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TEMA: Tross kraftoverskudd i Norden rehabiliterer 
Statkraft gamle kraftverk som aldri før. Hvorfor?
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LIKE VIKTIG ER DET NÅ 
OGSÅ Å TA VARE PÅ DE 
GODE, GAMLE KRAFT-
VERKENE I NORGE.

-

næringspolitikk som fanesak. Så langt kjenner vi overskriftene. Så vil jo 
politisk praksis si mer om retningen - også når det gjelder fornybar energi.

Som politisk sjef i Nærings- og handelsdepartementet er Monica Mæland 
(H) blitt ansvarlig minister for Statkraft. Hun er en meget erfaren politiker 
fra Bergen, og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen sier han ser frem 
til dialogen med henne. Statkraft hadde en god og konstruktiv dialog 
også med den forrige næringsministeren, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. 
Vi har lang tradisjon for et konstruktivt samarbeid med eieren. Slik skal 
det være. Konsernsjefen sier han ser frem til å diskutere satsingen på 
fornybar energi.

næringslivsaktører, på med forberedelser til et av de første møtene, under 
det norske statsbesøket i Tyrkia. Vår egen Ayse Filiz Kolat (intervjuet i 
«Stillingen») legger tett program fra Ankara til Istanbul og gleder seg til å 
vise frem sitt hjemland. Satsingen i Tyrkia er midt i kjernen av Statkrafts 
internasjonalisering.

Vi har svært mange spennende internasjonale prosjekter på gang, i 
mange land i og utenfor Europa. Men like viktig er det nå også å ta vare 
på de gode gamle kraftverkene i Norge. Noen av dem trenger faktisk en 
real opprustning for å tåle nye 50 år. People&Power tok derfor turen til 
Nedre Røssåga i Nordland, som skal rehabiliteres for en ramme på hele 
1,7 milliarder kroner. Den gigantiske tunnelboremaskinen som skal bore 
12 kilometer nye tunneler er et fascinerende syn!

Det er ikke tiden for de store vannkraftutbyggingene i Norge nå, men 
rehabilitering, oppgradering og utvidelser fortsetter for fullt.

BENTE E. ENGESLAND
kommunikasjonsdirektør

Vi ruster opp
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AKTUELT 
Notiser

Ett år med høsting av havvind
Fredag 27. september var det ett 
år siden havvindparken Sheringham 
Shoal Offshore Wind Farm ble åpnet 
av kronprins Haakon. Siden oppstar-
ten har  den norskeide vindparken på 
317 MW produsert godt over 1,2 TWh 
fornybar energi. Rekorden for kraft-
produksjon i løpet av ett døgn ble 

satt 17. september, da de 88 turbinene 
produserte 7,3 millioner kilowattimer. 
 – Det er tydelig at det har noe for 
seg å høste energi av havvindene 
utenfor den engelske kysten. Det 
er tilfredsstillende å se så gode 
resultater, og vi jobber kontinuerlig 
med å øke produksjonen ytterligere, 

samtidig som vi reduserer kostnad-
ene, sier kraftverksjef Jason Halsey 
ved Sheringham Shoal. 
 Vindparken eies av Statkraft og 
Statoil i felleskap gjennom joint-
venture-selskapet Scira Offshore 
Energy Limited. Statkraft overtar som 
operatør av kraftverket i januar 2014.

Olje- og energidepartementet har 
gitt SAE Vind endelig konsesjon 

andre vindparker og kraftlinjer i 
regionen konsesjon. Realiseres 
planene blir utbyggingen det 
største løftet for fornybar energi-
produksjon i Norge på lang tid.

SAE Vind har fått konsesjon for 
vindparkene Storheia (220 MW) og 
Kvenndalsfjellet (120 MW) i kom-
munene Åfjord og Bjugn på Fosen, 
og for vindparkene Svarthammaren 

(150 MW) og Geitfjellet (170 MW) i 
Snillfjord kommune. I tillegg ble det 
gitt endelig konsesjon til nettilknyt-
ningen som gjør det mulig å reali-
sere vindparken Hitra 2 (75 MW).

– Situasjonen er kompleks og ti-
den er knapp, men vi skal gjøre det 
vi kan for å bidra til en koordinert 
framdrift og et felles løft. Så fort vi 
har satt oss grundig inn i konse-
sjonsbetingelsene vil vi gå i dialog 
med øvrige aktører og myndigheter, 
sier Anders Gaudestad, administre-
rende direktør i SAE Vind. 

Midt-Norge kan bli et kraftsenter 
for norsk vindkraft. Kartet viser 
SAE Vinds prosjekter og den 
planlagte sentralnettslinjen.

Fire nye konsesjoner på plass

Jessica Li, Martin Väster-
mark, Sascha Schröder, 
Johanna Barr og Kemal 
Cihan Simsek utgjør årets 
nye traineekull.

ÅRETS 
UTVALGTE
Statkraft er en populær arbeids-
giver for unge som vil jobbe 
med energi. Fem nyutdannede 
ingeniører og økonomer fra ulike 
land utgjør årets nye traineekull.
Blant 1200 søknader, var de 
fem utvalgte fra Sverige, Tysk-
land, Tyrkia og USA.

– Det er en krevende jobb 
å velge blant så mange gode 
kandidater, sier ansvarlig for 
programmet, Ellen Etholm.
De utvalgte denne gang ble 
Johanna Barr og Martin Väster-
mark, som begge er sivilingeniø-
rer fra universitetet i Uppsala, 
tyske Sascha Schröder med 

fra CBS, Kemal Cihan Simsek, 
sivilingeniør i Harbour and 
Coastal Engineering fra Middle 
East Tech University, og dessu-
ten amerikanske Jessica Li, som 
blant annet har studert ved NHH 
i Bergen. Traineene startet sitt 
toårige program 3. september. 

 Det er en krevende jobb å velge blant 
så mange gode kandidater 

ELLEN ETHOLM, ANSVARLIG FOR TRAINEE-PROGRAMMET
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Nytt visningssenter på Smøla
Det nye visningssenteret i Smøla vindpark åpnet i september. Nasjonalt Vind-
energisenter (NVES), som blant annet organiserer omvisninger i vindparken for 
Statkraft, fikk offentlig støtte for å bygge besøksfasiliteter. Siden Statkraft på sin 
side hadde behov for flere kontorer, økt møteromskapasitet og mer lagerplass, 
ble behovene løst med et arkitekttegnet tilbygg – utført som lavenergibygg. 
 Bygget eies av Statkraft, mens NVES leier deler av det. NVES ble etablert i 2010 
med fylket, kommunen og det lokale energiselskapet NEAS som eiere. Statkraft 
leier inn NVES til å ta seg av besøkende i vindparken.

STAMÅSEN 
VINDPARK ÅPNET
Stamåsen vindpark, den første av 

og SCA bygger i Nord-Sverige, åp-

Parken består av 26 vindmøller 
som ventes å produsere ca 200 
GWh årlig. Ytterligere tre vindpar-
ker, med 160 vindmøller til, er 
under bygging i samme område. 

– Sammen har vi sørget for at 
vindkraft har fått et gjennombrudd 

i Nord-Sverige, sier konserndirek-
tør Jon Brandsar i Statkraft.

Den lokale åpningen av Sta-
måsen vindpark lokket hele 700 
mennesker da den åpnet, dobbelt 
så mange som ventet. Det ble ser-
vert både mat, drikke og musikk, 
i tillegg til at Norges ambassadør 
til Sverige, Anne Lund, holdt en 
tale om klimasamarbeidet mellom 
Norge og Sverige. 

Endelig er Stamåsen i gang, 
med 26 vindmøller og 200 
produserte GWh årlig.

Norges ambassadør 
til Sverige, Anne Lund, 
var en av dem som 
markerte åpningen.

60
Visste du at en norsk husholdning 
bruker 60 prosent av energi- 
utgiftene sine på oppvarming?
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AKTUELT 
Nye handelsprodukter

Med 4655 MW, har Statkrafts virtuelle kraftverk 
nå større kapasitet enn det største konvensjonelle 
kraftverket i Tyskland.  
 I alt er mer enn 2000 små kraftprodusenter koblet til 
det virtuelle kraftverket. I tillegg gjør den geografiske, 
og dermed værmessige, spredningen at det alltid fin-
nes vind- eller solkraftanlegg som produserer energi. 
 – Ved å bruke det virtuelle kraftverket, vet Stat-

kraft hele tiden hvor mye kraft hvert enkelt anlegg 
genererer. Følgelig kan vi levere både fleksibel og 
etterspørselsdrevet kapasitet fra fornybare res-
surser, sier Janosch Abegg, Head of Market Access  
& Integration of Renewables i Statkraft. 
 Et virtuelt kraftverk kan via internett kontrollere 
mange mindre kraftanlegg og tilpasse leveransene 
til etterspørselen. 

