
People
& POWER

NR. 3 2016   |   VI LEVERER REN ENERGI

Widveys visjoner
MØT NY STYRELEDER

Optimisme 
for fremtiden

LAVUTSLIPPSSCENARIET

Mot et grønnere 
Albania

ÅPNINGSFEST

Hilde Bakken har ansvar 
for drift og vedlikehold 
av 169 vannkraftanlegg. 
I  tillegg til ren energi betyr 
vannkraften arbeidsplasser 
i utkantstrøk, utbygging 
av infrastruktur og noen 
ganger konflikter som 
må løses.

Med vann 
skal land 
bygges
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STATKRAFTSKOLEN I 
sommer lanserte Statkraft 
Lavutslippsscenariet. Hva 
er det egentlig, og hvorfor 
trenger vi det?

HVILKET LAND? Statkraft 
har ingen kraftverk i landet, 
men et kontor med rundt 40 
ansatte. Landet er blant dem 
som produserer minst forny
bar energi i Europa. Hvilket 
land snakker vi om?
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BÆREKRAFT Som første 
 selskap tilbyr Statkraft forny
bar kraft med opprinnelses
garanti i India og Brasil. 

BARSKE FORHOLD Når 
monsunregn, enorme 
snømengder og kraftig 
snøsmelting er en del av 
hverdagen, er det godt å 
være glad i jobben. Møt 
Khekh Ram fra Himachal 
Pradesh i India.

URBAN UTVIKLING Det er 
i byene fremtidens grønne 
energisystemer utvikles. 
Derfor bør de få større 
oppmerksomhet i Statkraft, 
mener studentene i årets 
sommerprosjekt.
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32

POWERTALK Utnevnelsen 
av Thorhild Widvey som 
ny styreleder for Statkraft 
skapte stor ståhei i norske 
medier. Hvorfor? Hvordan 
taklet hun det? Hva er 
hennes ambisjoner for 
konsernet? Det kan du lese 
i Powertalk.

26

TEMA: VANNKRAFT OG 
SAMFUNN Vannkraftut
bygginger omfatter ofte 
store arealer og kan berøre 
både mennesker, dyr og 
natur. Les om hva som 
skjedde da flere beboere i 
Albania måtte flytte, hva det 
innebærer å bo og arbeide 
i en norsk kraftkommune, 
hvordan pumpekraftverket 
Erzhausen snudde krise til 
mulighet og sikret lokale 
arbeidsplasser – og om 
hvorfor vannkraften i 
Glomfjord er så viktig, også 
for lakseyngelen.

7

GRØNNERE TRANSPORT 
Elbilmarkedet og elektrifise
ringen av transportsektoren 
er et spennende område for 
Statkraft. Les om satsingen 
på Grønn Kontakt og andre 
kraftfulle aktueltsaker på 
side 4.

4To seire og noen utfordringer
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Nye Nedre Røssåga er også 
viktig for Norge. Vi er klare til 
å levere vannkraft i nord 
i nye 50 år.

Det var et stort og stolt 
øyeblikk for alle som nylig 
var med på åpningen av 
Nedre Røssåga i Nordland, 

i en flott og stemningsfullt opplyst 
fjellhall. Ikke bare for de over 200 
som har jobbet med prosjektet, og 
for leverandører, representanter for 
kommunene i regionen og Statkraft 
som selskap. Nye Nedre Røssåga er 
også viktig for Norge. Vi er klare til å 
levere vannkraft i nord i nye 50 år.

Som konserndirektør Hilde 
Bakken sa i sin tale: «Stasjonen, som 
har en kapasitet på 350 MW, er den 
største vannkraftstasjonen Statkraft 
har satt i drift siden Svartisen i 
1993.»

Oppgraderingen av norske 
vannkraftverk er vesentlig for 
en fornybar fremtid og et direkte 
bidrag i det grønne skiftet. Vi sikrer 
verdien av ren og fleksibel energi 
for nye generasjoner.

Tidligere i høst åpnet vi også 
Banja i Albania (73 MW) med over 
600 gjester til stede til en storslagen 
markering, der landets statsminis-
ter Edi Rama deltok. «En drøm er 
blitt virkelighet, dette er historisk,» 
sa han med tanke på at et gris-
grendt område får vekst og blir mer 
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 attraktivt. Størrelsen på prosjektet 
forstår vi når vi ser vannmagasinet, 
«like stort som 2 000 fotballbaner,» 
sa Edi Rama.

På tid og kost er det utført 
ingeniør kunst av beste klasse. Og 
nå er det fullt fokus på byggingen 
av Moglicë (183 MW) som del to av 
Devoll-prosjektet.

I Statkraft står vi midt oppe i 
en stor omstilling, presset frem 
av endrede markedsbetingelser, 
knivskarp konkurranse og større 
forventninger til kostnadseffektive 
operasjoner. To åpninger på kort 
tid gir derfor en ekstra god følelse. 
Men vi vet jo alle sammen at det blir 
tøffe tider fremover.

For å prestere i et nytt klima må 
vi trene på å tenke nytt, være villige 
til å fornye oss selv og til å «stå i 
det». Forbedringsprogrammet vil 
gjøre oss i stand til å oppnå flere 
seire og levere flere prosjekter vi 
kan være stolte av. 

Statkrafts styreleder Thorhild 
Widvey har stor tro på og ambisjo-
ner for selskapet. Hun sier det slik: 
«Statkraft skal være et lokomotiv i 
det grønne skiftet her i Norge og bli 
en enda sterkere stemme inter-
nasjonalt.» 
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POWER

AKTUELT POWER

55% Andelen av fornybar kraft i verdens 
energiproduksjon var 22 prosent i 2014, 
ifølge International Energy Agency 
(IEA). Statkrafts Lavutslippsscenario 
anslår at andelen vil øke til 55 prosent i 
2035. Les mer på side 36.

ANDERSHAW MOT NYE HØYDER
EN MILEPÆL ble passert i byggingen av Andershaw Wind Farm i 
september, da den første turbinen ble montert. Vindparken ligger 
50 kilometer sør for Glasgow i Skottland og vil ha 11 vindturbiner 
med en samlet effekt på 36 MW. Hver turbin består av åtte 
komponenter som totalt veier 325 tonn. Turbinene løftes på plass 
av en hovedkran med støtte fra to mindre kraner. Etter planen skal 
vindparken være i drift innen utgangen av året.

GIR GASS. Statkraft 
forventer at selskapets 
tre gasskraftverk i 
Tyskland blir viktigere 
for energiforsyningen 
fremover. Takket være 
høyere kraftpriser 
i høst, forventes 
kraftverkene å gå i 
pluss i år.

Lader opp 
Grønn Kontakt
NESTEN 30 PROSENT av nybilsalget i 
Norge er elbiler eller ladbare hybrider. 
Nå satser Statkraft ytterligere på 
ladestasjoner for elbiler gjennom å øke 
eierandelen i ladestasjonsoperatøren 
Grønn Kontakt og tilføre selskapet mer 
kapital. Grønn Kontakt har som mål 
å bygge 240 nye ladepunkter i Norge 
innen utgangen av 2018. 

– Med Grønn Kontakts posisjon i 
det norske markedet har vi et unikt 
utgangspunkt for å delta i et voksende 
marked. Elektrifisering av transport-
sektoren er noe Statkraft er opptatt av, 
og infrastruktur er et relevant segment 
for oss, sier direktør Bjørn Holsen i 
Statkrafts strategiavdeling.

Statkraft var en av initiativtagerne 
da Grønn Kontakt ble etablert i 2009. 
Kapitaltilførselen skjer parallelt med at 
Statkraft og Agder Energi etablerer et 
nytt eiersamarbeid og blir like verdige 
partnere med en eierandel på  41 prosent 
hver. 

Kraftdemonstrasjon
REHABILITERINGEN OG UTVIDELSEN AV NEDRE RØSSÅGA 
er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 
2000-tallet. Etter fire års arbeid er prosjektet i mål, og 
kraftverkets kapasitet har økt fra 250 MW til 350 MW. 
Økningen tilsvarer behovet til mer enn 100 000 norske 
husstander.

– Jeg er stolt over å lede en høykompetent 
 organisasjon som har gjennomført et så omfattende 
og komplekst prosjekt. Det er lagt ned over en million 
arbeidstimer i byggingen av den nye stasjonen, sa Hilde 
Bakken, konserndirektør for Kraftproduksjon, under 
åpningen i oktober.

Tre eksisterende aggregater i den gamle kraft-
stasjonen er rehabilitert, og samtidig er det bygget en 
helt ny kraftstasjon med ett stort aggregat. I sin tale 
la konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen vekt på 
betydningen av prosjektet på samfunnsnivå.

– Prosjekter som Røssåga-prosjektet er viktige for 
Norge. Vi sørger for at den langsiktige produksjons-
evnen er ivaretatt, samtidig som produksjonen øker 
uten at man tar i bruk nytt vann eller nye reguleringer.

Prosjektet har også gode miljøeffekter. Forholdene 
for laks og sjøørret i Røssåga forbedres, blant annet ved 
at elven får tilbake en lakseførende strekning som står 
for 30 prosent av gytegrunnlaget i hele vassdraget. 

 

Elektrifisering av transport sektoren er noe 
Statkraft er opptatt av, og infrastruktur er et 
relevant segment for oss.
BJØRN HOLSEN, DIREKTØR I STATKRAFTS STRATEGIAVDELING

30
PROSENT AV VASSDRAGETS 

GY TEGRUNNLAG ER REHABILITERT

10 000
GRANTRÆR SKAL 

PLANTES I DEPONIENE

1,3
MILLIONER ARBEIDSTIMER 
ER LAGT NED I PROSJEKTET

50 nye år. Nedre 
Røssåga har vært en 
viktig del av nyere 
norsk historie, siden 
beslutningen om å bygge 
kraftverket ble fattet av 
kong Haakon i statsråd 
18. mars 1949. Nå er 
kraftverket satt i stand for 
50 nye år. Hilde Bakken Christian RynningTønnesen
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AKTUELT POWER

Albanias satsing på vannkraft bidrar ikke bare til landets 
energiproduksjon. Den gir nye jobber, moderne infrastruktur og legger 

grunnlag for fremtidig vekst. Men når hele 10 prosent av en nasjons 
landareal er berørt av en utbygging, påvirkes mange mennesker. Hva betyr 

egentlig vannkraften lokalt? Vi har besøkt fire lokalsamfunn i tre land.

Milepæl 
for 
Statkraft 
Varme

FJERNVARMEANLEGGET I MOSS–RYGGE ble 
offisielt åpnet i september, da Steinar 
Bysveen, konserndirektør for Vindkraft, 
teknologier og strategi trykket på start-
knappen i flishallen. – Dette flotte og 
moderne anlegget gir et betydelig bidrag til 
energiforsyningen i regionen. Det er også 
en viktig del av Statkrafts satsing på forny-
bar energi, sier han.

Rygges ordfører Inger-Lise Skartlien 
roser Statkraft for godt samarbeid. 

– Anlegget vil være en bidragsyter for 
kommunens videre miljøsatsing, sier hun.

Ferdig utbygget vil fjernvarmeanleg-
get redusere skadelige klimautslipp med 
mer enn 8 000 tonn CO2 i året, noe som 

tilsvarer utslippet fra om lag 3 000 bensin-
drevne biler. Utbyggingen er støttet av 
Enova, og den totale investeringen er på 
240 millioner. 

