slett å snakke med
den største risikogruppen – barna.
Alf Berg og Statkraft

DETTE ER SAKEN:Hvert år
drukner mellom 750 og 1 000
mennesker i Tyrkia, mange av dem
er barn. Drukningsulykkene skjer
i havet, innsjøer, bassenger, elver,
kanaler – og reservoarer. Dam
anlegget i Kargi er et relativt nytt
fenomen for lokalbefolkningen.
Derfor besøker Statkraft skoler i
området for å fortelle om farene
ved å bade i det iskalde vannet.
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1

M

ellom bratte åssider i Corumprovinsen i Tyrkia har land
skapet nylig endret karakter.
Der elven Kizilirmak tidligere
snodde seg gjennom dalen, ligger nå en
tre kvadratkilometer stor dam og glitrer
fristende i solen på varme sommerdager.
– Er det noen her som liker å bade?
spør Bahadir Sezegen og skuer utover
klasserommet.
Sezegen jobber med samfunnsansvar
ved Statkrafts vannkraftverk Kargi som
ble innviet i fjor sommer, og i dag besøker
han elevene i tredjeklasse ved Gemici
barneskole i den lille byen Osmancik.
Lærerne er gjestfrie og byr på kruttsterk te
og tyrkisk godteri. Klasserommet er preget
av ro og orden, men straks gjesten får var
met opp forsamlingen, blir det liv og røre.

BAHADIR SEZEGEN

KOMMUNIKASJON CSR-rådgiveren fra
Kargi-verket fyrer løs med spørsmål.
Elevene blir oppfordret til å svare høylytt.
Og det gjør de gjerne. Etter instruksjon fra
Sezegen ropes og fektes det med armene.
– Er det noen som liker å fiske her?
Noen som kan svømme?
Noen hender strekkes opp.
På veggen vises en videosnutt med to
gutter som er på vei hjem fra skolen. De
bestemmer seg for å ta et bad, eller rettere
sagt – den ene bestemmer seg og dytter
kameraten ut i vannet. I løpet av sekunder
har han druknet. Sezegen spør igjen:
– Dette kan skje hvis dere bader i
damanlegget. Hvorfor, tror dere?
En gutt rekker opp hånden. – Fordi
vannet er elektrisk?

1 | Vikitg budskap. Bahadir Sezegen, samfunns
ansvarlig ved Kargi, reiser rundt på skoler i nær
området for å advare barn mot å bade i vannet.
2 | Engasjement. Barna ved Gemici barneskole
synes det er spennende når Statkraft kommer
på besøk.

GAME OVER Sezegen forklarer. Om hva
som kan skje med lungene hvis du faller
ut i en innsjø med vann som holder 8-10
grader. Om erratisk pusting, om hyper
ventilering, hypotermi og kramper. Barna
lytter nøye, med alvorlige blikk.
Så vises et par videoer til. De er intelli
gent satt sammen og etterlikner dataspill.
Det går ikke bedre med disse ungdom
mene som er ute og bader i reservoaret.
Puls og kroppstemperatur blinker i neon

2

Gir du et budskap til
barn, kan du være
sikker på at det blir
formidlet videre.
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GODE
NABOER