Tysklands største «kraftverk»

Siden desember 2012 har New Product Committee gitt fødselshjelp til  
50 handelsprodukter over hele kloden. Komiteens medlemmer markerte milepælen 

med en velfortjent kake, og ved å se tilbake på jobben som er gjort fram til nå.
TEKST CATO GJERTSEN  FOTO CAROLINE ROKA

FEIRER 50
FLOTTE IDEER

men alle i komiteen 

kaka NPC-leder 
Einar Hoffart (nederst 
til høyre) hadde bestilt 
i anledning de 50 
første produktene. 

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt

2.378
2.808

3.131
2.527

3.970

4.398
4.605MW per mnd. 2013

PEOPLE & POWER — 7 

Vil fjerne 6000 tonn CO2
Statkraft Varme er for fullt i gang med å bygge ut fjernvar-
me i Sandefjord. Utbyggingen innebærer graving for legging 
av fjernvarmerør og bygging av en varmesentral på Bugården. 
Etter planen skal anlegget stå ferdig tidlig i 2015.  Varme-
sentralen vil i all hovedsak benytte skogsflis til produksjon. 
Fordi mange gamle oljekjeler i byen fases ut og erstattes med 
miljøvennlig vannbåren varme, vil Sandefjords CO2-utslipp 
reduseres med 6000 tonn per år når anlegget er i drift. 

130
Visste du at Statkrafts fjern-
varmevirksomhet, Statkraft 
Varme, har 130 medarbeidere  
i Norge og Sverige? Årlig  
produksjon har passert 1 TWh 
og øker ytterligere med opp-
starten på Ås (se neste side).

Statkrafts markedsdivisjon har vokst 
mye i løpet av de siste årene. Vekst 
er viktig, men historien viser at 
man i nettopp vekstperioder bør ta 

en pust i bakken og evaluere seg selv.
– New Product Committee (NPC) er en 

komité bestående av Statkraft-medarbeidere 
fra hele verdikjeden i markedsdivisjonen. Vår 
jobb er å vurdere hvordan Statkraft bør utvi-
kle og implementere nye handelsprodukter i 
markedet, sier Einar Hoffart, leder for NPC.

Hele konsernet bidrar
Komiteen består av åtte faste medlemmer i 
Düsseldorf og på Lilleaker, som møtes ukent-
lig via videokonferanse. På møtene diskute-
res nyinnmeldte produkter, samt utviklingen 
av produkter som allerede har fått grønt lys.

– Prosessen begynner med at en avdeling 
eller medarbeider fyller ut et søknadsskje-

dette forklares produktet. NPCs medlemmer 
vurderer så veien videre. Hva må utredes 
og hvem bør gjøre det? Det meste av denne 
fagekspertisen kan innhentes fra Statkrafts 
egne enheter. Ekspertene gir så sine anbefa-
linger til eventuelle endringer av prosjektet. 
Det er altså ikke komiteens medlemmer 
som gjør selve analysearbeidet. Vår jobb 
er å koordinere innhentingen av informa-
sjon, sier Hoffart, og legger til at cirka 130 
Statkraft-medarbeidere til nå har bidratt 
med eksperthjelp.

Deretter sammenstilles feedbacken. Hvis 
produktet fortsatt vurderes som attraktivt, 
sendes det til en styringskomité bestående 
av lederne i markedsdivisjonen. Denne 
komiteen foretar de siste justeringene, før 
produktet får sin endelige godkjenning.

I august hadde NPC implementert 50 

produkter i 14 land i ulike verdensdeler. I 
midten av september hadde antallet økt til 
mer enn 60.

Hoffart forteller at komiteen tilstreber å 
være minst mulig byråkratisk. Det skal gå 
kortest mulig tid fra en FOR er meldt inn, til 
den eventuelt får ok-stempelet. 

– Mange nye produkter er beslektet med 
tidligere lanserte produkter. Behandlingsti-
den på disse er derfor betydelig redusert, 
og det kan ta kun et par uker før produk-
tene implementeres. I den andre enden av 
skalaen er prosjekter som nesten uteluk-
kende består av nybrottsarbeid. Et eksem-
pel er kjøp og salg av biomasse. Et slikt 
type prosjekt vil naturlig nok ha langt lengre 
behandlingstid, sier Hoffart. 

Viktig med høyt trykk
Det er bare 11 innmeldte forslag det ikke er 
blit noe av.
fordi det var snakk om enkeltstående avta-
ler, der Statkraft og den eksterne avtalepart-
neren ikke kom til enighet.

Produkter i markedsdivisjonen har histo-

år. Derfor er det viktig at det holdes et høyt 
trykk med nye, lønnsomme produkter, slik at 
inntjeningen fortsetter å øke.

– Vi har kommet fram til en god arbeids-
form, som bidrar til å sikre både kvaliteten 
og lønnsomheten på nye produkter. Jeg sy-
nes derfor at det var på sin plass med kake 
for å feire de 50 første.

– Absolutt, men hvordan topper dere 
denne markeringen når dere runder 100?

– Hmm, godt spørsmål. Vi har jo en viss 
dreis på å foredle gode forslag, så vi er åpne 
for alt, sier Hoffart, med glimt i øyet. 
Les mer om ett av produktene på neste side.

Energy Service UK: Leveranser av kraft til 
industrielle sluttbrukere i UK

Short Term Energy Management, Sverige:
Prosjekt som skal tilby svenske kunder, 
primært industriselskaper, fysiske el-
leveranser.

Biomass trading: Trading av biomasse 
(blant annet pellets og wood chips) i Eu-
ropa. Basert på erfaringene, vil det mest 
sannsynlig bli søkt om mandat til å handle 
også utenfor Europa. Les mer på de neste 
sidene.

Temperature linked gas supply  
contracts: Gassleveranser i Tyskland  
hvor kommersielle vilkår reguleres av 
temperatur.

Certificati Verdi (Italias grønne sertifi-
kater):
Italia.

Market access for structured gas delive-
ries in France: Mandat til å drive handel 
med gass i Frankrike, basert på gren-
seoverskridende valutahandel og andre 
strukturerte handelsprospekter.

Trade with carbon sertificates in China, 
Australia, and California: Under utarbei-
delse, er ennå ikke godkjent.

 Vi har kommet fram til en god arbeidsform, 
som bidrar til å sikre både kvaliteten og lønn-

somheten på nye forretningsideer 
LEDER FOR NPC, EINAR HOFFART

Eksempler på produkter 
for handel som NPC har 
godkjent:
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 Biomasse er kort forklart trær, plan-
ter, gjødsel, skogsavfall, brenntorv 
og annet i samme kategori med 
potensial som brensel. Massen 

presses hardt sammen til små pellets, som 
når de brennes, avgir energi av den grønne 
sorten. I Europa etterlater nemlig biokraft-
verk et klimafotavtrykk som er 90 prosent 
mindre enn det for kull. CO2-utslippene fra 
pipene er riktignok bare litt renere, men den 
store forskjellen skapes under produksjonen 
og transporten av pellets.

– Det er naturlig å sammenligne biomasse 
med kull. Kull- og oljedrevne kraftverk kan 
nemlig gjøres om til biokraftverk. Myndig-
hetene i Storbritannia, Belgia, Nederland, 
Sverige Finland, Polen og Danmark har 
allerede oppmuntret til at det skal skje gjen-
nom ulike insentivordninger, mens en rekke 
andre land vurderer å følge etter, forteller 
Chris Moore, Head of Biomass Trading & Ori-
gination i Statkraft. Engelskmannen kjenner 
biomassemarkedet godt, og han var blant 
annet den første som importerte biomasse 
til England i 2002. 

Spås enorm vekst
Biomassebransjens egne tall indikerer en 
vekst fra 16 millioner tonn brukt til kraftpro-
duksjon i 2010, til 59 millioner tonn i 2020. 
Moore peker på en rekke grunner til hvorfor 
biomasse er i støtet nå.

– Den tradisjonelle etterspørselen etter 
trær har gått ned de siste tiårene. Det skyl-
des at etterspørselen etter papir er blitt min-
dre som følge av den elektroniske revolusjo-

ført til at det er blitt mindre behov for embal-
lasje. Prisen på trær har derfor gått ned og 
gjort biomasse mer konkurransedyktig som 
råstoff for kraftproduksjon, sier Moore.

Så kan man spørre seg selv: hva skjer hvis 
konverteringen av kullkraftverk skyter fart, 

AKTUELT 
Nye handelsprodukter

Har du hørt begrepet «biomasse», uten egentlig å vite hva det er, hvor  
miljøvennlig det er eller hvorfor det kan være starten på noe stort for Statkraft?  

Det kommer Chris Moore til å endre på.
TEKST CATO GJERTSEN  FOTO CAROLINE ROKA

ET GRØNT EVENTYR
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og etterspørselen etter trær stiger? Da blir 
vel biomassekraft mindre lukrativ, i tillegg til 
at det blir rovdrift på dyrebare trær, eller..?