Tradisjonelle energibærere for fjern-
varme er avfall og bioenergi, men anlegget 
i Moss benytter fortrinnsvis spillvarme fra 
eksisterende industri i området. På årsbasis 
vil over 90 prosent av energien komme fra 
spillvarme, og de resterende 10 prosent vil 
være fra bioenergi, treflis, som blir levert i 
all hovedsak av lokal skogbruksnæring.

Anlegget vil årlig kunne levere opp mot 
60 GWh varme til offentlige og private 
kunder. Så langt er det inngått kunde-
avtaler for over 30 GWh. 

POWER

Offisiell åpning. Konserndirektør Steinar Bysveen startet opp fjernvarmeanlegget i Moss tidligere i høst.

BANER VEI FOR FOSEN
MER ENN FEM MIL INTERNVEI må bygges for å realisere Roan vindpark, den nest største i Fosen-prosjektet. 
I september ble selskapet Johs. J. Syltern as på Fosen tildelt en av de første virkelig store anleggskontraktene 
i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land. I oktober ferdigstilte selskapet 13 kilometer med 
adkomstvei til Roan vindpark i krevende terreng. Nå er selskapet i full gang med internveier, 71 turbin-
fundamenter, to transformatorstasjonsbygninger og et servicebygg, før vindturbinene skal monteres i 2018.

Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Prosjektet er Europas største i sitt slag. Seks 
store vindparker i Sør-Trøndelag med ytelse på til sammen 1000 MW skal være ferdig bygget og satt i drift 
i løpet av 2020. 

Anlegget vil redusere 
skadelige klima
utslipp med mer enn 
8 000 tonn CO2 i året.

TEMA I VANNKRAFT&SAMFUNN 18 SIDER
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Veien til
vannkraften

Tvers gjennom. Sabri Avdiu var en av dem som 
mistet jordbruksland da en ny vei måtte bygges 
tvers gjennom tomten hans. – Devollprosjektet 
tok noe av landjorden fra oss, og det så mørkt 
ut, men så har det hele gitt mer tilbake i form av 
økt produktivitet på det vi har, sier Avdiu.

 Tone K. Dahle      Eduard Pagria

Da Alban Avdiu tok 
på seg jobben som 
hovedkontakt for beboerne 
som ville bli påvirket av 
vannkraftprosjektene i 
Devolldalen, visste han 
ikke at faren Sabri også 
skulle bli blant de berørte.
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T re år etter byggestarten i 2013 står vannkraft-
verket Banja sørøst i Albania ferdig. Prosjektet 
i Devoll-dalen er del av en utbygging med to 
kraftstasjoner, Banja og Moglicë, med en samlet 

effekt på 256 MW. Produksjonen på vel 700 GWh 
innebærer en økning på 17 prosent i landets kraft-
produksjon. 

Medregnet nedbørsområdene omfatter Devoll-
prosjektet hele 10 prosent av landområdene i Albania. 
En av de store utfordringene har vært å få tilgang til 
nødvendige landområder, fordi mange mennesker 
berøres av utbyggingen i større eller  mindre grad.

TAP AV LEVEBRØD – Den største utfordringen for 
lokalbefolkningen har vært å finne erstatninger for 
tap av dyrkbar jord og av levebrødet som er knyttet til 
denne jorden, forteller Alban Avdiu. Han har jobbet 
med Devoll-prosjektet som «community liaison» siden 
planleggingen begynte i 2010, og jobber i prosjek-
tets Miljø- og samfunnsteam. Teamet implementerer 
programmet «Livelihood, Support and Development», 
som gir bistand til innbyggerne som berøres i forbin-
delse med byggingen av vannkraftsystemet. – Det 
finnes tilgjengelige jordstykker i nærområdet, og vi har 
hjulpet dem som har mistet husene sine med å få til-
gang til jord og bygge nye boliger, og de har fått støtte til 
nytt levebrød. Målet er å sikre dem samme eller bedre 
levestandard, både når det gjelder inntekt og livs-
kvalitet, som det de hadde før prosjektet startet.

I begynnelsen av prosjektet var Avdius familie i 
liten grad berørt. Men så ble det besluttet å bygge en vei 
også på sørsiden av Devoll-elven. Den nye veitraseen 
går rett gjennom gården til Sabri Avdiu, Albans far, 
som mistet mer enn tre mål av jorden sin. Plutselig var 
Avdius egen familie blant dem som ble mest berørt av 
Statkrafts prosjekt.

VINN-VINN Det ble tøffe tak for Alban Avdiu. Faren 
mistet mange av frukttrærne sine og ble en av dem som 
protesterte mot utbyggingen. – Det var en periode det 

var vanskelig å gå i familie selskaper, for å si det sånn! 
Men etter hvert fikk vi gode støtteordninger, og han 
fikk hjelp til å komme i gang med ny virksomhet.

Programmet bidro til at Sabri Avdiu får utnyttet 
den gjenværende landjorden bedre, slik at den skal gi 
like god eller økt avkastning i forhold til det tidligere 
arealet. Løsningen ble å starte med å dyrke vindruer. 
Avdiu fikk tildelt frøplanter, vanningssystem og 
enkle landbruksmaskiner som både har gitt økt 
utbytte og forenklet arbeidet på gården. Med de nye 
vinrankene og det han hadde av frukttrær og andre 
planter, klarer han og familien seg greit på gården.

I tillegg så både han og naboene fordelen med 
en permanent vei på sin side av reservoaret, noe de 
 tidligere ikke hadde. – Det har gitt helt nye mulig-
heter for kommunikasjon med omverdenen, så alt i 
alt har det vært en vinn-vinn-situasjon, sier Alban.

NYE MULIGHETER Devoll-prosjektet er et såkalt 
BOOT-prosjekt, det vil si at Statkraft bygger, eier og 
drifter prosjektet i konsesjonsperioden. Den albanske 
staten eksproprierer grunnen av private eiere etter 
faste satser og sørger for at nødvendige landområder 
er tilgjengelige for utbyggeren. Disse satsene er ikke 
høye og for mange ikke nok til å leve av etter at de 
har mistet grunnlaget for næringsvirksomheten sin. 

Statkraft satte derfor i gang et frivillig prosjekt der 
folk er gitt støtte i form av produksjonsutstyr, planter 
og husdyr.  «Livelihood, Support and Development»-
programmet baserer seg på internasjonale standarder 
der kontanterstatning ikke er tillatt. I stedet får bebo-
erne hjelp til å sette i gang med ny næringsvirksom-
het som de kan tjene penger på. Dette skal erstatte 
tapt arbeidsfortjeneste og gi fremtidige inntekts-
muligheter. 

Noen av dem som mistet husene sine, har også 
fått tildelt erstatningsboliger. 21 av husene som måtte 
rives i Banja-prosjektet, ble kvalifisert for erstatning. 
I 15 tilfeller ble det gode ordninger med erstatnings-
boliger, men i den ene landsbyen, Drize, lyktes man 

KRAFTVERK: Banja, Moglicë 

EFFEKT: 256 MW 

PRODUKSJON: 700 GWh 

KRAFTVERKSJEF BANJA:  
Hans Bolme

BYGGEPERIODE: 
Banja ble ferdigstilt i sep-
tember 2016, mens Moglicë 
åpner i 2019.

HMS-PRIS: 
Prosjektet Banja erstatnings-
veier vant konsernsjefens 
HMS pris for 2016. Prisen 
ble delt ut på CEO’s meeting 
på Vang gård 16. november.

Albania har primært 
vannkraft som kraftkilde, 
men importerer i dag om lag 
30 prosent av kraften som 
trengs.

FAKTA
Devoll-prosjektene 
i Albania

Det var en periode det var 
vanskelig å gå i familie selskaper, 
for å si det sånn.

1 2

3

17%
Når Devoll-prosjektene 
er ferdige, vil Albanias 
kraftproduksjon øke med 
17 prosent.

1 | Livsgrunnlaget. Sabri 
Avdiu mistet mer enn tre 
mål av jorden sin da det 
skulle bygges vei tvers 
gjennom eiendommen 
hans. 
2 | Økt produktivitet. 
Med god hjelp fra 
programmet som 
sønnen Alban Avdiu (til 
høyre) jobber med, har 
produktiviteten på Sabris 
gård økt, og arbeidet er 
blitt enklere. 
3 | Inngripen. Byggingen 
av Banja kraftverk har 
medført store endringer i 
området. 

ALBANIATEMA I VANNKRAFT&SAMFUNN
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først ikke å komme til enighet. Beboerne fraskrev seg 
retten til erstatning og havnet i en knipe da vannet 
nådde opp til dørstokken. I siste minutt klarte myn-
dighetene å inngå avtale også med familiene i Drize.

– Situasjonen i Drize var et unntak, sier Tom 
Kristian Larsen, landsjef i Albania.

– Generelt har folk i Devoll-dalen vært svært 
positive overfor utbyggingen. De fleste ser at det fører 
med seg flere arbeidsplasser, bedre og helt nye veier 
som øker tilgjengeligheten til resten av landet, bedre 
søppelhåndtering og økt levestandard i området.

ERSTATNINGSHUS For en albansk familie er det å få 
et nytt hus en viktig milepæl i livet med mange til-
hørende ritualer. Slik var det også for de 15 familiene 
som fikk splitter nye hus i forbindelse med utbyggin-
gen. Husene ble bygget i tråd med moderne albansk 
byggeskikk og med energisparende tiltak for å redu-
sere energiforbruket. For de fleste representerer de 
nye husene en markant økning i bo- og levestandard.
Selim Buzdra, en av beboerne i landsbyen Qerret, var 
synlig rørt under overtakelsesseremonien våren 2016. 

- Jeg hadde aldri drømt om å bo i et så fint hus. Huset 
har to etasjer og en romslig terrasse med utsikt over 
Devoll-dalen, det er noe helt annet enn det vi hadde 
før, sa Buzdra.

Devoll-prosjektet er ikke bare av stor betydning 
lokalt, det er svært viktig for Albania. I tillegg til at 
det øker kraftproduksjonen fra fornybare kilder, gir 
nye jobber, moderne infrastruktur og legger grunnlag 
for fremtidig vekst, er det også et eksempelprosjekt i 
forhold til HMS- og miljøstandarder.

MÅ RIVE MER Delvis parallelt, men noe forskjøvet 
i forhold til Banja, har det vært jobbet med Moglicë-
prosjektet. Moglicë ligger lenger opp i Devoll-dalen 
og er mer fjerntliggende med færre beboere. Her 
vurderes 11 hus som kvalifisert for erstatning ved 
riving, og til sammen 37 familier kvalifiserer til å nyte 
godt av programmet. 

Teamet til Alban Avdiu er allerede i full gang 
med Moglicë-prosjektet. Og der kan i hvert fall ikke 
Albans familie bli berørt. 

Generelt har 
folk i Devoll
dalen vært 
svært positive 
overfor 
utbyggingen. 
De fleste ser 
at det fører 
med seg økt 
levestandard i 
området.
TOM KRISTIAN LARSEN, 
LANDSJEF I ALBANIA

Nytt levesett. 
15 husholdninger 
har flyttet og fått nye 
boliger som følge av 
utbyggingen av Banja 
kraftverk. Boligene har 
høyere standard enn 
de fraflyttede husene. 
Det er også bygget en 
ny skole i tilknytning til 
den nye bebyggelsen, 
samt nytt vannsystem 
og nye veier.