farger. «Game over» står det på lerretet
når filmen er slutt. Noen av barna ler, noen
er mer preget.
GODE VIDEREFORMIDLERE Så langt har
Statkraft nådd ut til mer enn 5 000 barn
med budskapet om sikkerhet. I tillegg er
det produsert brosjyrer. Kontoret ved Kargi
jobber også med moskeene i området, slik
at imamene kan ha kunngjøringer om
sikkerheten før fredagsbønnen. Budskapet
er nemlig like viktig overfor de voksne,
mange kan ikke svømme.
Men å nå barna er kanskje det viktigste,
poengterer overlærer Mahmut Karakas.
– Først og fremst er vi jo opptatt av at
barna skal ha det bra. Men å snakke til
barn er også ganske lurt for å nå ut til andre
familiemedlemmer. Barn reiser for det
meste til dammen på piknik med familien,
og vi vet alle hvor åpne og ærlige barn er.
Gir du et budskap til barn, kan du være sik
ker på at det blir formidlet videre, sier han.
OPPLEVELSE – Sikkerheten rundt
damanlegget er et viktig budskap, og vi er
veldig glade for at Statkraft tar seg tid til
dette. Det er ikke helt vanlig for vann
kraftselskaper å drive med slik informa
sjon, sier Karakas.
For ni år gamle Dilek var timen en opp
levelse. Det var spennende filmer, og hun
fikk lov til å skrike alt hun orket.
– Han hørte ikke hva vi sa da han
spurte om det var farlig, så da ropte vi alt
vi orket! Han ba oss rope høyere.
– Lærte du noe i dag da?
– Ja, jeg lærte at dammen er farlig. Jeg
visste fra før at vannet er iskaldt, for jeg
vasket hendene mine der en gang. Det var
kjempekaldt. Faren min bor i Merzifon
et stykke unna Osmancik, men vi har
vært og sett på vannet. Hvis vi reiser dit
en annen gang, skal jeg passe på å ikke gå
ned til vannet. Bakken kan være helt myk
nede ved vannkanten, så du kan falle ut,
og det er ikke bra. Det lærte jeg også i dag.
– Vi er avhengige av en levende og
interaktiv form, hvis budskapet skal nå
frem til barna, fastslår Bahadir Sezegen.

Istanbul

Kargi
Ankara

Kargi

Vannkraftverket Kargi ligger ved elven
Kizilirmak nord i Tyrkia. Etter en
byggeperiode på fire år ble anlegget
satt i drift i mai og offisielt åpnet i
august 2015.
Årlig kraftproduksjon: 470 GWh
Installert effekt: 102 MW
Fallhøyde: 75 m
Slukeevne: 167 m3/s
Damhøyde: 11 m
Magasinstørrelse: 3 km2
Aktivt volum: 7,5 Mm3
Totalvolum: 10,5 Mm3

Ny innsjø. På varme sommerdager
ser innsjøen fristende ut, men vannet
er iskaldt.
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STATKRAFTLANDET INDIA

Statkraft er til stede i mer enn 20 land.
I hvert nummer presenteres ett av dem.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

INDIA

INNBYGGERE: 1 252 millioner
HOVEDSTAD: New Delhi
STYREFORM: Føderal parlamentarisk
konstitusjonell republikk
PRESIDENT: Pranab Mukherjee
STATSMINISTER: Narendra Modi
SPRÅK: Hindi og engelsk, samt
22 offisielle regionalspråk

I haugen for overskuddsmateriale
fant jeg et vannrør
i plast, metall
plater og en
ødelagt dynamo.

ENERGIMARKEDET

Bærekraftig. Kreativ bruk av overskuddsmaterialer har gitt de ansatte ved kraftverket Cakit bedre belysning i mørket.

Indias føderale oppbygging har mange
likhetstrekk med USA og EU. Energi- og
kraftproduksjon står på listen for overgripende
politiske områder, og tiltak må aksepteres
i hver enkelt stat for å kunne bli formelt
godkjent som landsdekkende. De indiske
delstatene er imidlertid svært splittet i sin
politikk, en landsdekkende politikk innenfor
energi- og kraftproduksjon er derfor vanskelig
å få til. Likevel har statsminister Narendra
Modi lansert et mål om 100 GW i installert
solkraftkapasitet innen 2022 og 80 GW i
vindkraft innen 2020.

En lysende idé
Den enslige vindturbinen som gir liv til veilysene
ved kraftverket Çakit, er et lite krafteventyr.

STATKRAFT I INDIA

I

kke først og fremst fordi vindturbinen
leverer særlig mye energi, men fordi
den står for kreativitet, bærekraft og
lagarbeid.
– Jeg fikk ideen under 5S-arbeid, mens
vi kategoriserte ulike typer materialer, sier
vannkraftverkets produksjonssjef Ömer
Cihan.
– I haugen for overskuddsmateriale
fant jeg blant annet et vannrør i plast,
metallplater og en ødelagt dynamo til bil.
Dette kan vi benytte for å lage en vind
mølle, tenkte jeg, og kollegene mine tente
umiddelbart på ideen.
I dag er prosjektet realisert med et inn
kjøpsbudsjett på beskjedne 50 euro.