– Trærne brukt til biomasse tas ikke fra 
naturlig skog. Trærne kommer fra store skog-
farmer, med det desidert største markedet 
i sørstatene i USA (Florida, Georgia). Der er 
klimaet for rask vekst så bra at et tre kan 
være ferdig utvokst på tre år, sier Moore. 

Væruavhengig og fornybar
Biomasseetterspørsel vil derfor ikke redu-
sere det totale antallet trær på jorden. Tvert 
imot: Hvis etterspørselen etter trær stiger, 
vil markedsmekanismene sørge for at enda 

den positive effekten av skogfarmer i varme 
områder, er at trærne kaster skygge på bak-
ken. Dermed vokser gresset enda fortere, og 
områdene kan bli nye og viktige beitemarker 
for husdyrproduksjon.

– I mange land som bruker kullkraft, er 
biomasse den eneste kraftformen som både 
er væruavhengig og fornybar. Biomasse 
kan også raskt komme til å utgjøre en stor 
andel av Europas totale kraftproduksjon. I 
Storbritannia alene vurderes det å bygge 
om fem kullkraftverk til biomassekraftverk. 
Deres totale produksjon vil tilsvare 27 000 
MW med vindkraft.

Moore tror biomasse passer Statkraft 
svært godt som et nytt forretningsområde.

– Vi drifter allerede 25 fjernvarmekraftverk 
i Skandinavia, trader biomasse i Stockholm 
og har to biokraftverk i Emden og Landers-
bergen. Det er store muligheter i dette 

markedet. Vi skal jobbe med grønn, fornybar 
energi. Med sitt lave klimaavtrykk er biokraft 
en så omfattende, enkel og billig energiform at 
den kan gjøre at kull blir liggende i bakken. 

Ulike utfordringer
Biomasse er den første kraftråstoffet Statkraft 
handler som må transporteres fysisk i skip. 
Det byr på visse utfordringer. Enorme lagerhal-
ler, logistikk, kraner, forsikringer, brannrisiko 

selskapet har måttet utvikle trygge og velfun-
gerende rutiner for i løpet av det siste året.

– En annen utfordring er at vi er blant de 
siste, store aktørene som til nå har fattet in-
teresse for handel med biomasse. Markedet 
utvikler seg til å bli mer og mer åpent, likevel 
inngås fortsatt mange avtaler basert på 
aktørenes nettverk.

Men akkurat dét har vist seg å være en 
fordel for Statkraft. Store aktører som Dong, 
Vattenfall, E.ON og RWE Power, har en lang 
og god historie med Statkraft som forret-
ningspartner.

– I markedet oppleves vi som en seriøs 
aktør med ledende kompetanse innen 
fornybar energi. Det er et godt utgangspunkt 
når vi vurderer å ekspandere virksomheten, 
sier Moore.

Statkrafts foreløpige plan er å kjøpe og sel-
ge korte kontrakter i det europeiske marke-
det. I takt med at erfaringsgrunnlaget øker, 
blir neste skritt å kjøpe større kvanta fra 
USA. Hvis også det gir ønskede resultater, er 
det naturlig å investere i langtidskontrakter 
og i det europeiske biomassemarkedet. 

 Biomasse har et klimaavtrykk som 
er 90 prosent lavere enn kull 

CHRIS MOORE

Storbritannia er blant landene i Europa som har gjort 
mest for å tilrettelegge for biomasseproduksjon. Det 
er også fra Statkrafts London-kontor at Chris Moore 
bygger opp selskapets avdeling på området.

FLISEFIN ÅPNING

som spisslast, er den nye varmesentra-
len på Ås blitt Norges mest moderne og 
miljøvennlige fjernvarmeanlegg.

Sentralen har kostet 145 millioner 
kroner, og vil fullt utnyttet kunne levere 
45 GWh fornybar energi til Universite-
tet for miljø- og biovitenskap (UMB), 
kommunale institusjoner og private 
bygg i Ås sentrum. Totalt omfatter an-
legget tre ulike kjeler som kan varme 
opp de 450 000 literne med vann, 
som via åtte kilometer med rør bringer 
miljøvennlig varme ut til kundene.

UMB har spilt en viktig rolle i utvik-
lingen av anlegget i Ås, både som 
tomteeier, opprinnelig konsesjonær, 
storkunde og ikke minst ved at anleg-
get er tilrettelagt for studentene til 
forskning og undervisning.

Ved full utnyttelse vil varmesentralen 
spare miljøet for 10 000 tonn CO2 per 
år, og miljøegenskapene til anlegget på 
Ås er unike. I tillegg til at hovedkjelen 
leverer fornybar energi basert på  

spisslasten fra anlegget fornybar gjen-
nom bruk av bioolje. Kun i nødstilfeller 
vil den tradisjonelle oljekjelen bli  
benyttet. Dermed lever anlegget opp  
til konsernsjef Christian Rynning- 
Tønnesens ord: «Norges mest moderne 
og miljøvennlige fjernvarmeanlegg». 

Anlegget er det første Statkraft  
bygger ferdig i egen regi på Østlandet, 
men blir ikke det siste. I tillegg til  
anlegget i Sandefjord, indikerte 
Ås-ordfører Johan Alnes i sin tale at 
Statkrafts tjenester er ønsket også i 
nabokommunen Vestby.

TEKST LARS MAGNUS GÜNTHER

Christian Rynning-Tønnesen, student Birger 
Rahal Lamnaouar Belboe og UMB-direktør  
Siri Margrethe Løksa deltok under åpningen.
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VASSER I VERDIER
Nå skal det bli enklere for hydrologene Oddbjørn Bruland og  

Arild Tanem å beregne hvor mye vann som renner inn i kraftverkene.
TEKST LISE VANGERUD  FOTO ELLEN JOHANNE JARLI

AKTUELT 
Forskning
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Heldigvis slipper Oddbjørn Bruland 
(t.v.) og Arild Tanem å sitte i elva for å 

mål hvor mye vann som renner inn i 
kraftverkene. De får hjelp av ENKI.
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Hver dag beregnes det hvor mye 
vann som forventes å renne inn 
i kraftverkene og magasinene til 
Statkraft. Blir det mye mer eller 

mindre enn hva prognosene sier, kan det få 
store konsekvenser for verdien av Statkrafts 

-
len. For å få sikrere prognoser, har Statkraft og 
SINTEF utviklet det de selv kaller neste genera-
sjons hydrologiske modellering. ENKI heter 
verktøyet, oppkalt etter guden for ferskvann, 
visdom og magi i oldtidens Mesopotamia. Det 
skal gi en enda bedre oversikt over hvor mye 
tilsig man kan forvente å få til kraftverkene. 

– Med dette verktøyet kan vi i større grad 
få de resultatene vi trenger. ENKI gjør det 
enklere å følge med på hva som skjer med 
vannet i naturen. Vi kan følge vannet fra det 
faller ned som snø eller regn, hele veien til 
det kommer inn i våre magasiner. I enhver 
dalside vil vi blant annet kunne estimere 
hvor mye snø vi har og når den smelter, eller 
hvor mye vann som til enhver tid fordamper, 
forklarer Oddbjørn Bruland, professor II ved 
NTNU og ansatt i Statkraft.  

Med en PC og tilgang til databasen hvor all 
informasjon samles, kan han dermed sitte 
hvor som helst og følge med på hvor mye 
vann som renner inn i magasinene, og jus-
tere prognosene dersom mengden av vann 
og snø blir mer eller mindre enn forventet. 

Mer informasjon
Bruland, avdelingssjef Arild Tanem og resten 
av hydrologigruppa i Statkraft har gjennom-
ført første milepæl i ENKI-programmet, etter 
fem år med FoU-prosjekter. Nå er målet å ta 
i bruk verktøyet og gjøre det kjent for hele 
kraftbransjen. Så hvordan fungerer det?

For å modellere bevegelsen i vannet, deler 

får på den måten det man kaller en «fordelt 
modell». Ved å se på nærliggende værstasjo-
ner, kan man regne ut nedbørsmengde og 
temperaturer og hva som skjer med vannet i 

 Forskjellen på dette verktøyet og det vi bruker i dag, er at vi får mer 
detaljert og relevant informasjon, som i tillegg er enklere å formidle 

HYDROLOG ARILD TANEM

AKTUELT 
Forskning

Kvaliteten på vannprognosene 
har store konsekvenser for verdi-
en av Statkrafts vannproduksjon 
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Vurderer usikkerheten 
Prosjektene «Glasskula» og «OppModTil» skal gjøre 
ENKI-verktøyet så troverdig som mulig.   

hver av rutene. Deretter summerer man opp 
hva som havner i hvert magasin.