1 | Broen. Byggingen av Banja, 
65 kilometer sørøst for hoved
staden Tirana, har gitt regionen et 
løft i form av ny inftrastruktur. Blant 
annet er det bygget 14 nye broer.
2 | God tone. Albanias stats
minister Edi Rama og konsernsjef 
Christian RynningTønnesen vekt
legger begge det gode samarbeidet 
i realiseringen av Devollprosjektet.

Mer 
enn et 
kraftverk

I sin åpningstale la statsministeren vekt 
på Devoll-prosjektets betydning – ikke 
bare nasjonalt, men også lokalt.

– Åpningen av Banja er et historisk 
øyeblikk for hele dette området som altfor 
lenge har vært isolert og avsidesliggende, 
konstaterte Edi Rama.

Ringvirkningene av kraftutbyggingen er 
blant annet ny og forbedret infrastruktur.

– Ved hjelp av stor ingeniørkunst er det 
bygget over 100 kilometer med veier i dette 
området. Veien mellom Banja og Gramsh 
har 14 broer, og en av dem er med sine 
520 meter den nest lengste broen i Albania. 
Statkraft er et eksempel til etterfølgelse 
for alle andre selskaper som investerer i 
Albania, sa statsministeren og fortsatte:

– De sosiale og miljømessige ringvirk-
ningene av utbyggingen har vært tydelige 
for lokalbefolkningen. Flere familier har 
flyttet inn i nye hjem med langt bedre stan-
dard. Prosjektet har også medført bygging 

– Denne investeringen er 
et godt eksempel på at 
private interesser møter 
samfunnets interesser, sa 
Albanias statsminister Edi 
Rama under åpningen av 
vannkraftverket Banja.

1

2
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1 | God stemning. Albanias statsminister Edi Rama 
sammen med Statkrafts landsjef Tom Kristian Larsen, 
prosjektleder Ola By og Asbjørn Grundt, tidligere 
konserndirektør i Internasjonal vannkraft under 
åpningen av Banja. Albanias energiminister Damian 
Gjiknuri og Norges ambassadør Per Strand Sjaastad 
var også til stede. 2 | Ren energi. Banja og Devoll
prosjektet bidrar til å øke landets kraftproduksjon 
med 17 prosent ren energi. 3 | Døråpner. Banja er 
Statkrafts første kraftverk i Albania, og det knytter seg 
store forventninger til fortsettelsen.  

3

2

Når krise blir mulighet 
Nytenkning. Da pumpe 
kraftverket i Erzhausen 
nærmest over natten 
mistet en viktig inntekts
kilde, ble evnen til 
nytenkning satt på prøve. 
Utvidelsen av kraftverkets 
kapasitet for lagring av 
vann vil blant annet føre 
til innsparinger i nettleie 
på hele 1,6 millioner 
euro i året.

Ved å utvikle nye forretnings-
muligheter sikret Statkraft 
fremtiden for pumpekraft verket 
i Erzhausen i Tyskland og 
30 lokale arbeidsplasser.

 Judith Tranninger       Dag Spant

I grønne omgivelser mellom Hannover 
og Göttingen ligger pumpekraftverket 
Erzhausen. Siden Statkraft tok over 
driften i 2009, har inntjeningen vært 

solid gjennom leveranser av balansekraft i 
form av primærreserve – inntil nettselska-
pet nærmest over natten endret praksis. Fra 
slutten av 2014 ble det ikke lenger mulig for 
Erzhausen å levere bare oppregulering i det 
tyske regulerkraftmarkedet.

av en ny skole og miljømessige utbedrin-
ger. 250 hektar skog har blitt rehabilitert, 
nye muligheter har åpnet seg for fiske 
i området, og den nærmest kroniske 
oversvømmelsen av Devoll-elven er et 
avsluttet kapittel.

MARKEDSUTVIKLING Både stats minister 
Edi Rama og Statkrafts konsernsjef 
Christian Rynning-Tønnesen fremhevet 
også prosjektets betydning for utviklingen 
av kraftmarkedet i Albania. 

– Vi er svært glade for at Albanias 
regjering i fjor vedtok en ny energilov og 
i sommer forpliktet seg til å etablere en 
markedsmodell og opprette en kraftbørs 
i løpet av de neste tre årene, sa Rynning-
Tønnesen. 

I Statkraft involverer Devoll-prosjektet 
ikke bare forretningsområdene 
Internasjonal vannkraft, som er utbyg-
ger, og Kraftproduksjon, som skal stå 
for driften. Kraften skal også omsettes, 
og her kommer forretningsområdet 
Markedsoperasjoner og IT inn med sin 
ekspertise. Produksjonsplanlegging og 
handelsverktøy er utviklet spesielt for 
dette prosjektet, og Statkraft-enheten 
Continental Assets & Market Access, med 
base i Düsseldorf i Tyskland, samarbeider 
med lokale driftsteam i Albania.

Det albanske kraftmarkedet er fortsatt 
lite og underutviklet med lav likviditet. 
Derfor skal elproduksjonen fra vann-
kraftverket i Banja bare delvis leveres til 
forbrukere i Albania, elkraften vil også 
bli eksportert til andre markeder sørøst i 
Europa.

GOD SKOLE Potensialet for utbygging av 
vannkraft er fortsatt betydelig i Albania.

– Dette prosjektet er svært viktig også 
når det gjelder kulturbygging og kunn-
skapsutvikling. Banja er ikke bare et 
vannkraftverk, men en skole for lokale 
spesialister som er kvalifisert og integrert 
i administrasjonen av dette arbeidet, sa 
statsminister Rama. 

TEMA I VANNKRAFT&SAMFUNN

14 STATKRAFT NR 3 2016

TYSKLAND



16 STATKRAFT NR 3 2016 NR 3 2016 PEOPLE & POWER 17

– Det var en kraftig strek i regningen, 
sier Maik Thalmann, som da var leder for 
kraftverksgruppen Deutsche Wasserkraft 
og i dag er ansvarlig for drift og vedlike-
hold av Statkrafts kraftverk i Tyskland. 
Han kom under press for å finne nye 
forretningsmuligheter for Erzhausen. 

– Endringene hadde jo ikke betydning 
bare for en forretningsmodell, men også 
for arbeidsplasser. 30 personer jobber ved 
kraftverket.

Om lag 400 innbyggere bor i tettstedet 
Erzhausen, der pumpekraftverket har 
vært en stabil arbeidsgiver. 

TETT SAMARBEID Selv om nettselska-
pets endrede praksis kom brått på, var 
Statkraft allerede i ferd med å utvide 
tjenestespekteret til pumpekraftverket. 
Anlegget var prekvalifisert for å kunne 
levere oppregulering i form av sekun-
dærreserve, og kapasiteten ble økt fra 

EFFEKT: 220 MW
ANTALL ANSATTE: 30
SATT I DRIFT: 1964
STATKRAFT OVERTOK  
DRIFTEN: 2009

FLERE BEN Å STÅ PÅ
1.  Prekvalifisert for levering 

av sekundærreserve
2.  Prekvalifisert for levering 

av tertiærreserve
3.  Backup for primærreserve 

fra multimegawattbatteri
4.  Balansekraft til det 

 virtuelle kraftverket

I tillegg er Erzhausen 
godkjent for såkalt Black 
start, en prosedyre for rask 
gjenoppretting av kraftfor-
syningen ved strømbrudd.

Begrepet balansekraft 
brukes om effektkapasitet 
som er kjapt tilgjengelig 
for å kunne utjevne kraft-
produksjon og forbruk og 
motvirke uheldige spen-
nings- eller frekvensavvik i 
strømnettet.

Leveranser av balansekraft 
deles gjerne inn etter hvor 
raskt og lenge regulerings-
effekten er tilgjengelig, hen-
holdsvis i primær-, sekundær 
og tertiærreserve.
 
KILDE: STORE NORSKE LEKSIKON

FAKTA
Erzhausen
pumpekraftverk

FAKTA
Balansekraft

1 | «Grønt batteri». 
Pumpekraftverk fungerer som 
et slags grønt batteri der 
vann kan pumpes tilbake i 
magasinet for senere ny bruk til 
kraftproduksjon og regulerende 
balansetjenester i kraftnettet.  
2 | Omstilling. Fagansvarlig 
maskinmontør Rüdiger 
Hossfeld og elektriker Ralf 
Pape er to av de 30 ansatte 
som har bidratt til omstilling og 
nytenkning ved kraftverket. 

Det tillitsfulle samarbeidet mellom Düsseldorf 
og Erzhausen har vært essensielt for 
de meget gode resultatene som er oppnådd.

opprinnelige 87 MW til 109 MW, noe som 
har hatt stor betydning for inntjeningen. 
I tillegg til leveranse av sekundærreserve 
har an  legget også blitt prekvalifisert for 
leveranser av tertiærreserve i det tyske 
regulerkraftmarkedet.

– Endringene krevde mye av de ansatte 
på anlegget og kollegene ved markeds-
kontoret i Düsseldorf. I forbindelse med 
prekvalifiseringen var det nødvendig med 
en omfattende omprogrammering av 
maskinene for å kunne oppfylle betin-
gelsene som nettselskapet hadde fastsatt, 
forteller Thalmann og understreker: 

– Det tillitsfulle samarbeidet mellom 
Düsseldorf og Erzhausen har vært essen-
sielt for de meget gode resultatene som er 
oppnådd.

Pumpekraftverket i Erzhausen har 
også en viktig rolle å spille som backup i 
Statkrafts nye satsing på et stort kraftlager 
i form av et litiumionbatteri i Dörverden. 

Dersom dette multimegawattbatteriet av 
tekniske årsaker ikke er i stand til å levere 
primærreserve, stepper Erzhausen inn 
og gjør det mulig å levere de forpliktede 
balansetjenestene.

Viktig er også samspillet med Statkrafts 
virtuelle kraftverk i Tyskland, med over 
8 700 MW i form av vindkraft og sol energi. 
I Erzhausen kan maskinenes hurtige 
pumpe- og produksjonsytelse utligne 
avvik i denne strømproduksjonen og bidra 
til at Statkraft kan levere de kraftmeng-
dene som er solgt, eller oppta overproduk-
sjon av kraft. På denne måten begrenses 
balansekostnadene.

STØRRE SPILLEROM Fleksibilitet og 
hurtighet er pumpekraftverkets stør-
ste fortrinn. I løpet av 90 sekunder kan 
anlegget skifte fra å produsere vannkraft 
til å pumpe vannet tilbake i magasinet. 
Mens to maskiner til enhver tid leverer 

sekundærreserve, brukes de to andre til 
tertiærreserve for å utligne avvik i det 
virtuelle kraftverket og til daglig salg i 
spotmarkedet - så sant de ikke må utfylle 
de to første maskinene.

I tillegg til at det for ti år siden ble gjort 
innsparinger i pumpekraftverkets nettleie 
på hele 1,6 millioner euro, har kraft-
verkets evne til vannlagring blitt utvidet. 
Driftsvolumet ble økt ved å montere 
bølgebrytere på demningen til det øvre 
vannreservoaret, og magasinet fikk rundt 
ti prosent høyere kapasitet. I det nedre 
reservoaret ble overløpsterskelen hevet for 
å kunne ta imot det økte vannvolumet.