RINGVIRKNINGER Cihan og hans kolle
ger, som til daglig drifter et kraftverk med
installert effekt på 20 MW, kunne selvsagt
ha koblet seg på det interne nettet da
behovet for veilys til kraftstasjonen meldte
seg, men det hadde neppe skapt de store
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ringvirkningene. – Vi trengte lys for å gi
bedre arbeidsforhold for teknikerne våre
som er ute på jobb i mørket. Ved å gjøre
dette til et felles prosjekt har vi skapt et
godt samarbeidsklima, bygget intern stolt
het og kvittet oss med overskuddsmateri
ale på en bærekraftig måte, forteller Cihan.
DESIGNUTVIKLING Energien fra
vindturbinen lagres i et 12 volts batteri
og forsyner 30 led-lamper. Turbinen har
en installert effekt på 500 watt, og det er
akkurat nok til å dekke behovet for kraft
til veibelysningen.
– Siden vindmøllen ble satt i drift i
desember, har vi endret designet et par
ganger. Nå jobber vi med å utvikle en tur
bin med vertikal akse, fordi det passer godt
i områder som her, der vindretningen er
ustabil. Vi synes i hvert fall at det er verdt
å prøve ut, sier Cihan – helt i ånd med den
kreative tenkningen som ligger til grunn
for det lille vindprosjektet i Çakit.

VISSTE DU AT

Ömer Cihan,
produksjonssjef ved Çakit

FAKTA
Çakit

Çakit er et elvekraftverk i Adana-
provinsen i Tyrkia.
Anlegget har en
installert effekt på
20 MW og produserer
85 GWh årlig.

42'
India har rik tilgang på fornybare energikilder som
vann og sol. Installert kapasitet i vannkraft er cirka
42 800 MW. Med 300 soldager i året er potensialet
for solkraft stort. Per i dag er installert kapasitet på
solkraft om lag 6 750 MW.

> BEGREPET NULL – for å markere fravær av tall – ble
utviklet i India rundt 500 år f. Kr.

> INDIA ER VERDENS STØRSTE demokrati.
> INDIA HAR ET UTTALT MÅL om å installere 100 GW
solkraft innen 2022.

> HVIS ALLE MENNESKER I VERDEN hadde samme

forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i India, ville
vi trenge en halv jordklode for å sikre en bærekraftig
fremtid. Om gjennomsnittsforbruket til en nordmann
legges til grunn, ville vi trenge 2,7 jordkloder.

> RUDYARD KIPLING lot seg inspirere av Kanha
National Park da han skrev «Jungelboken».

Kilde: BBC, Globalis, Wikipedia

Statkraft gikk inn i det indiske markedet i
2004 og var det første utenlandske selskapet
som investerte i vannkraftsektoren i landet.
Selskapet er deleier i to vannkraftverk, og
krafthandelen håndteres av et kommersielt
markedsteam i New Delhi. Teamet har med
hell introdusert nye og innovative produkter
og tjenester til industrimarkedet og har gått
foran med et sterkt kundefokus. Statkraft BLP
Solar Solutions Pvt. Ltd., som er et 50/50
samarbeidsselskap mellom Statkraft og
indiske Bharat Light and Power, gjorde tidligere i år sin første investering i solkraft i India.

KRAFTVERK

2

Vannkraft

Statkraft eier 49 prosent av Malana Power
Company, som eier og drifter vannkraft
verkene Malana og Allain Duhangan.
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@aldhairoliva # CH Gallito Ciego #statkraftperu

@staasmyr #statkraft #hardwork #svartisen #glacier

@a9tamala Kontorrottene fikk være med i dag

#STATKRAFT
ENGASJERER

NORGE OG NORSK NÆRINGSLIV VISER
VEIEN TIL LAVUTSLIPPSSAMFUNNET.
HYDRO KARMØY, ELKEM SOLAR – OG
NÅ EUROPAS STØRSTE VINDPARK
#FOSENVIND

Fortsett å tagge dine bilder på Instagram med
#Statkraft. Vi velger ut et knippe i neste 
nummer av People & Power.

@VIDARHELGESEN

@on_proje #kargihpp #statkraft
@statkraft Hey there! #spotourguy #freshbreeze #statkraft

@grybechyoga Herlig yogatime på takterrassen