– Forskjellen på dette verktøyet og det vi bru-
ker i dag, er at vi får mer detaljert og relevant 
informasjon, som i tillegg er enklere å formidle. 
Alt som skjer i hver rute kan vises i digitale 
kartsystem. På den måten gir det en bedre 
forståelse av hva som skjer med vannet, og et 
riktigere bilde av tilstanden i nedslagsfeltene. 
Det er et viktig grunnlag for en god prognose, 
forteller Tanem (som fra 1. november ble avde-
lingsleder i Nordisk Markedsanalyse). 

Han bruker Tokke kraftverk som eksempel. 
Her brukes det i dag 16 forskjellige HBV-
modeller (den hydrologiske modellen som 
brukes mest i dag). Med ENKI trenger man 
kun å bruke én modell, i tillegg til at verk-
tøyet klarer å gi en mer detaljert simulering 
enn det de 16 HBV-modellene klarer å gi. 

– Det nye verktøyet er mer spisset mot 
behovet vi har for detaljert informasjon i 
planlegging av kraftproduksjon. Potensialet 
til ENKI er nesten uendelig, så dette er noe 
man kan ta i bruk i hele Norden og videre 
enn det etter hvert, sier Bruland.   

Åpent for alle
For at hele kraftbransjen skal få tatt i bruk 
verktøyet, er det laget med såkalt «åpen kil-
dekode». Det vil si at alle som vil kan bruke 
og være med på å utvikle verktøyet – under 
forutsetning at de deler resultatene med 
Statkraft og andre. 

– Målet med å ha dette tilgjengelig for alle, 
er å øke innovasjonstakten for hydrologisk 
modellering. Vi vil senke terskelen for å kunne 
utnytte det som skjer ved universitetene og i 
FoU-miljøer innen hydrologi, sier Bruland.

Derfor oppfordres utdanningsinstitusjo-
nene til å bruke ENKI. 

– På den måten øker vi kompetansen knyt-
tet til et av de viktigste verktøyene i vann-
kraftplanlegging. Studentene kan bruke det 
i sine oppgaver, i tillegg er de ferdig opplært 
når de skal ut i jobb, sier Tanem. 

ENKI

Basert på et tidligere 
doktorgradsarbeid 
ved NTNU.

Består av en porte-
følje av prosjekter, 
finansiert av Statkraft.

Prosjektene er utført 
i samarbeid med 
SINTEF.

Oppstart: 01.09.2009

Siste foreløpige 
prosjekt ble avsluttet 
31.05 2013 

KOMMER DET LIKE mye regn som 
man tror? Blir temperaturen 
som værmeldingene sier, og 
hvor store forskjeller kan man 
forvente innen samme geogra-

-
nomførte prosjekter knyttet til ut-
viklingen av ENKI, og går ut på å 
ha fokus på å måle usikkerheten 
i hvert ledd i en tilsigsprognose.  

– Dette gjør oss i bedre stand 
til å gjøre tiltak der effekten er 
størst, og redusere den totale 
usikkerheten i prognosene. Det 
er viktig for å komme frem til 
best mulig produksjonsplan, og 
for å være så presise som mulig 
når det gjelder produksjons- og 
prisutvikling av nordisk vann-
kraft. Både på kort og lang sikt, 
sier Oddbjørn Bruland.  

«OppModTil» er et annet 
prosjekt i ENKI-programmet 
som er gjennomført i løpet av de 
siste fem årene. Den hydrolo-
giske modellen som best mulig 
gjenspeiler den reelle situasjo-
nen i naturen, er den man kan 
forvente gir de mest nøyaktige 
prognosene. 

– På samme måte som 
«Glasskula» har «OppModTil» 
som mål å bruke mest mulig 
av den tilgjengelige informa-
sjonen om tilsig, snødekke og 
nedbør, slik at man best mulig 
kan oppdatere tilstanden i den 
hydrologiske prognosemodellen, 
forteller Bruland. 

Forskningsrådet, og gjennomført 

aktører i kraftbransjen. 

04 
Med denne informasjonen er det mulig 
å summere opp hvor mye som havner 
i magasinene. Dermed blir det enklere 
for krafteselskapene å planlegge en 

produksjon tilpasset markedet.

03 
Alt som skjer i hver rute kan vises på 
digitale kartsystem på PC-en. På den 

måten kan hydrologene til enhver 
tid få et riktigere bilde av tilstanden 

i de ulike nedbørsfeltene. 

02 
Ved å dele områder inn i rutenett, og 
se på nærliggende værstasjoner, kan 
hydrologene regne ut nedbørsmeng-

de og temperaturer og se hva som 
skjer med vannet i hver av rutene. 

01
ENKI er et verktøy som gjør det 

lettere å følge vannet fra det faller 
ned som snø eller regn, og hele 

veien fram til magasinene. 
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AKTUELT 
Nytt marked

Vietnam har mye vann og 
Statkraft vil bidra til kunn-
skap om hvordan markedet 
kan benyttes for å ta det i 
bruk. (Foto: Scanpix)
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Etter årtier med et statsregulert kraft-
marked, begynner Vietnam å løsne 
tøylene. Målet er et markedsbasert 

kraftsystem. Hjelp til å komme dit får 
de blant annet fra Statkraft.

TEKST CATO GJERTSEN  FOTO JAN LILLEHAMRE

KRAFTFULL 
VIETNAM-

HJELP

S tiftelsen Norwegian Electricity Corporation 
(NEC) så dagens lys i 2008. Formålet er å bidra 
til kompetanseoverføring mellom kraftbransjen 
i Norge og kraftbransjen i Sørøst-Asia, og da 

særlig i Vietnam og Laos.
– Det er et stort vannkraftpotensial i regionen, både 

knyttet til opprustning av eksisterende kraftverk og til 
utbygging av nye. Myndighetene har samtidig startet 
en prosess for en trinnvis overgang fra en regulert til et 
liberalisert kraftmarked. Det er derfor stort behov for 
kunnskap om hvordan et liberalisert marked fungerer. 
Det er bakgrunnen for at Statkraft ble med i NEC, sier 
Andreas Alnes, strategidirektør i Statkraft.

Hjelper MBA-studenter
Med i stiftelsen er også Akershus Energi AS, Østfold 
Energi AS, Statnett og SN Power. Arbeidet går konkret 
ut på å støtte ansatte fra energiselskaper i Vietnam og 
Laos med en Executive MBA-utdanning innen energi ved 
Asian Institute of Technology. Det thailandske universite-
tet har campuser blant annet i Hanoi og Ho Chi Min-byen 
i Vietnam, og det er der «Statkrafts» studenter går.
NEC samarbeider med tre av de største energiselskap-
ene i Vietnam, som igjen satser på rundt 20 av sine  
ledertalenter ved å la dem få ta MBA-graden. Universi-
tetet har på sin side ansvaret for kursplan, eksamener 
og lærekrefter, mens Statkraft og de øvrige NEC-selska-

-
tetet for å undervise om enkelte temaer. I tillegg reiser 
studentene til Norge på et ti dagers opphold, der de 
besøker selskapene i stiftelsen.

– Hos Statkraft får studentene undervisning med 
interne foredragsholdere om alt fra kraftproduksjon og 
vedlikehold, til hvordan markedet fungerer og strategi. 
Her må jeg få berømme kolleger som villig har stilt opp 
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AKTUELT 
Nytt marked

og bidratt til at man virkelig har lykkes med 
å skape en solid plattform for kompetanseo-
verføring, sier Alnes.

Etter fem år opplever Alnes at arbeidet 
bærer frukter. Å samtale med studentene 
kan til tider være utfordrende på grunn av et 
begrenset engelsk ordforråd. Og temaer som 
man kanskje skulle tro var enkle å forstå, 
som faktorene som bidrar til å bestemme 
markedsprisen, er noe man må bruke ekstra 
tid på å forklare.

– Samtidig forstår de engelsk langt bedre 
enn de prater selv, og de er også dykti-
gere skriftlig. Videre er studentene utrolig 
lærevillige og nysgjerrige. De kaster seg ut 
i diskusjoner, noen ganger på engelsk, og 
når de blir ekstra ivrige – på vietnamesisk. 

En merker at de er virkelig skjerpet og at de 
suger til seg det vi snakker om, sier Alnes.

Lærer begge veier
Intuitivt er det lett å tenke at kompetanse-
overføringen kun går én vei. Alnes er likevel 
ikke i tvil om at prosjektet også gir et utbytte 
til de norske foredragsholderne.

sannheter som man nærmest tar for gitt i 
det daglige. Gjennom dette prosjektet har 
det vært nødvendig å dekonstruere tradi-
sjonelle strategiteorier og å relatere dem til 
vår virksomhet. Man må også systematisere 
erfaringer gjort av kolleger, samtidig som 
all informasjon må tilpasses et mest mulig 
muntlig språk og gjøres relevant for energi-

bransjen i Vietnam.
Årets kull med MBA-studenter blir det siste 

for NEC. Kraftselskapene i regionen har 
tilegnet seg så mye verdifull kompetanse 
siden 2008, at det er naturlig å avslutte 
samarbeidet.