– Vi har investert fire millioner euro i 
utvidelsene, forteller Thalmann. – Bare 
gjennom de årlige innsparingene i nettleie 
kan vi tjene inn investeringene i løpet av 
få år. For ikke å snakke om den økte flek-
sibiliteten som pumpekraftverket har fått! 
Nå har vi enda flere ben å stå på. 

Maik Thalmann, 
direktør, Operations & 
Maintenance, Tyskland

1

2
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Kraftkommunen

At vann skaper ringvirkninger, 
det er noe innbyggerne i Luster vet. 

 Heidi Bruvik Sæther      Hans Fredrik Asbjørnsen

Bygget tilværelsen. Hydrolog Even Loe og kona Marit 
flyttet fra Oslo da det åpnet seg spennende jobbmuligheter 
for ham i Statkraft for 10 år siden. Sammen med barna 
Rasmus og Jostein går de ofte turer i fjellet og setter stor 
pris på natur omgivelsene og velferdstilbudet i kommunen.

NORGETEMA I VANNKRAFT&SAMFUNN
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Innerst i Sognefjorden ligger Luster 
rammet inn av mektige Jotunheimen, 
Breheimen og Jostedalsbreen. Men 
det er ikke bare storslagen natur som 

kjennetegner denne kommunen med 
5 100 innbyggere. Takket være utbygging 
av vannkraft har Luster i nær 50 år kunnet 
tilby innbyggerne sine et bredt spekter av 
kulturtilbud og ekstra gode velferdsord-
ninger.

– Det er vanskelig å se for seg Luster 
kommune uten kraftverkene, forteller 
ordfører Ivar Kvalen. – Av vårt kommune-
budsjett på rundt 450 millioner kroner 
utgjør kraftinntekter nesten 100 millioner. 
Det gjør at vi kan prioritere noen ekstra 

4

goder knyttet til skole, eldreomsorg, 
kultur og næringsutvikling. Inntektene fra 
eiendomsskatt, konsesjonsavgift og salg av 
konsesjonskraft gjør oss kort og godt til en 
unik og attraktiv kommune i regionen. 

MELLOM BAKKAR OG BERG Luster har 
skole, barnehage og eldreomsorgstjenester 
i alle kriker og kroker av den vidstrakte 
kommunen. Det gjelder ikke i samme grad 
i nabokommunene. – Det viktigste ved 
vannkraften er at vi kan opprettholde et 
veldig desentralisert og godt tilbud, sier 
ordføreren fra Senterpartiet. 

Kommunens 658 skolebarn, fra 1. til 10. 
klasse, er fordelt på ti skoler. Til sammen-

2

3

1

1 | Infrastruktur. Tanja Mari Fiskaa Haugen flyttet til 
Gaupne i Luster fra Ålesund i 2001. Her bor hun med 
mann og fire barn. Jobben ved Statkrafts regionkontor 
i Gaupne har gitt henne mulighet til å arbeide i ulike 
avdelinger. – Kraftutbyggingen har gjort den flotte 
naturen her mye mer tilgjengelig. Jeg har en familie som 
driver aktivt med ski, og vi bor nærmest i skitrekket hele 
vinteren, sier hun, her med datteren Andrea (16) og 
sønnen Sverre (10). 
2 | Muligheter. Ordfører Ivar Kvalen i Luster kan ikke se 
for seg kommunen uten vannkraftindustrien. 
3 | Bokvalitet. Husene langs elven Jostedøla ligger 
vakkert til. 
4 | 100 millioner. Med et basseng på 25 meter, stupe
tårn, klatrevegg, sklier og barnebasseng er Lustrabadet 
populært blant folk i kommunen Luster og besøkende 
fra nabokommunene. – Badet hadde aldri blitt bygget 
om det ikke hadde vært for kraftinntektene, sier ordfører 
Ivar Kvalen.

Statkraft har operert i Luster 
kommune i nesten 40 år. 
Leirdøla kraftverk startet 
produksjon i oktober 1978, 
og Jostedal kraftverk kom 
i drift i 1990. Selskapets 
regionsentral for Midt-Norge 
ligger i kommunesenteret 
Gaupne.

Nær 200 norske kommuner 
mottar kraftinntekter, 
men det er bare 10–15 
av medlemskommunene i 
Landssamanslutninga av 
Vasskraftkommunar (LVK) 
som kan sies å ha spesielt 
høye inntekter som følge av 
kraftutbygging. Kjennetegn 
ved disse er lavt folketall 
kombinert med store 
vannkraftanlegg. Inntektene 
kommer fra konsesjons-
avgifter og skatter som 
utbyggere og kraftverkseiere 
må betale til kommunen. 

KILDER: LVK, NVE

FAKTA
Kraftkommuner

FAKTA
Statkraft i 
Luster kommune

22%
av kommunebudsjettet 
i Luster dekkes av 
kraftinntekter.

TEMA I VANNKRAFT&SAMFUNN NORGE
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ligning har nabokommunen Stryn fem 
skoler for sine 968 elever. 

– Det er klart at det koster å opprett-
holde skoler med ti elever, men Luster er 
en stor kommune med lange avstander. 
Derfor har vi bestemt at det er hensikts-
messig, sier Kvalen.

Ordføreren har selv vokst opp i Luster 
og har fulgt utviklingen tett over lang tid. 
Historien om kraftkommunen ligger under 
huden på både gamle og nye innbyggere. 

EN KRAFTKOMMUNE BLIR TIL 
Eventyret startet på 1950-tallet, da Norsk 
Hydro sto for datidens største kraft-
utbygging på Sognefjellet for å skaffe 
kraft til selskapets aluminiumindustri 
i Årdal. Vannet ble ledet til kraftstasjo-
nen på Fortun. Noen tiår senere kom 
Statkraft på banen, først med utbygging 

av Tunsbergdalen og Leirdøla kraftverk på 
midten av 1970-tallet og senere med det 
langt større Jostedal kraftverk i 1990. 

Jostedal kraftverk benytter seg av et 
nedbørsfelt på 144 kvadratkilometer på 
1 200 meters høyde. Hovedmagasin er 
Styggevatn lengst nord i Jostedalen og like 
øst for Jostedalsbreen, den største isbreen 
på det europeiske fastlandet. Den totale 
fallhøyden er 1 186 meter fra magasinet og 
ned til kraftstasjonen. 

– Alle innbyggerne i Luster ser hvor 
viktig kraftutbyggingen har vært for kom-
munen. I tillegg til et godt tjenestetilbud 
har den også skapt viktige kompetanse-
arbeidsplasser både i anleggstiden og på 
driftssiden, forteller Kvalen. 

Statkrafts regionskontor for Midt-Norge 
er plassert i Lusters kommunesenter 
Gaupne. De 50 arbeidsplassene har vært 

svært viktige for tilfanget av nye innbyg-
gere til kommunen, så vel som for lokal 
kompetanseutvikling. 

TETT PÅ NATUREN En av tilflytterne 
er hydrolog Even Loe, som jobber for 
Statkraft og bor i Jostedal med kone og to 
sønner. Verken Loe eller kona hadde noen 
tilknytning til Luster før de bestemte seg 
for å flytte fra Oslo for rundt ti år siden. 

– Jeg hadde akkurat avsluttet hoved-
oppgaven i glasiologi, læren om is, og vi 
hadde fått vår andre sønn. Da jeg så at 
Statkraft utlyste stilling som hydrolog i 
Luster, hoppet vi på muligheten. At vi fikk 
mulighet til å leie hus av Statkraft, gjorde 
det også veldig lett å takke ja til jobben. 
Noen bygg i kommunen, som samfunns-
huset, er resultat av konsesjonskravene 
ved kraftutbyggingen. I tillegg hjelper det 

veldig at kommunen har kraftinntekter 
slik at den har råd til å drifte dem, sier Loe. 

For hydrologen Loe var det midt i 
blinken å flytte til Luster. I stedet for å lese 
om isbreer i Oslo kunne han oppleve dem 
i hverdagen. 

– Hvis du ser på kartet over Sør-Norge, 
er Jotunheimen og Jostedalsbreen indre-
fileten, og vi er heldige som får bo i tett 
nærhet til dem. Men naturen er ikke bare 
vakker, den utgjør også selve livsgrunn-
laget for oss og kommunen. 

STØTTER BEDRIFTER Et av konsesjons-
vilkårene da Jostedal kraftverk ble bygget, 
var etablering av et kommunalt nærings-
fond på 22 millioner kroner. Avkastningen 
av pengene er øremerket lån til lovende, 
lokale bedrifter som trenger et økonomisk 
dytt i ryggen.

– I tillegg blir fem millioner kroner av 
den årlige konsesjonsavgiften brukt til 
næringsutvikling. Våre bedrifter har uten 
tvil tilgang på landets suverent beste 
ordning når det gjelder næringsstøtte, 
fremholder ordfører Kvalen. 

Flere bedrifter har blitt etablert i kom-
munen på grunn av de gode ordningene. De 
har igjen skapt arbeidsplasser. Den ledende 
aktøren innenfor produksjon av transfer-
merker for klær, Avery Dennison NTP, er et 
av kommunens stjerneeksempler. 

– Avery Dennison NTP fikk hjelp med 
oppstartmidler og kontor av kommunen 
og startet opp fabrikk for 25 år siden i et 
kommunalt næringsbygg i Gaupne. Til å 
begynne med var de fire ansatte. I dag er 
de 130. Det viser hvor viktig disse midlene 
er for regional næringsutvikling og for 
lokale arbeidsplasser.  

Even Loe, hydrolog 
hos Statkraft, bor i 
Jostedal med kone 
og to sønner.

Høyt og vakkert. Jostedal kraftverks hovedmagasin 
er Styggevatn. Høyeste regulerte vannstand er 
1 200 meter, og laveste er 1 110 meter. Det vil 
si en total regulering for Styggvassmagasinet på 
90 meter. 

Hvis du ser på kartet 
over SørNorge, 
er Jotunheimen 
og Jostedalsbreen 
indrefileten, og vi er 
heldige som får bo i 
tett nærhet til dem.
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Innovativt 
gjenbruk
I Glomfjord samarbeider Statkraft med Marine 
Harvest om nyttig gjenbruk av vann. Først går 
det til strømproduksjon, deretter til oppdrett av 
unglaks. Flerbruk av vannet kan bli viktig for 
fremtidens vannkraft.

 Sissel Fantoft      Jimmy Linus

Fykanvatnet kraftverk i Glomfjord 
utnytter det 87 meter lange fallet i 
Fykanåga til å produsere strøm til 
600 husstander.

– Det spesielle med dette kraftverket 
er vi selger vannet fra Fykanvatnet etter 
å ha produsert strøm av det. Slik får vi 
betalt for vannet to ganger, sier Karl Svein 
Thorrud, sjef for Glomfjord, Svartisen og 
Fykanvatnet kraftverk.

ETTERTRAKTET FERSKVANN På den 
andre siden av Glomfjorden, i Glomfjord 
Industripark, har Marine Harvest et av 
verdens største smoltanlegg. 