– Det var heller aldri hensikten at dette 
skulle bli et langsiktig prosjekt. Egentlig 
skulle det gå over tre år, men hjulene rullet 
så godt at varigheten ble forlenget med to 
år. Det har vært fem interessante og spen-
nende år, der vi har fått bidra med våre 
erfaringer og innspill. Det er også et interes-
sant marked for SN Power og Statkraft, så 
jeg er sikker på at våre kontakter med det 
voksende kraftmarkedet i regionen styrkes i 
årene som kommer, sier Alnes. 

Andreas Alnes opplever 
at samarbeidet med de 
vietnamesiske studentene 
har vært en berikelse for 
alle involverte parter, og at 
kompetansehevingen har 
gått begge veier.

 Hos Statkraft  
får studentene 

undervisning om alt fra 
kraftproduksjon og  
vedlikehold til hvordan 
markedet fungerer 
ANDREAS ALNES, STRATEGIDIREKTØR I STATKRAFT

– Vi er veldig takknemlige for 
innsatsen til medarbeiderne 
i Statkraft og de øvrige nor-
ske selskapene. Mye av det 
som snakkes om er helt nytt 
for oss, men informasjonen 
gis på en måte som gjør at 
vi forstår og forhåpentligvis 
husker den.

Attesten kommer fra Hanh 
Nguyen og Vu The Mivn, 
på vei ut fra en omvisning i 
kraftsentralen på Lilleaker. 
Begge har bakgrunn fra 

oljebransjen i Vietnam, men 
er ikke i tvil om at vannkraft 
vil spille en stadig viktigere 
rolle, i takt med et kraftig 
voksende energibehov.

– Regjeringen vår ønsker 
i første rekke å satse på 
særlig små og mellomstore 
vannkraftverk. Planen er at 
i løpet av få år skal ti pro-
sent av all tilgjengelig kraft 
i Vietnam selges fritt på en 
børs. Det endelige målet er 
et 100 prosent deregulert 

kraftmarked i 2025.
Det er da også særlig 

Statkrafts erfaringer fra pe-
rioden før og etter deregule-
ringen av kraftmarkedet de 
to synes har vært det mest 
interessante å lære om.

– Vi håper å være best 
mulig rustet når det samme 
skjer i Vietnam. Møtet med 
representantene for den 
norske kraftbransjen bidrar 
forhåpentligvis til det, smi-
ler Nguyen. 

– Blir bedre rustet

Hanh Nguyen (t.v.) og Vu The Mivn
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Åpningen markerer at det felles 
rehabiliteringsprosjektet for 
Ambuklao (ferdig 2011) og Binga 
er sluttført. Gjennomføringen har 

vært eksepsjonelt god, sier Bjørn Holsen, 
landdirektør for SN Power på Filippinene.

Jordskjelv
-

nelsen av sekstiårene. SN Power overtok 
-

tidspunkt da den tekniske tilstanden var alt 
annet enn god. I tillegg var Ambuklao alvorlig 

mislykkede forsøk på å få det tilbake i drift, 
ble kraftverket til slutt stengt i 1999.

Binga var i drift ved overtakelsen, men 
trengte omfattende oppgraderinger for å 
kunne driftes sikkert og pålitelig. For å opti-
malisere kontantstrømmen ble det bestemt 
å rehabilitere én enhet av gangen, mens 
de tre andre ble holdt i gang. Beslutningen 
medførte store utfordringer både i forhold til 
HMS og logistikk, ettersom Binga-turbinene 
ligger under jorda og kun er tilgjengelige via 
en 80 meter lang vertikal tunnel.

– Et sterkt styrings- og koordineringsteam 
ledet av Rolf Baaserud og senere Martin La-
cey, kombinert med en tilnærming basert på 

ter, gjorde det likevel mulig 
å gjennomføre prosjektet, forteller Holsen.

Kapasitetsøkning
Rehabiliteringen av Binga inkluderte et nytt 

inntakssystem forbundet med hovedtunne-
len, en oppgradering av alt elektromekanisk 
og mye annet utstyr, installasjon av nye 
ventiler og nye transformere. I tillegg har 
kontrollrommet blitt reetablert på bakkenivå.

Anstrengelsene har gitt resultater. Binga 
hadde opprinnelig en kapasitet på 100 MW, 
men er nå oppe i 132 MW. For tiden vurde-
res en ytterligere oppgradering til 144 MW.

Få skader
I tillegg til de tekniske utfordringene har 
både Binga og Ambuklao medført et stort 

behov for god kommunikasjon med de berør-
te lokalsamfunnene. De nye eierne ble møtt 
med skepsis ved overtakelsen i 2008, men 
etter en bevisst satsing på samfunnsansvar 
preges stemningen nå av entusiasme, delta-
kelse og bred oppslutning.

Totalt kostet rehabiliteringen av de to kraft-
verkene 262 millioner dollar, 20 millioner 
dollar under budsjett. Det var ingen dødsfall 
i prosjektet og samlet H2-rate fra start til 
mål var 3,1. H2-raten, som er et mål på ska-
der i arbeidstiden, ligger dermed godt under 
tilsvarende tall for mange norske bedrifter. 

Rehabiliteringen av Binga kraftverk på Filippinene har vært en ubetinget suksess. Da siste 
enhet ble satt i drift i juli var operasjonen fullført – under budsjett og ett år før tiden.

FERDIG ETT ÅR FØR TIDEN
FILIPPINENE:

Binga har nå fått en 
kapasitet på 132 MW.



STILLINGEN 
Ayse Filiz Kolat

Tyrkia har i århundrer vært smeltedigelen der Østen og 
Vesten møtes. Det er også her Ayse Filiz Kolat bringer 

folk med ulik bakgrunn til forhandlingsbordet.
TEKST CATO GJERTSEN  FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

MIDT I MIDTEN
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– Jeg har vokst opp i den 
tyrkiske kulturen, samtidig 
som jeg alltid har jobbet på 
tvers av landegrenser. Det 
gjør at jeg sjelden vippes 
av pinnen når kulturelle 
ulikheter kommer til syne, 
sier Ayse Kolat.
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STILLINGEN 
Ayse Filiz Kolat

F
or et par uker siden møtte Ayse Filiz 
Kolat ti mannlige landsbyledere ved 
Statkrafts vannkraftprosjekt Cetin. 

tiende nektet. Fordi hun er kvinne.
Kolat trekker på skuldrene når hun forteller 

om opplevelsen, nå på kontoret sitt hos 
Statkraft i Istanbul. 
– Historien viser at Tyrkia har et stykke å gå 

når det gjelder likestilling. Men jeg velger å 
se på det positive. Det var nemlig kun én av 
dem som ikke ville hilse. De ni andre ønsket 
å drøfte sak med meg. For ti, tjue år siden 
ville de to grupperingene vært omtrent like 
store. Så utviklingen er positiv.

En god start
Å møte berørte tredjeparter for å drøfte 
Statkrafts prosjekter, er kun en liten del av 
jobben hennes som viseadministrerende 
direktør. I tillegg har hun ansvaret for alt 
som ikke sorterer innunder tekniske og 
økonomiske fagfelt.
– Jeg begynte i Statkraft som innleid 

konsulent i 2009. Selskapet var i ferd med å 
etablere seg i Istanbul og trengte lokale kref-
ter. Min oppgave var blant annet å opprette 
et kontaktnett med myndighetspersoner 
og andre interessenter. Samarbeidet med 
Statkraft fungerte godt og ble stadig tettere. 
Jeg ble derfor ikke veldig overrasket da jeg 

45-åringen.
Den gangen inkluderte ansvarsområdene 

hennes kommunikasjon, PR, lisenser og 
tillatelser og CSR. Kolat syntes da, som nå, 
at dette er spennende oppgaver. Samtidig 
visste hun at det virkelige talentet hennes lå 
innen et annet felt.
– Forut for Statkraft, hadde jeg jobbet for 

-
viking. Fellesnevneren var at det ofte dreide 
seg om utenlandske selskaper som ønsket å 
vokse i Tyrkia. Om arbeidsgiveren min var et 

konsulentbyrå eller investeringsbank, så var 
jeg alltid på jakt etter gode og lønnsomme 
prosjekter. Målet var selvsagt å få partene til 
forhandlingsbordet, og deretter til en avtale.

Det er den samme fremgangsmåten som 
gjelder for forretningsutvikling i Statkraft. 
Tyrkiske myndigheter har i tolv år privatisert 
en rekke av landets kull- og gassprodusen-
ter. Nå er turen kommet til vannkraftver-
kene. Kolat sier at Statkraft har fått en god 
oversikt over hvilke av prosjektene som har 

er klart når anbudet utlyses.
– Interesserte kjøpere vil da få et kort 

tidsvindu til å levere søknaden. Alt som kan 
gjøres i forkant, er derfor på plass, slik at vi 
er best mulig rustet til å gå inn i forhandlinger. 