– Slike anlegg er avhengige av ferskvann 
til produksjonen. Etter at vi har produsert 
strøm, kanaliseres vannet fra Fykanvatnet 
til en pumpestasjon som Marine Harvest 
har bygget utenfor kraftverket. Gjennom 
to rør med diameter på 800 millimeter blir 
vannet pumpet de 4,8 kilometerne bort til 
smoltanlegget, forklarer Thorrud.

SIKKER TILGANG Det kalde råvannet 
fra Fykanvatnet kraftverk blandes med 
varmt vann som Marine Harvest får fra 
Glomfjord Industripark, der det har vært 
brukt som kjølevann. Deretter reguleres 
det kalde og varme vannet til de ulike 
temperaturene som de forskjellige karene 
med smolt skal ha.

– Temperaturen bestemmes av hvor 
i utviklingen smolten er. Når yngelen er 
blitt smolt, blander vi også inn sjøvann, 
forteller daglig leder Rose-Lill Olsen hos 
Marine Harvests avdeling i Glomfjord.

Avtalen med Statkraft bidrar til at 
smolten til enhver tid får optimale tempe-
raturforhold.

– Om sommeren bruker vi mer av 
det kalde råvannet, om vinteren trengs 
det mer varmt vann. Pumpestasjonen på 
kraftverket har kapasitet på 80 kubikk-
meter vann i minuttet, og ifølge avtalen 
med Statkraft skal vi til enhver tid ha 
tilgang til 60 kubikkmeter, sier hun.

VIKTIG SAMARBEID Pumpestasjonen sto 
ferdig i 2010. Ideen om å etablere et sam-
arbeid med Statkraft hadde ligget i lufta en 
stund, og da Marine Harvest mistet tilgang 
på sin tidligere kaldtvannskilde, ble det 
fortgang i sakene.

– Samarbeidet med Statkraft er helt 
sentralt for vår produksjon, sier Olsen.

Oppdrettsanlegget i Glomfjord har plass 
til 12 millioner 100-grams smolt. I fjor 
produserte anlegget 8,3 millioner smolt.

– Vi får ferdig befruktet øyerogn til 
vårt klekkeri i industriparken. Når de er 
5–7 gram store, blir de flyttet til påvekst-
avdelingen. Her blir de etter hvert sortert 
og vaksinert og blir stående i karene til de 
er om lag et år gamle. Da blir de hentet og 
fraktet med båt til Marine Harvest-anlegg 
langs kysten fra Trøndelag i sør til Troms i 
nord, der fisken står i merder i sjøen inntil 
den slaktes, forklarer hun.

BRUKES OM IGJEN – Det er flott 
at  vannet kan brukes flere ganger. 
Alternativet både for industriparken og 
kraftverket ville vært å tømme vannet på 
havet når det var brukt til henholdsvis 
kjøling og kraftproduksjon, sier Olsen.

Også det varme vannet som smolt-
anlegget får fra Glomfjord Industripark, 
kommer fra Statkraft, forteller kraft-
verksjefen.

– Undervannet fra Neverdalsåga 
kraftverk går til industriparken, der det 
blant annet brukes til Yaras produksjon 
av mineralgjødsel. I tillegg er det drikke-
vann for hele Glomfjord. 

– Glomfjord-samfunnet er helt 
avhengig av Statkrafts evne til å levere 
vann og strøm. Kraftleveransen fra 
Glomfjord og Neverdalsåga kraftverk 
går for eksempel ikke ut på nettet, men 
direkte til Glomfjord Industripark via 
transformatorer inne på industriområdet, 
sier Thorrud. 

>  Norges største oppdretts-
selskap med over 1 600 
ansatte.

>  I Norge dekker selska-
pet hele verdikjeden fra 
fôrproduksjon til stamfisk, 
rogn, matfisk, foredling og 
distribusjon til salg.

>  I 2014 produserte selska-
pet 3,8 millioner måltider 
laks hver eneste dag. 
Mesteparten av laksen 
fra driften i Norge blir 
eksportert til Europa, USA 
og Asia.

>  Selskapet har virksomheter 
langs hele norskekysten 
fra Flekkefjord i Agder til 
Kvænangen i Troms. 

>  Marine Harvest Norway 
inngår i konsernet Marine 
Harvest ASA, som har 
virksomheter i 24 land og 
er notert på børsen i Oslo 
og New York. Det globale 
hovedkontoret ligger i 
Bergen.

>  Avdelingen til Marine 
Harvest Norway i Glomfjord 
er et av verdens største 
smoltanlegg og har plass 
til 12 millioner smolt. 
Bedriften har 18 ansatte.

  KILDER: WWW.MARINEHARVEST.NO 
OG WWW.GLOMFJORDINDUSTRIPARK.NO

>  Åpnet i 2014 inne i 
maskinhallen til Glomfjord 
kraftverk.

>  Installert effekt er 2,4 MW 
fra en francisturbin. Års-
produksjonen er 12 GWh.

>  Utnytter det 87 meter 
lange fallet i Fykanåga 
til å produsere strøm til 
600 husstander.

Marine Harvest 
Norway

Fykanvatnet 
kraftverk

Karl Svein Thorrud, sjef 
for Glomfjord, Svartisen og 
Fykanvatnet kraftverk.

Flerbruk. Smolten plasker 
rundt i gjenbruksvannet 

fra Fykanvatnet kraftverk. 
Teknisk leder Bjørn Magne 

Johansen, driftsleder
assistent Svante Brun og 

daglig leder RoseLill Olsen 
i Marine Harvest Glomfjord 
setter pris på samarbeidet 

med kraftverksjef Karl 
Svein Thorrud.

12
millioner 100-grams 
smolt har anlegget i 
Glomfjord plass til.
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AKTUELT POWERTALK

THORHILD WIDVEY

AKTUELL: Ny styreleder i 
Statkraft.
ALDER: 60
LAND: Norge
BAKGRUNN: Lang politisk 
bakgrunn og har blant 
annet vært kulturminister 
og olje og energiminister. 
Se oversikt over Widveys 
karriere på neste side.
FAMILIE: Gift, to barn.

S iden utnevnelsen i juni har 
Thorhild Widvey brukt mye tid på 
å bli best mulig kjent med Statkraft. 
Den tidligere toppolitikeren med en 

rekke verv i norsk næringsliv på CVen har 
besøkt flere Statkraft-lokasjoner og møtt 
mange ansatte.

– Jeg er veldig imponert over aktivite-
ten i de ulike forretningsområdene og de 
svært kompetente menneskene som job-
ber her. Statkraft er en av Norges viktigste 
bedrifter. Vi har en veldig solid stilling. 
Særlig i Europa, men også internasjonalt.

– Hva er dine ambisjoner for selskapet?
– Statkraft skal være et lokomotiv for 

det grønne skiftet her i Norge og bli en 
sterkere stemme i debatten internasjonalt.

 
GJENNOMBRUDD Et sterkt samfunns-
engasjement går som en rød tråd gjennom 
Thorhild Widveys yrkesliv og førte henne 
tidlig inn i politikken. Det var imidlertid 
ingen planlagt eller opplagt karrierevei. 
Etter idrettsstudier i Danmark vendte 
Widvey hjem til Karmøy og ble idretts-
leder for funksjonshemmede.

– Det var en fantastisk spennende og 
interessant jobb, som lærte meg mye om 
å gjøre gjennombrudd. Sammen gjorde vi 
det umulige mulig gang på gang.

Innsatsen ble lagt merke til, og hun ble 
ganske snart rekruttert til lokalpolitik-
ken som representant for Høyre. Det ble 
starten på en omfattende karriere. Widvey 

har vært stortingsrepresentant i åtte år, 
statssekretær i to departementer og hatt to 
ministerposter. Som olje- og energi minister 
var hun ansvarlig for sektorene olje, gass 
og kraft i Norge tidlig på 2000-tallet. 
Lang erfaring fra styrer i store offentlige 
og private virksomheter, mange av dem i 
energisektoren, var i tillegg tungtveiende 
da Næringsdepartementet utnevnte henne 
til ny styreleder i Statkraft i juni i år. Det 
påståtte vennskapet mellom de to tidli-
gere regjeringskollegene, næringsminister 
Monica Mæland og Thorhild Widvey, var 
imidlertid det som stjal overskriftene etter 
offentliggjøringen av ny styreleder.

 
STORMFULL START – Hvordan opplevde du 
medietrykket i forbindelse med utnevnelsen?

– Slik jeg oppfattet det, har debatten 
dreid seg mest om hvordan saken ble 
håndtert, og ikke om meg som person eller 
om mine kvalifikasjoner. Statsråden har 
redegjort for dette, og i henhold til for-
valtningsloven var hun habil. Vi har kjent 
hverandre i mange år gjennom politikken, 
men har aldri hatt en nær relasjon. Jeg har 
vært politiker siden 1979 og er vant til at det 
stormer iblant. Det kan jeg leve med.

– I Norge er det en pågående politisk disku-
sjon om privatisering av Statkraft. Noen mener 
det er på tide å børsnotere selskapet, blant annet 
som følge av at Regjeringen i fjor endret det 
varslede utbyttefritaket for 2016 til 2018. Hva er 
ditt syn på dette?

     Knut Fjerdingstad       Hans Fredrik Asbjørnsen

Som femtenåring dirigerte Thorhild Widvey barne og ungdomskoret i 
hjembygda på Karmøy. Nå har Statkrafts nye styreleder ambisjoner om 
å styrke selskapets stemme i det grønne skiftet.

Nettverksbyggeren

POWERTALK

Jeg har vært 
politiker siden 1979 
og er vant til at det 
stormer iblant. Det 
kan jeg leve med.
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– Det hører ikke til min rolle å ha 
noen mening om hvorvidt selskapet 
skal privatiseres. Jeg forholder meg til 
Eierskapsmeldingen og eier. Når det 
gjelder fastsetting av utbytte, er det eierens 
privilegium. Men selvfølgelig vil vi som 
styre komme med råd til eieren, også om 
utbytte, sier Widvey og legger til:

– Det er viktig at Statkraft har en kapi-
talsituasjon som gjør det mulig å reinves-
tere, både i Norge og internasjonalt. Derfor 
er jeg også svært positiv til det igangsatte 
forbedringsprogrammet i selskapet. Det 
handler ikke bare om kostnadskutt, men 
også om å forbedre vår virksomhet innen-
for de ulike forretningsområdene. Det vil 
legge grunnlaget for ny vekst.

 
UROLIG TID Den nye styrelederen tror på 
vekst både i nye og eksisterende markeder.

– En solid strategi er av stor betydning 
i en urolig tid med mange utfordringer 
knyttet til næringen generelt og til vår 
virksomhet. Det nye styret vil gå gjennom 
strategien og jobbe videre med hvordan 
Statkraft skal utvikle seg fremover.

– Politikere som er kritiske til Statkrafts 
utenlandssatsing, hevder at det er tapsprosjekter. 
Hva svarer du til det?

– Jeg er stolt over det Statkraft har fått 
til, men det er alltid forbundet med risiko 
å satse ute. En sak er å finne gode prosjek-
ter som er lønnsomme, en annen sak er å 
forholde seg til eventuell politisk ustabili-
tet, korrupsjon og ulike kulturer for HMS, 
for å nevne noe. Så det kreves grundig 
forarbeid for at et styre skal kunne ta en 
eventuell investeringsbeslutning. Når det 
gjelder fremstillingen av utenlandssatsin-

gene som tapsprosjekter, er det også viktig 
å få frem korrekt informasjon og nyan-
sene i dette bildet. Noen prosjekter har 
gått med tap, men totalt sett har det gått i 
pluss. I gjennomsnitt har avkastningen på 
utenlandsprosjektene vært på ni prosent 
siden 2001.

– Hvordan vil du unngå nedskrivninger i 
fremtiden?

– Risikoanalyser er grunnleggende 
viktig, samt at vi jobber systematisk med 
alle typer analyser – også finans- og 
markedsanalyser – og ser på utviklingen 
av kraftprisene. Konsernet utarbeider slike 
analyser, som legges frem for styret. Disse 
bruker vi mye tid på. Men å gi garantier 
for at det ikke vil skje feilinvesteringer i 
fremtiden, er ikke mulig, sier Widvey.

– Flere av styrets medlemmer har 
 erfaring med internasjonale investeringer. 
Det skal komme Statkraft til gode.

I tillegg til Thorhild Widvey fikk 
Statkraft tre nye styremedlemmer i juni; 

Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt 
Ekenstierna. Mellbye har lang erfaring fra 
norske Statoil, og svenskene Biström og 
Ekenstierna har bakgrunn fra selskaper 
som Vattenfall og E.ON Sverige.

 
FRUKTBAR PAUSE Nettverk er et nøkkel-
ord for den nye styrelederen. I tillegg til rol-
ler og verv innenfor politikk og næringsliv, 
noe som har gitt Widvey et stort interna-
sjonalt kontaktnett, har familielivet vært en 
motor for nettverksbygging.

På slutten av 1990-tallet flyttet hun med 
mannen Osvald Bjelland og deres to barn 
til London. Hun tok en pause fra politik-
ken for å følge opp barnas skolegang på en 
internasjonal skole med elever fra rundt 50 
ulike nasjoner. Det betegner hun som sitt 
klokeste valg i livet. Hun ble raskt leder av 
internasjonal gruppe på skolen og erfarte i 
praksis hvor viktig det er å lære toleranse 
på tvers av nasjonalitet, religion, hudfarge 
og språk. Gjennom årene i London bygget 
Widvey et globalt nettverk som hun fortsatt 
har stor nytte og glede av.

– Det var veldig lærerikt å være uten-
lands, og gjennom engasjementet på skolen 
møtte jeg mange flotte og interessante 
mennesker fra hele verden.

Da Thorhild Widvey vendte hjem med 
familien i 2002, tok hun på seg nye opp-
gaver i politikken, først som statssekretær 
og deretter som olje- og energiminister. 
I regjeringen til Erna Solberg var Widvey 
kulturminister frem til slutten av fjoråret. 
Hun har ingen planer om et nytt comeback 
i politikken.

– Nei, det er styrelederjobben i Statkraft 
som teller nå. 

En solid strategi er av 
stor betydning i en 
urolig tid med mange 
utfordringer knyttet 
til næringen generelt 
og til vår virksomhet.

CV–EN

F orbrukere blir stadig mer klima- og 
miljø bevisste. Det øker etterspørselen 
etter elektrisitet som er produsert på en 
bærekraftig måte. Nå møter Statkraft 

denne etterspørselen i India og Brasil. 
– Den internasjonale sertifikatstandarden 

for fornybar energi, International Renewable 
Energy Certificate (I-REC), hjelper selskapene 
med å dokumentere opprinnelsen av for-
nybar kraft som brukes utenfor de etablerte 
sertifikat markedene for fornybar elektrisitet 
i Europa og Nord-Amerika. Nå tilbyr vi også 
dette i India og Brasil gjennom samarbeid med 
henholdsvis Malana Power Company Limited 
og Instituto Totum, sier Torsten Amelung, 
direktør for handel og kunder i Statkraft.

FORNØYDE SAMARBEIDSPARTNERE
De første opprinnelsesgarantiene fra India ble 
generert med vannkraft fra det 86 megawatt 
store vannkraftverket Malana. 

– Vi er glade for at vi sammen med Statkraft 
kan være en foregangsvirksomhet for I-REC 
i India, og vi er stolte over å være først ute 
på dette markedet. Dette er god støtte for 
vannkraftproduksjon i India, og det styrker 
utviklingen her mot produksjon av mer forny-
bar energi, sier O. P. Ajmera, administrerende 
direktør og finansdirektør for Malana Power 
Company Limited. 

I Brasil er det kraft fra vindparken Macaúbas 
i Bahia som blir sporbar i første omgang.

Statkraft samarbeider med I-REC Standard 
og andre aktører om å etablere sertifikat-
standarder i flere markeder rundt omkring i 
verden.

– Vi har alltid bestrebet oss på å lede an i 
utviklingen av sertifikatmarkedene for forny-
bar energi. I Europa støttet Statkraft oppret-
telsen av dette markedet tidlig på 2000-tallet. 
Stadig flere selskaper ønsker bærekraftige 
produkter, forteller Amelung. 

Som første energiprodusent tilbyr Statkraft nå fornybar kraft 
som spores med opprinnelsesgarantier i Brasil og India. 

Sporbar bærekraft

Torsten Amelung,  
direktør for handel og  
kunder i Statkraft.

Pioner. I Brasil er det kraft fra vindparken Macaúbas i Bahia som blir sporbar i første omgang.

FAKTA

International Renewable 
Energy Certificate (I-REC) 
er en internasjonal 
sertifikatstandard for 
fornybar energi. Bare 
en I-REC-sertifisert 
generator kan produsere 
en I-REC opprinnelses-
garanti. Produsenter 
av I-REC-garantier må 
følge en rekke regler og 
prosedyrer for produk-
sjon av fornybar kraft. 
Sluttbrukeren har på 
sin side krav på å få 
I-REC-garantien som et 
bevis på at elektrisitet de 
har kjøpt, er produsert på 
en bærekraftig måte.

Vi har alltid 
bestrebet oss 
på å lede an 
i utviklingen 
av sertifikat
markedene 
for fornybar 
energi.

STUDENT 
ved idretts
høyskolen 
i Århus, 
Danmark.

IDRETTS-
LEDER  
ved en 
 institusjon 
for 
 funskjons
hemmede. 
Også i 1986.

PROSJEKT-
LEDER 
i Karmøy 
kommune.

MEDLEM 
AV FYLKES-
TINGET i 
Rogaland 
og markeds
dir. i Rica 
hotellene i 
Haugesund.

STORTINGS-
REPR. 
for Høyre. 

DIVERSE 
ENGASJE-
MENTER 
og bosatt 
i London, 
engasjert 
i sosialt 
arbeid.

STATS-
SEKRETÆR 
i Fiskeri dep., 
 deretter i 
Utenriks   dep.

OLJE- OG 
ENERGI-
MINISTER
i Bondevik 
regjeringen.

STYRE-
VERV i store 
private og 
offentlige 
virksom
heter.

KULTUR-
MINISTER
i Solberg
regjeringen.

STYRE-
LEDER 
i Statkraft 
og diverse 
styreverv.
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HMS-kampanje som virker

??? xxx

... OG DYR

ANLEGGSARBEIDET er i full gang 
på nye Ringedalen vannkraftverk i 
Odda kommune i Hordaland. I april 
startet prosjektet en HMS-kampanje 
med forsterket oppmerksomhet på å 
rapportere hendelser.

– Det handler om å korrigere så 
tidlig som mulig, før eventuelle uhell 
kan skje. Utfordringen har vært å 
endre holdninger til å rapportere 
uønskede hendelser (RUH). Alle skal 
forstå at dette ikke er å anse som 

angiveri, men handler om å bry seg 
om sikkerheten til arbeidskamerater 
og egen arbeidsplass, sier Statkrafts 
prosjektleder Arne Sandvold.

Kampanjen oppsummeres hver 
måned i en felles seanse der rap-
portering premieres og vinneren av 
månedens HMS-pris blir kåret. Det er 
registrert nær 200 RUH-er i prosjektet. 
Etter at kampanjen kom i gang i april, 
har det ikke vært fraværsskader ved 
anlegget.  

FORNYBAR-REVOLUSJONEN. 
Konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen satt i panelet under 
The Energy Summit 2016 i 
London i november. Tema for 
diskusjonen var «ren energi-
revolusjonen». Energiminister 
Tord Lien holdt åpningsforedraget 
under konferansen.24 Fotball sto på agendaen da 24 

ansatte fra statkraft kontorene 
i Albania, Düsseldorf, London 
og Amsterdam møttes i 
september for finalene i 
Statkraft Nansen Cup 2016. 
Düsseldorf vant nok en gang 
innendørscupen med seier 
2–1 over et sterkt lag fra 
Albania-kontoret. 

Bedre kår 
for stor ørreten
EN REKKE TILTAK er satt i verk i Tokkeåi i 
 Telemark for å bedre forholdene for stor ørreten. 
Under dykking er det allerede observert ørret 
på opp mot 10 kilo i øvre deler av elven. 
Gjennom 50 år har Tokke- Vinjevassdraget 
vært regulert til kraftproduksjon. De første 
vannkraftutbyggingene ble gjort med andre 
prioriteringer og dermed en annen miljø-
standard enn den vi har i dag. Gjennom 
vilkårsrevisjonen ønsker Statkraft, sammen 
med lokale myndigheter og andre interessen-
ter, å finne løsningene som best kombinerer 
behovet for fornybar kraftproduksjon og 
lokale miljøhensyn.

 Blant tiltakene som gjennomføres, er å 
fjerne gjengroing i områder av elven, forbedre 
terskler til mer fiskeførende naturlige brekk 
og utbedre standplasser og gyteom råder for 
storørreten.

Siste fase av tiltaksplanen for Tokkeåi skal 
gjennomføres innen september 2017.

Verdsatt. Lærling Sondre Reisæter er en av mottakerne av den månedlige HMSprisen, utdelt av
prosjektleder Lars Kristian Fadnes i AF Gruppen og prosjektleder Arne Sandvold i Statkraft.

Klimautfordringen motiverer
STATKRAFTS FIRE NYE 
TRAINEER har akademisk 
bakgrunn innenfor teknologi, 
økonomi eller strategisk 
ledelse, og de skal arbeide 
i ulike forretningsområder. 
Deres fellesnevner er en sterk 
motivasjon for å jobbe med 
fornybar energi og bidra til å løse 
klimautfordringen. 

Nikolai Austarheim fra Norge, 
Larissa Leuenberger fra Sveits, 
Dominique Farag fra USA/Egypt 
og Morten Aslesen fra Norge er 
de fire som passerte nåløyet og 
er plukket ut blant ikke mindre 
enn 1 340 søkere. Søkertallet tyder 
på at Statkraft er en populær 
arbeidsgiver i mange land. 

De toårige traineeprogrammet 
har fire ulike arbeidsrotasjoner, 
hvorav minst en skal være i utlan-
det. Traineene er rekruttert av en 
bestemt avdeling, der de vil fort-
sette i en ny stilling når program-
met er gjennomført. Kandidatene 
får en grundig innføring i orga-
nisasjonen, kjernevirksomheten 
og selskapets strategi. I tillegg til 
et skreddersydd rotasjonspro-
gram får hver trainee en dedikert 
leder som skal sørge for læring og 
utvikling. 