-
sjonsinnehavere i Tyrkia. Disse prosjektene 
kartlegges selvsagt også kontinuerlig av oss.

En viktig del av Kolats jobb er å møte 
representanter for disse prosjektene. I 
møtene prøver hun å tilegne seg mest mulig 
kunnskap om prosjektene; hva som er viktig 
for eieren ved et potensielt salg, hvilke krav 
som vil stilles til en kjøper, osv.
– I slike settinger er det utelukkende posi-

tivt å representere Statkraft. Jeg merker at 
selskapet nyter stor respekt som en seriøs 
aktør. Det gjør nok at vi har unngått en del 
rene diplomatiske forhandlingsrunder, uten 
videre fremdrift.

Ikke glem å invitere!
Ikke at litt diplomati hadde vært en bøyg for 

-
lat toppkarakter da hun bestod Det tyrkiske 
utenriksdepartementets inngangseksamen. 
Men hun valgte bort livet som diplomat, ut-
stasjonert på en tyrkisk ambassade. I stedet 
fortsatte hun forretningskarrieren som var i 
medvind. Kolat var dessuten nygift, og ville 
satse på ekteskapet i hjembyen Istanbul.
– Sammen har vi i dag et tvillingpar på el-

 
Navn: Ayse Filiz Kolat

Alder: 45 år

Fødested: Istanbul

Bosted: Istanbul

Stilling:  
Assistant General  
Manager, Statkraft Enerji

Utdannelse:  
BA, politicial science,  
Bogazici University, 1990. 
MA European studies, 
Reading University, 1995.

Sivilstand: Gift, tvillin-
ger på elleve år, én jente 
og én gutt.

Fritidssysler: Vi liker 
godt å reise når hele 
familien har fri. Enten 
til byer som Roma eller 
Paris hvis vi kun har 
noen dager fri, eller til 
fjellet eller sjøen hvis det 
er snakk om en lengre 
periode. Det viktigste er 
at kommer oss vekk og 
kan være sammen, kun 
familien.

01 Å møte representanter 
for potensielle prosjekter 
som Statkraft kan investere 
i, er en viktig del av jobben 
til Ayse Kolat, her sammen 
med kollega Isil Onan.

02 Olav Hypher tiltrådte 
som landsjef for Tyrkia på 
sensommeren i år. Han og 
Ayse Kolat har i løpet av 
kort tid rukket å bli et godt 
team. – Ayse er trygg i job-
ben sin og med sin solide, 
internasjonale erfaring, 
er hun en viktig brikke i 
Statkrafts videre satsing i 
Tyrkia, sier Hypher.

 Jeg merker at Statkraft nyter stor 
respekt som en seriøs aktør, og det 

gjør nok at jeg i en del tilfeller slipper  
runder med forhandlingsdiplomati 
AYSE FILIZ KOLAT
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leve år. Det er dessverre fortsatt få kvinne-
lige ledere i Tyrkia, og jeg hadde aldri nådd 
dit jeg er i dag uten tidvis å lene meg kraftig 

-
permisjon for kvinner, og ingen permisjon til 
menn, er det vanskelig for kvinner å ha en 
kontinuerlig karriere her.

Kolleger som kjenner henne godt, beskriver 
Kolat som en veldig dedikert mamma. Og at 
hun kombinerer familielivet med jobben på 
en sunn måte.
– Mannen min og jeg prøver å ha en mer ty-

pisk norsk enn en typisk tyrkisk balanse mel-
lom familie og jobb. Tvillingene skal tidsnok 
ut av redet for sannsynligvis å studere. Frem 
til da, nyter vi tiden med dem så godt vi kan.

Rødmer av kulturforskjeller
Ulikt kjønnsrollemønster er én ting, men Kolat 
registrerer at det også er en del andre kultu-
relle forskjeller mellom nordmenn og hennes 
landsmenn. Som at nordmenn er så opptatt 
av tid, at de melder fra hvis de blir ti minutter 
forsinket. Eller at nordmenn tror det er mulig 
å avtale et møte med en lokal myndighets-
person i Tyrkia, én hel måned i forkant.
– Avtalen kommer riktignok i stand, men 

som jeg forteller mine norske kolleger: ikke 
bli forbauset hvis motparten ikke møter 
opp. For mange tyrkere er nemlig den typen 
avtaler tentative.

Kolat kan også rødme i møtet mellom de 
to lands kulturer. Som når en tyrker sier til 
en nordmann at han har hørt at Norge er 
pent, hvorpå nordmannen smiler og svarer 
bekreftende.
– Da forventer tyrkeren en invitasjon. Ikke 

en ordentlig en, men det e

et knippe tilsvarende situasjoner i møtet 
mellom kulturene våre. Jeg tror derfor det 
er greit for Statkraft-ledere at jeg belyser 
disse når de besøker Tyrkia fra Nord-Europa, 
smiler Kolat. 

2

1
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FOTOREPORTASJEN 
Biokraftverket i Emden

Johann Olthoff kontrollerer 
trevirkeleveransene. Han er også 
ansvarlig for håndteringen av 
avfallet fra kraftverksdriften som 
aske, fett og forskjellige oljer.

Fotosyntesen gjør at brenning av gammelt trevirke passer perfekt 
inn i produksjonsporteføljen til Statkraft. Levende trær fanger 

opp karbondioksid og lagrer den, mens den samme mengden CO2 
frigjøres når trevirket senere brennes for å skape varme og energi. 

Biokraftverket i Emden er dermed CO2-nøytralt.
FOTO HAAKON NORDVIK  TEKST URSULA  JOHN

SNUR PÅ FLISA
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FOTOREPORTASJEN 
Biokraftverket i Emden

Hver uke losses opp mot tre skipslaster 
med gammelt trevirke. Et 160 meter langt 
transportbånd sender trevirket direkte 
til de to biomassesiloene for brenning og 
produksjon av strøm og varme. 

Kjemiker Ute Baumann sjekker kvaliteten 
på det leverte trevirket i laboratoriet og 
bidrar til kvalitetssikringen. 

Martin Sutherland blir Statkrafts 
vedlikeholdsleder når vindparken 
begynner kommersiell drift. Sutherland 
kommer fra og bor i området. I anleggs-
perioden har han samarbeidet med 
Statkraft-mannskaper for å godkjenne 
og kontrollere kvaliteten på turbinene før 
overtakelse. Dermed får han god innsikt 
og en enklest mulig start på jobben sin 
når det kun er han igjen.
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FOTOREPORTASJEN 
Biokraftverket i Emden

E
mdens biokraftverk ligger midt i 
byens industrihavn, ikke langt fra 
grensen til Nederland. I nærmere ti 
år har kraftverket gjort om gam-
melt trevirke til miljøvennlig energi. 

Treavfallet kommer fra byggeplasser og for det 
meste via sjøveien.

– Vi produserer nok strøm til å dekke det år-
lige behovet til rundt 40 000 husholdninger. Vi 
leverer også 30 MW fjernvarme til Volkswagen-
fabrikkene i Emden, forteller kraftverksdirektør 
Jens Thomas i Emden. 

Statkraft eier også et biokraftverk til i Tyskland, 
nærmere bestemt i Landesbergen. I slutten 
av august overtok selskapet alle eierandeler i 
de to kraftverkene fra tidligere medeier E.ON, 
med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2013. 
Før overdragelsen eide Statkraft 30 prosent av 
kraftverket i Emden og 50 prosent av kraftverket 
i Landesbergen.

Etter overtakelsen kan Statkraft nå gå i gang 
med å realisere alle de gode ideene for å utnytte 
potensialet, optimalisere brenselleveransene og 
sikre tilgjengeligheten av brensel over lengre tid. 
Det er iverksatt strategiske prosjekter ved begge 
kraftverkene for å evaluere både gamle og nye 
ideer for optimalisering. Basert på resultatene, 
skal det realiseres forbedringstiltak og noen vil 
bli innført allerede i år. 

Selv om man  
er festet med 

seler og er helt trygg, 
gjør høyden noe med 
en. Det er en svært 
luftig opplevelse – 
for å si det mildt.
PROSJEKTLEDER JAN PETTER BIRKELAND

1 Christoffer Beitelmann
har full oversikt på lageret. 
Han sørger for at det alltid er 
nok materiale tilgjengelig og 
at alle får det som er nødven-
dig for å utføre jobben sin.

2 Hvert år sparer forbren-
ningen av gammelt trevirke 
verden for rundt 125 000 
tonn CO2. Det tilsvarer rundt 
40 moderne vindmøller.

3 Johann Schmidchen er 
elektriker på kraftverkets 
verksted. Han er ansvarlig for 
vedlikeholdet og tar seg av 
alle mindre reparasjoner.

4 Kraftverksdirektør Jens 
Thomas er fornøyd med 
at innkjøpsavdelingen for 
trevirke har innført en kvali-
tetsbonus for leverandørene. 
Det økonomiske incentivet 
har da også gitt resultater: 
Kvaliteten på biomassen er 
blitt klart bedre, og dermed 
har energiproduksjonen blitt 
enda mer effektiv.