De utvalgte. 
Statkrafts fire 
nye traineer 
er Nikolai 
Austarheim, 
Larissa 
Leuenberger, 
Dominique 
Farag og Morten 
Aslesen.

Statkrafts fire nye traineer er plukket ut blant 
ikke mindre enn 1 340 søkere. Søkertallet tyder 
på at Statkraft er en populær arbeidsgiver i 
mange land.

Vi hører ofte om det grønne skiftet som om det 
er noe nytt. Realiteten er at vi har holdt på med det 
grønne skiftet i generasjoner. 
STATSSEKRETÆR K JELLBØRGE FREIBERG I OL JE OG ENERGIDEPARTEMENTET UNDER ÅPNINGEN AV NEDRE RØSSÅGA I OKTOBER
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Navn: Hans Bolme
Land: Fra Norge til Albania
Stilling: Kraftverksjef
År i Statkraft: 21 år

Hans Bolme forlater Norge og stillingen 
som prosjektleder for Optimum 
Implementering i Region MidtNorge 
og blir kraftverksjef for Banja i 
Albania. Der skal han blant annet lede 
vedlikehold og kontrollromfunksjoner, 
og han skal sørge for at sikkerheten på 
arbeidsplassen er i tråd med Statkrafts 
standard og albansk lov. 

Navn: Lotte Løland
Land: Fra Tyskland til Norge 
Stilling: Trainee, Technology Analysis, 
Innovation
År i Statkraft: 1

Lotte Løland er tilbake i Oslo etter et 
halvt år i Düsseldorf, der hun jobbet i 
Statkraft Ventures med ansvar for opp
følging av oppstartsbedrifter i tillegg til at 
hun bisto ved investerings beslutninger. 
Nå tar hun fatt på sin tredje trainee 
rotasjon og starter i Konsernstrategi, 
der hun er involvert i flere prosjekter i 
Forbedringsprogrammet.

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

... arbeid. Jeg krysskontrollerer de automatiske 
avlesningene for vannføringen og nivåene i 
reservoaret for å forhindre skader og sikre 
forutsigbarhet. Med ekstreme værforhold er manuell 
sjekk av data ekstra viktig. Jeg passer også på at 
renseverket fungerer og er i god stand, slik at kvister 
og annet organisk materiale og avfall av ulik art blir 
filtrert vekk.

... inspirasjon. Jobben inspirerer. Å ha en stilling 
med god lønn og ordentlige rammer for arbeidstid 
betyr veldig mye. Jeg er fra en landsby i nærheten og 
har kone og barn som bor like ved anleggskontorene. 
Det gjør det enkelt for meg å reise hjem hver uke. 
Slik er det ikke for alle i dette området. Det er en 
form for frihet som er dyrebar, og som gir meg lyst til 
å yte godt på jobb.

... nedturer. Det kan være ensomt å jobbe turnus 
et sted der det er kaldt og mørkt hele vinteren, og 
der du er delvis avstengt fra omverdenen. Men jeg 
fokuserer på det positive. Etter fire-fem dager er 
turnusen over, og jeg reiser hjem til familien. 

... oppturer. Jeg setter pris på de enkle tingene i livet. Jeg er glad 
i å slappe av hjemme med familien min, og jeg er glad i å gå i fjellet. 
Jeg har vært heldig som har fått vokse opp og fortsatt kan bo og 
jobbe i Manali-området. Her har jeg så nær kontakt med naturen. 

... balanse. Å tilbringe tid med familien skaper balanse etter 
endt arbeidsuke. Vi finner på ting sammen, drar på tradisjonelle 
festivaler og gjør utflukter i naturen. Jeg er også glad i dyr, vi har 
en ku og driver en liten hønsegård. Å stelle med dyrene er god 
avkobling.

... ren energi. Vi bidrar til å forsyne India med ren energi. 
Det føles godt med tanke på utfordringene vi har med 
global oppvarming, som er skremmende. Jeg er stolt av våre 
kjerneverdier. Vi tar miljømessige hensyn, også utover det som 
er påkrevet. Blant annet har vi strenge retningslinjer som skal 
motvirke at arbeidsområdet vårt blir forsøplet. Det er viktig, for vi 
jobber i naturskjønne omgivelser. I tillegg har vi fått god opplæring 
i sikkerhet og krisehåndtering, noe som skaper trygg produksjon.  

Monsunregn, enorme snømengder og 
kraftig snøsmelting skaper store 
variasjoner i arbeidsdagen til Khekh 
Ram. Vi har spurt ham om … 

   Alf Berg

I BEVEGELSE Stilling: Senior arbeidsassistent 
Avdeling: Allain Duhangan
anlegget i Himachal Pradesh
Land: India 
I Statkraft siden: 2012
Aktuell: Ved ekstremvær 
er Khekh Ram uunnværlig. 
Han sjekker de automatiske 
avlesningene for vannføringen 
ved Allain Duhangananlegget i 
Himalaya helt nord i India.

 
KHEKH RAM

Venter på våren. Etter mørke, snøtunge og 
kalde vintermåneder kommer det alltid en vår. Da 
forsvinner faren for å snø inne, men den kraftige 
snøsmeltingen gir travle dager for Khekh Ram.
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AKTUELT SOMMERPROSJEKTET

Energisk 
byutvikling
Storbyene setter retningen for fremtidens 
energisystemer. Selv om energiforbruket 
kan gå ned, åpner det seg nye, grønne 
muligheter for Statkraft, mener deltakerne 
i årets sommerprosjekt.

 Heidi Bruvik Sæther      Tommy Andresen

Innen 2050 vil 70 prosent av jordens 
befolkning bo i byer. Til tross for at 
byer bare dekker halvannen prosent av 
jordens overflate, er urbanisering en av 

megatrendene som vil forme fremtiden.
– Flere byer går lenger enn sine land i å 

sette strenge mål for utslippsreduksjoner. 
Ta for eksempel København, som har satt 
som mål å være helt karbonnøytral i 2025, 
noe som i så fall er lenge før Danmark, 
sier senior teknologianalytiker Camilla 
Moe i Statkraft om bakgrunnen for valg 
av tema for sommerens studentprosjekt i 
selskapet.

– Byene har høye ambisjoner, og 
urbane forbrukere benytter seg av løsnin-
ger for lavere og grønnere energiforbruk. 
Her har Statkraft et fortrinn som energi-
leverandør. Men da er det viktig at vi både 
utnytter og beveger oss etter nye forbruks-
mønstre. 

bruk, og det stilles nye krav til strømsys-
temene. – Statkraft har en veldig behagelig 
forretningsmodell, fordi selskapet kan 
utnytte den makten det er å selge når det 
er dyrt, og holde igjen produksjonen når 
det er lave priser. Det vi ser, er at byene 
ikke driver utviklingen i tråd med den 
tradisjonelle tenkningen. Ved å analy-
sere energisystemene på et bynivå kan 
energiprodusenten Statkraft tilpasse seg de 
urbane trendene og være «smartere» enn 
konkurrentene, mener Andreas Bjelland 
Eriksen, student ved Norges handelshøy-
skole og deltaker i årets sommerprosjekt. 

NYE MULIGHETER Studentgruppen 
tror Statkraft har store muligheter særlig 
innenfor eltransport, som er i rask frem-
gang i vestlige byer. 

– I tillegg til kritisk kunnskap har 
Statkraft en merkevare og et navn som 

folk har tillit til, påpeker Vesterhus og 
legger til: – Initiativer som eksempelvis 
den norske operatøren for ladestasjoner 
for elbiler, Grønn Kontakt, står bak, er 
verdifulle for Statkraft. Ved å være med i 
utbygging og drifting av infrastruktur har 
selskapet mulighet til å spre seg i verdi-
kjeden på en helt ny måte. Slik skaper 
man etterspørsel for produktet sitt, 
samtidig som man sikrer en bærekraftig 
utvikling og et grønt samfunn.

I flere europeiske storbyer har også bil-
kollektiver blitt stadig mer populære. Her 
har Statkraft en mulighet til å utnytte sin 
energikompetanse på en ny måte, mener 
Vesterhus. 

– Gjennom samarbeidstiltak som Drive 
Now, et delvis elektrifisert bilkollektiv i 
Tyskland, har det tyske energiselskapet 
E.ON gjort seg gjeldende på en ny måte og 
når ut til sluttbrukere på et annet vis enn 

ANALYSERER TRENDER Et tverrfag-
lig, internasjonalt team med sju utvalgte 
studenter benyttet ni sommeruker til å 
dukke ned i temaet. Funnene ble senere 
presentert for konsernledelsen og et full-
satt auditorium i Statkrafts hovedkontor 
på Lilleaker. 

– For å møte fremtiden analyserer 
Statkraft kontinuerlig markedet, tek-
nologier og energisystemer. Analysene 
skjer i dag på landnivå. Vi ser imidlertid 
at mange byer er langt mer progressive i 
miljøpolitikken enn sine respektive land, 
noe som igjen påvirker landets utvikling. 
Derfor er det interessant å undersøke hva 
byutvikling, politiske planer om bærekraft 
og byenes «grønne» ambisjoner kan ha å 
si for vurderingen av fremtidens marked, 
sier Tone Standal Vesterhus, som studerer 
samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
I byene blir nye typer teknologier tatt i 

før. Disse trendene bør Statkraft følge med 
på og delta i. 

PÅ TVERS AV DISIPLINER Med bakgrunn 
i studier som spenner fra samfunnsgeo-
grafi ved Universitetet i Oslo til økonomi 
ved Fudan University i Kina, har temaet 
blitt belyst fra ulike vinkler. Det har vært 
givende for studentene. 

– Vi har ulike innfallsvinkler, noe som 
har gitt stor verdi til prosjektet. Også har 
vi åpenbart ulike evner, slik at vi har utfylt 
hverandre godt, sier Vesterhus. 

Også Statkraft får utbytte av sommer-
prosjektet på flere plan. – På den ene siden 
er det fint for oss å kunne sette sammen 
en tverrfaglig studie gruppe for å lære om 
et tema vi ser kan være interessant for oss, 
og på den andre siden er dette en fin måte 
å vise frem Statkraft som arbeidsgiver til 
studenter, forteller Moe. 

Statkrafts 
sommerprosjekt

Urban
utvikling

>  Viktig rekrutteringsarena for 
Statkraft 

>  Tverrfaglig forskningsprosjekt 
utført av studenter

>  Går over ni sommeruker 
>  Åtte studenter (syv i år) jobber i 

team, med veileder fra Statkraft 
og profesjonell oppfølging

>  Funnene presenteres for 
 Statkrafts konsernledelse

>  Mer enn halvparten av verdens 
befolkning bor i dag i byer, 
og dette er ventet å stige til 
70 prosent i 2050.

>  Mange vestlige byer har langt 
mer progressive klimamål enn 
sine respektive land.

>  Nye, energibesparende tekno-
logier blir stadig tatt i bruk i 
byene. 

Vokser raskest. Oslo er 
Europas raskest voksende 

hovedstad. Det gjør 
byen til et interessant 

studie objekt, mener 
Tone Standal Vesterhus 

og Andreas Bjelland 
Eriksen, deltakere i årets 

sommerprosjekt.