2

1
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Gjennom et 2,5 kilometer 
langt underjordisk rør leverer 
kraftverket i Emden fjernvarme 
til Volkswagen-fabrikken på 
den andre siden av havnen. 
Denne miljøvennlige varme-
leveransen dekker rundt en 
tredel av fabrikkens totale 
varmebehov. 
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Vidar Lenningsvik (f.v.), Geir Magne Svendsen, Erik Dahl 
Johansen, Marianne Fineide og Rune Rossi foran tunnel-
boremaskinen som skal drive den nye tunnelen til Nedre 
Røssåga kraftverk. Ikke siden utbyggingen av Svartisen 
kraftverk har slike maskiner vært brukt i Norge.

Tross overproduksjon i Norden, reinvesterer Statkraft 
12 milliarder kroner på å ruste opp vannkraftverkene  

i Norden. Men den tilsynelatende merkelige  
investeringsplanen har sine grunner.

TEKST ANDERS BERG-HANSEN  FOTO SIMON SKREDDERNES

SATSER STORT  
PÅ DE ELDRE
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TEMA 
Fokus på kraftsituasjonen

E
t monster av en maskin er under 
montering i åssiden over Korgen 
driftssentral i Nordland. En tunnel-
boremaskin (TBM) settes sammen 
for å bore 12 kilometer nye tun-

neler: tilløpstunnel til nye Nedre Røssåga 
kraftverk og ny parallell utløpstunnel til Øvre 
Røssåga kraftverk. TBM-en er syv meter i 
diameter, 1600 tonn tung, og kan spise 600 
tonn stein per time. For første gang siden 
Svartisen-utbyggingen skal en TBM-maskin 
brukes til tunnelboring i Norge.

Da Statkraft besluttet å utvide Nedre 
Røssåga kraftverk i Hemnes kommune, 

-
vesteringer i Norge de senere årene. Mange 
dreier seg om tresifrede millionbeløp. Nedre 
Røssåga har alene en total investerings-
ramme på 1,7 milliarder, mens nybyggingen 
av Kjensvatn kraftverk, som ligger i samme 
kommune, har en ramme på 360 millioner.

Tiden for store rehabiliteringer
Nedre Røssåga er den største av en rekke 
planlagte rehabiliteringer i norske vann-
kraftverk de nærmeste årene. Eiriksdal og 
Makkoren kraftverk skal for eksempel rustes 
opp for 735 millioner kroner, gjennom at tre 
gamle kraftverk i Høyanger erstattes med to 
nye og produksjonen øker med 50-60 GWh/
år. Øvre Røssåga kraftverk skal på sin side 
totalrehabiliteres til en prosjektkostnad på 
400 millioner kroner, mens det elektrotek-
niske anlegget ved Tysso II skal igjennom en 
full rehabilitering til 115 millioner kroner.

I tillegg til de nevnte er mange andre store 
rehabiliteringer og mindre vedlikeholdspro-
sjekter planlagt. Kostnadene til reinvesterin-
ger i norsk og svensk vannkraft vil dermed 
øke kraftig i årene som kommer. Bare i 2014 
skal Statkraft reinvestere om lag to milliarder 
kroner i Norge og Sverige, og det årlige be-
løpet øker til 2,8 milliarder kroner i 2016. Til 
sammen planlegges reinvesteringer for vel 12 

milliarder kroner i perioden 2014-2018.
I Norge vil det årlige vedlikeholdsbudsjet-

tet, som omfatter prosjekter med kostnader 
på mindre enn 300 millioner kroner, øke 
med nærmere 40 prosent fra 2014 til 2016. 
Fra 2016 og frem mot 2020 vil kostnadene 
beløpe seg til rundt 1,25 milliarder kroner 
per år i Norge. 

Større rehabiliteringer kommer altså i 
tillegg, med dammer som en spesielt stor 
kostnad for Statkraft. Klimaendringer og nye 

må forsterkes. For eksempel rehabiliterer 
Statkraft Tunhovddammen for 166 millioner 
kroner i 2012-2013.

Eldrebølge
Tiden for de store vannkraftutbyggingene er 
forbi. Vi er i stedet inne i tiden for de store 
rehabiliteringene, siden Norge i realiteten 
står overfor en eldrebølge også på dette fel-
tet. De store summene Statkraft skal bruke 
nå, handler ikke om å bygge noe nytt, men 
om å holde eksisterende kraftverk i gang. 
Både Nedre Røssåga og de andre planlagte 
prosjektene gjøres innenfor eksisterende 
reguleringer.
Mange av Statkrafts vannkraftverk i Norge 
og Sverige begynner å bli gamle. Snittalde-
ren er 45 år. Når et vannkraftverk fyller 50, 
er det teknisk sett klart for å pensjoneres.

– Vi beveger oss inn i en periode hvor 
kraftverk fra 1960-tallet nærmer seg 

kraftutbygginger i norsk historie. Når så 
mange kraftverk blir så gamle, går vi inn i en 
periode med mange store rehabiliteringer, 
sier Erik Høstmark, ansvarlig for enheten As-
set Ownership i Power Generation (PG).

Eksempelvis har Aura kraftverk, som ble 
satt i drift i 1953, de siste ti årene fått opp-
gradert dammer og kraftanlegg for nesten 
600 millioner kroner.

Høstmarks enhet har ansvaret for å koor-

Hele kraftoverskuddet som 
kommer gjennom sertifikat-

markedet, tilsvarer omtrent to 
store kjernekraftverk 
HANS PETTER SEVANG, ANSVARLIG FOR ANALYSENE BAK STATKRAFTS LANGE PRISBANER

Den 280 meter lange kabelsjakten 
i Nedre Røssåga kraftverk er 
rehabilitert og har blant annet fått 
nye kabler med nylonkappe.
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Større prosjekter under bygging:

  Ny Planlagt

Prosjekter  kapasitet ferdigstilling Kostnad

 Eiriksdal og Makkoren 56 MW 2014 735 MNOK

 Nedre Røssåga 100 MW 2017 1300 MNOK

 Kjensvatn 11 MW 2014 400 MNOK

 Brokke Nord/Sør* 24 MW 2014 900 MNOK

* Eid av Agder Energi (69%) og Skagerak Energi (31%)
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TEMA 
Fokus på kraftsituasjonen

dinere prioriteringene innen PGs rehabilite-
ringsportefølje. En aldrende kraftverksporte-
følje krever ikke bare store rehabiliteringer, 

– Vi ser at reinvesteringsnivået blir høyere 
fremover enn det har vært de siste årene, 
sier han.

Men hvorfor bruker Statkraft store penger 
på norsk kraft i samme periode som det 
spås et stort kraftoverskudd i Norden?

Tilbud uten etterspørsel
Hans Petter Sevang har ansvaret for ana-
lysene som fører frem til Statkrafts lange 
prisbaner, den såkalte LPF-en. Detaljene i 

-
klusjonen kan oppsummeres langs to linjer: 
Veksten i det europeiske kraftmarkedet 

Sagt med enkle ord: Tilbudet vokser, mens 
etterspørselen står stille.

– Finanskrisen har bidratt til at etterspør-
selen etter kraft i Europa har stagnert eller 
avtatt. Lav industriell aktivitet har dessuten 
påvirket markedet for CO2-kvoter. Når den 
industrielle aktiviteten går ned, går også 
utslippene ned. Kombinerer man dette med 
ambisiøse mål for energieffektivisering og 
introduksjon av fornybar kraftproduksjon, 
blir prisen for CO2-kvoter i EU lavere. For 
fornybarprodusenten Statkraft er lave kvote-
priser negativt fordi vår margin blir drevet av 
kostnadsforskjellen mellom vår vannkraft og 
kull- og gasskraftverk i markedene omkring 
oss, forklarer Sevang.
Perspektivet som legges til grunn for 
analysen av lange prisbaner er tiden frem 
til 2035, altså godt inn i levetiden for et 
eventuelt nytt vannkraftverk.

EU har også satt ambisiøse klimamål som 
har utløst subsidieordninger for fornybar 

-
rektivet, som ble vedtatt av EU i 2008, har 
allerede endret kraftmarkedet i Europa. 
Fornybardirektivet inneholder blant annet 
en målsetting om at 35 prosent av EUs 
samlede energiforsyning i 2020 skal komme 

Å stenge ned eksisterende anlegg 
er veldig sjelden god butikk 

ANDREAS SYLTE, TEAMLEDER I NORDIC ENERGYS ANALYSEAVDELING

1 Tunnelboremaskinen som 
skal drive den nye tunnelen 
til Nedre Røssåga kraftverk, 
leveres i deler og må monteres 
på byggeplassen.