Begeistret. Prosjektgruppen presenterte funnene 
for en fornøyd konsernledelse. Fra venstre Andreas 
Bjelland Eriksen, Ingvild Jakobsen Roald, konsernsjef 
Christian RynningTønnesen, Tone Standal Vesterhus, 
Ivo Dimitrov, Shengwen Luo, Fredrik Landèn og Ida 
Johanna Molvik Haga. 
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GRØNNERE energiproduksjon gjør at utslippskurven 
faller til tross for at veksten i energibruk fortsetter, 
sier Lavutslippsscenariet.

GLOBALE ENERGIRELATERTE 
CO2-UTSLIPP 

27
36

20352013

IEA New Policy

Statkraft Lavutslipp
32

2°C

I DESEMBER 2015 ble det inngått en global 
klimaavtale i Paris. Paris-avtalen har et felles mål 
om å begrense den globale temperaturøkningen 
til 2ºC over førindustrielt nivå.

ANDELEN AV ELBILER vil ifølge scenariet 
utgjøre 40 prosent av det globale personbil-
salget innen 2035, mot 0,5 prosent i 2013.

ET AV HOVEDRESULTATENE i Lavutslippsscenariet 
er at fornybarandelen i verdens primærenergifor-
bruk øker fra dagens 13 prosent til 29 prosent. +16%

ANSLAG FOR ÅRLIG TWh-VEKST 2013–2035 

40%
Vannkraft

2 %

12 %

20 %

Vindkraft

Solkraft

2,6 %

Etterspørsel

STATKRAFTSKOLEN LAVUTSLIPPSSCENARIET 2035

Realistisk  
optimisme
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Hvert år lager Statkraft ulike frem-
tidsscenarier for energisystemer. 
Scenariene er en del av arbeidet 
med de langsiktige prisprognosene 

(LPF) som legges til grunn for beslutninger 
i selskapet. For første gang har Statkraft 
trukket ut hovedresultatene i ett slikt 
scenario, Lavutslippsscenariet, og gjort 
dem tilgjengelig også eksternt.

– Dette gjør vi for å informere, og 
fordi vi ønsker å være relevante i debat-
ten. Lavutslippsscenariet er et tverrfaglig 
samarbeid mellom flere av forretnings-
områdene i Statkraft og baserer seg både 
på våre egne analyser og eksterne kilder, 
forklarer seniorrådgiver Mari Grooss 
Viddal i Public Affairs. 

POSITIV SPINN Scenariet er en av flere 
fremtidsanalyser for den globale energi-
sektoren.

– Det finnes mange eksterne kil-
der, der noen er veldig optimistiske i 
forhold til å redusere klimagassutslipp, 
mens andre er mer konservative og bare 
viderefører dagens virkelighet, som IEA 
New Policy. Lavutslippsscenariet prøver 
å balansere disse perspektivene og illus-
trerer et optimistisk, men likevel realis-
tisk fremtidsbilde for teknologiutvikling 
og klimagassutslipp fra energisektoren, 
sier hun.

Lavutslippsscenariet er basert på et 
resonnement om at verden de neste 
årene kan komme i en positiv spinn – 

Mari Grooss Viddal,
Seniorrådgiver, Public Affairs

Et hovedfunn er 
at hele økningen 
i elektrisitets
etterspørselen 
fra i dag til 2035 
kan dekkes 
av utslippsfri 
kraftproduksjon.

Hvordan ser verdens energisystemer ut i 2035? Ifølge Lav
utslippsscenariet vil elektrifiseringen skyte fart og andelen 
fornybar energi mer enn dobles i verdens energimiks. Men 
hva er egentlig Lavutslippsscenariet, og hvorfor har vi det?

   Sissel Fantoft      Mona Holm
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Fossilandelen i kraftsektoren faller fra 
67 prosent i dag til 34 prosent i 2035.34%

NEDERLAND

ENERGIMARKEDET

INNBYGGERE: 17 millioner 
HOVEDSTAD: Amsterdam 
STYREFORM: Parlamentarisk demokrati, 
konstitusjonelt monarki 
STATSMINISTER: Mark Rutte
SPRÅK: Nederlandsk og vestfrisisk

Nederland er blant landene i Europa som 
produserer minst fornybar energi. Bare seks 
prosent av energiproduksjonen kom i 2015 
fra fornybare kilder. Landet er tett befolket 
og er kjent for sitt flate landskap. En fjerde-
del av landet ligger under havnivå, og halv-
parten av landet ligger lavere enn en meter 
over havet. Det gir begrensede muligheter for 
vannkraft og landbasert vindkraft. Havvind 
og solkraft, samt distribuerte energiløsnin-
ger, vil mest sannsynlig bli bærebjelkene i 
Nederlands fremtidige energisystem.

STATKRAFT I NEDERLAND

Statkraft Markets ble etablert i 1998. Det 
globale miljømarkedsteamet i Amsterdam 
fokuserer på handel og garantiordninger 
relatert til CO2-utslipp, europeiske forny-
bare energiressurser og grønne sertifikater. 
Teamet tilbyr opprinnelsesgarantier, deltar i 
frivillige og pålagte fornybarordninger, lager 
skreddersydde produkter for å forenkle 
forvaltningen av utslippstillatelser og tilbyr 
markedstilgang for disse klimaproduktene 
over hele verden. Statkraft har aldri hatt 
noe fysisk kraftproduksjon i Nederland.

ANSATTE

Nærmere 40 ansatte jobber på Statkrafts 
kontor i Amsterdam. 

>  NEDERLANDS HOVEDFLYPLASS – Schiphol ved 
Amsterdam – ligger under havnivå.

>  OM LAG HALVPARTEN av energiproduksjonen i 
Nederland er basert på naturgass. Gassutvinningen 
er imidlertid omstridt på grunn av jordrystelser, og 
reservene er i ferd med å tømmes.

>  DET SÅKALTE TULIPANKRAKKET i Nederland er 
regnet som det første tilfellet av en økonomisk 
boble. Den oppsto i 1637, da et oppblåst marked 
med skyhøye priser på tulipanløker plutselig 
kollapset.

>  NEDERLENDERNE er det høyeste folket i verden 
med et snitt på 184 centimeter for menn og 170 
for kvinner.

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

STATKRAFTLANDET NEDERLAND

15
Til tross for at vindmøller historisk sett har spilt en 
viktig rolle i Nederland, er landet blant dem som 
produserer minst fornybar energi i Europa. I dag er 
fornybarandelen på 6 prosent. Regjeringens mål for 
2023 er 15 prosent.
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AKTUELT STATKRAFTSKOLEN

der den teknologiske, markeds messige 
og politiske utviklingen gjensidig for-
sterker hverandre. 

– Vi ser det som et mulig utfall av at de 
internasjonale teknologitrendene vi nå 
ser, fortsetter å vinne momentum, og at 
klimapolitikken gradvis forsterkes.

ØKT EL-ETTERSPØRSEL I den globale 
klimaavtalen som ble inngått i Paris i 
2015, forplikter de fleste land i verden seg 
til å begrense utslippene av klimagasser. 
Landene har et felles mål om å begrense 
den globale temperaturøkningen til to 
grader celsius over førindustrielt nivå.

– Lavutslippsscenariet baserer seg 
på en forventning om at kostnadsfallet 
for solkraft, vindkraft og batterier vil 
fortsette i den samme raske takten som 
i de siste årene. Kombinert med politisk 
påtrykk vil lavere kostnader for fornybar 
teknologi føre til mindre forbruk av fossil 
energi og dermed reduserte klimagass-
utslipp, men fallet er likevel ikke kraftig 
nok til at vi er på vei mot togradersmålet, 
sier Viddal.

Fallende batterikostnader vil ifølge 
Lavutslippsscenariet føre til at elbiler 
globalt vil være konkurransedyktige uten 
subsidier allerede midt på 2020-tallet og 
bidra til økt elektrifisering innen trans-
portsektoren.

– Det vil selvsagt variere fra land til 
land og for ulike typer biler, men totalt 
sett venter scenariet at etterspørselen 
etter elektrisitet øker med 78 prosent ved 
en økt elektrifisering i transportsekto-
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ren og i industri- og bygningssektorene, 
sier Viddal.

NYE LØSNINGER De siste tiårene har 
verdens energiforbruk økt kraftigere 
enn noen gang tidligere i historien, på 
grunn av befolknings- og velstandsvekst. 
Økningen har stort sett vært dekket av 
fossile energikilder. Verdens energifor-
bruk vokser fremdeles, men veksten mot 
2035 vil bli lavere enn tidligere, drevet 
frem av mer energieffektivisering.

– Lavutslippsscenariet skiller seg 
fra mange andre energimarkedsana-
lyser ved en sterkere elektrifisering av 
energibruken i transport og varme, mer 
energieffektivisering og mer utbygging 
av vind- og solkraft. Scenariet forventer 
at 29 prosent av verdens primærenergi-
forbruk vil komme fra fornybare kilder i 
2035, mot dagens 13 prosent. Et hoved-
funn er at hele økningen i elektrisitets-
etterspørselen fra i dag til 2035 kan dekkes 
av utslippsfri kraftproduksjon: Sol, vind, 
vann og noe kjernekraft, sier Viddal.

PÅVIRKNING Statkraft presenterte 
Lavutslippsscenariet under 
«Arendal suka» tidligere i år, en 
møteplass for norske politikere og 
næringslivsrepresentanter. 

– Ved å dele kunnskapen vi sitter på, 
kan vi bidra til debatten om fremtidens 
energisystemer, øke oppmerksomheten 
rundt elektrifisering og vise at en mer 
optimistisk tilnærming er realistisk, 
avslutter Viddal. 

FAKTA

OM STAKRAFTS  
LAVUTSLIPPSSCENARIO:

Ser på global energimiks og 
utslipp av klimagasser for 
verdens energisystemer frem 
mot 2035. 

Hovedfunn
 >  Veksttakten i fornybare 
 teknologier fortsetter slik som 
i senere år, drevet av et fort-
satt sterkt fall i kostnader og 
en strammere klimapolitikk. 
 >  Verdens kraftforbruk øker 
med 2,6 prosent per år i 
perioden, primært som følge 
av elektrifisering innenfor 
transport, bygg og industri. 
 >  Hele forbruksøkningen 
 dekkes av utslippsfri kraft-
produksjon.
 >  Fossil kraftproduksjon 
faller med 12 prosent over 
perioden. Kullforbruket faller 
med 33 prosent mot 2035 
fra dagens nivå. Oljeforbruket 
flater ut på dagens nivå frem 
til 2025, for deretter å falle.



@endrit_berisha #spillway #banjadam #statkraft

@espenbauge #trolsk #stemning #tilfjells #norwaynature #statkraft #vestlandet #autumniscoming @brasilactive #brasilactive #liliagodoi #statkraft

@thombergf Skryt til #statkraft for morsom sommerjobb@erik__b Sen vårløsning ved Juklavannet #statkraft

@tirileckhoff Perfect training camp with this crew

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

#STATKRAFT 
ENGASJERER

#WIND POWER COSTS WILL DROP 20% & 
#SOLAR POWER COSTS WILL DROP 40% 
IN NEXT 20 YRS DUE TO TECHNOLOGY 
ADVANCES. — RYNNING–TONNESEN 
@STATKRAFT

@DJGREENFIELD 

FREMTIDEN ER UTVILSOMT FORNYBAR! 
#DETSKJER #STATKRAFT

@NINA_JENSEN 