2 De nye kuleventilene i 
Nedre Røssåga kraftverk veier 
32 tonn og kan håndtere 22 
000 liter vann per sekund.

3 I løpet av 2014 skal Eiriksdal 
og Makkoren være ferdig rustet 
opp, til en prislapp på 735 mil-
lioner kroner.

2

1
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fra fornybar energiproduksjon, og medlems-
landene er blitt pålagt ulike forpliktelser.
Tyskland skal eksempelvis øke sin forny-
barandel fra omtrent 11 prosent i 2010 til 
18 prosent i 2020. I Tyskland har offent-
lige støtteordninger satt i gang en voldsom 
utbygging av solkraft og vindkraft. Omleg-
gingen til et fornybart samfunn ble forsterket 
etter Fukushima-ulykken i Japan, da Angela 
Merkel nærmest over natten beordret en 
full nedstengning av alle kjernekraftverk i 
Tyskland innen 2022.

Nordisk produksjon skal økes
– Vi ser et tilsvarende bilde i Norden. De 
nordiske landene har egne mål om å øke 
fornybarandelen i energiproduksjonen. Et 

Sverige, sier Sevang.
H

produksjon av elektrisitet fra fornybare 
energikilder. Sverige tok i bruk ordningen 

-

Norge fra 1. januar 2012.

strømregningen, ved at kraftleverandørene 
-

sen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge 
øke kraftproduksjonen basert på fornybare 
energikilder med 26,4 TWh. Det tilsvarer 
strømforbruket til mer enn halvparten av alle 
norske husholdninger.

Finland bygger dessuten et nytt kjernekraf-
tverk som starter produksjon i 2015 eller 
2016. Utvidelsen av kraftverket Olkiluoto 
blir stor nok til at det vil påvirke nordiske 
kraftpriser.

– Summen er økende kraftoverskudd i 
Norden, sier Sevang.

Bygger nytt
I Nedre Røssåga er byggingen av en ny kraft-
stasjon i gang, ved siden av rehabiliteringen 
av den eksisterende kraftstasjonen.

– Tre av seks aggregater totalrehabiliteres, 

3
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Fokus på kraftsituasjonen

mens de tre resterende stenges og erstat-
tes av et nytt aggregat som bygges i en ny 
stasjonshall ved siden av den gamle. Det 
nye aggregatet får en ytelse på 225 MW slik 
at totalytelsen i Nedre Røssåga økes med 
100 MW, forklarer kraftverkssjef Marianne 
Fineide i Kraftverksgruppe Rana.

Den store TBM-en skal sørge for at Nedre 
Røssåga kraftverk får en parallell tunnel 
langs dagens vannvei. Forholdene for laks vil 
bedres i den lakseførende delen av elva ved 
at utløpet fra kraftstasjonen føres høyere 
opp i vassdraget.

– Rehabiliteringen dreier seg først og 
fremst om bedring av eksisterende res-
surser for å få mer energi ut av hver dråpe. 

at vi får bedre gjennomstrømming og mindre 
friksjon i vannveien. Dermed utnytter vi 
energien bedre. Vi realiserer ny energi uten 
nye reguleringer og med moderate konse-
kvenser for natur og miljø, sier Fineide.

Rehabiliteringen av Nedre Røssåga og 
nybyggingen av Kjensvatn kraftverk vil øke 
totalproduksjonen i Kraftverksgruppe Rana 
med 280 GWh, tilsvarende strømforbruket i 
omtrent 14 000 boliger.

Lønnsom satsing
Hvorfor er det lønnsomt å bruke store sum-
mer på rehabiliteringer når kraftoverskuddet 
vil drive prisene nedover? Forklaringen er at 
det egentlig ikke er snakk om investeringer, 
men reinvesteringer. Forskjellen er viktig. 

verdi på over 100 milliarder, er det utvilsomt 
lønnsomt å bruke noen milliarder på å vedli-
keholde anleggene.

– Å stenge ned eksisterende anlegg er 
veldig sjelden god butikk, sier Andreas Sylte.

Han har et team i Nordic Energys analy-
seavdeling (MNA) som i samarbeid med PG 
hver dag jobber med å lete etter og analy-
sere muligheter til å videreutvikle Statkrafts 
nordiske vannkraftportefølje.

– Når vi skal gjøre rehabiliteringer, er det 
viktig at vi vurderer mulige endringer og 

4
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Eldrebølgen: 87 prosent av Statkrafts norske vannkraft-produksjon ble 
bygget ut mellom 1950 og 1990. I første store «bølgetopp» i 50-60-årene 
ble blant annet Røssåga, Vinje og Tysso 2 satt i drift, mens Høyanger-
verkene ble satt i drift tiåret etter. Dermed er tiden kommet for de første, 
virkelig store rehabiliteringene i Statkraft.
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forbedringer i hele vassdraget. Det hand-
ler om å gjøre anleggene våre best mulig 
tilpasset de markedsmulighetene vi ser for 
oss i fremtiden. Ved løpende optimering av 
vannkraftporteføljen, øker vi inntjeningen 
vår framover, sier Sylte.

Samtidig som Statkraft reinvesterer i 
gamle vannkraftverk, kan det være aktuelt 
å investere i ny fornybar kraftproduksjon i 

-
duksjon av kraft i Norden og dermed svekke 
Statkrafts inntektsgrunnlag?

– Jo, men selv om overproduksjon og 
lave kraftpriser over tid kan true Statkrafts 
inntjening, er det likevel lønnsomt å bygge ut 
ny produksjonskapasitet innenfor systemet 

-

få en markedspris som gjør det lønnsomt for 
Statkraft som kraftprodusent å delta i utbyg-
gingen, sier Hans Petter Sevang.

Kan endre seg
Fremtiden inneholder noen faktorer som 
kan endre situasjonen: Høyere CO2
kraftkabler mellom Norge og kontinentet og 
politisk diskusjon om kjernekraft.

Hadde kvoteprisene vært høye, ville kraft-
prisen vært høyere. I overskuelig fremtid 
ser det ikke ut til at markedet for CO2-kvoter 
vil bedre seg. Det må politiske grep til for 
at CO2-markedet skal bli relevant slik at 

redusere utslippene.
Kraftkabler til Europa er et annet åpent 

spørsmål som kan påvirke markedet frem-
-

skuddet til Europa når prisene er lave i Nor-
den, og dermed opprettholde inntjeningen.

– Vi tror at kabler til utlandet kan påvirke 
situasjonen. Mesteparten av Statkrafts 
magasinkapasitet vil bli mer verdifull med 
større kabelkapasitet, sier Sevang.

Kjernekraft i Sverige kan bli en politisk 
diskusjon. På samme måte som tyskerne 

besluttet å stenge sin kjernekraft, kan 
svenskene gjøre det samme. Foreløpig 
er det imidlertid ingenting som tilsier at 
svenskene vil gjøre noe med sin kjernekraf-
tproduksjon.

– Dersom Sverige likevel skulle bestemme 
seg for å legge ned all kjernekraft, vil det ha 
stor betydning. Hele kraftoverskuddet som 

-
rer omtrent to store kjernekraftverk.

Tynes maksimalt
Vannkraft er i prinsippet en uendelig 
ressurs. Men ulike komponenter har ulik 
levetid. Kontrollanlegg og styringssystemer 
må gjerne skiftes etter 20 år. Transformato-
rer kan dure og gå i 50 år. Fjelltunneler kan 
vare evig.

– Er du mekaniker, er det utrolig hvor lenge 
du kan vedlikeholde en Volvo. Dersom du 
passer på å bytte ut deler underveis, vil 
bilen kunne bli gammel. Selv om du sliter ut 
dekkene jevnlig, vil karosseriet bestå, sier 
Erik Høstmark.

kraftverkenes verdi før vi bygger nytt. For 
eksempel vil Nore I fra 1928 være nesten 
100 år før det eventuelt erstattes med et 
nytt kraftverk.

Inne i maskinsalen på snart 60 år gamle 
Nedre Røssåga kraftverk kan Marianne 

tatt mange år før vi tok investeringsbeslut-
ning. Når moderniseringen har blitt utsatt i 
tid, har vi strukket kraftverkets levetid mak-
simalt. Trykket på generatorene har vært 
høyt, og vedlikeholdet har vært minimalisert 
ettersom vi har ventet på moderniseringen, 
sier Fineide.

– Nå rehabiliteres Nedre Røssåga for frem-
tidig drift i minst 50 nye år.   

Energi Norge krever flere kabler raskere for 
å frakte kraften dit den trengs – bla om!

Vår filosofi er å utnytte mest mulig ut av 
kraftverkenes verdi før vi bygger nytt 

ERIK HØSTMARK, ANSVARLIG FOR ENHETEN ASSET OWNERSHIP I POWER GENERATION (PG)

4 Tre av aggregatene i Nedre Røssåga 
kraftverk blir rehabilitert og oppgradert 
for fremtidig produksjon. Siden Maskin-
hallen er vernet av Riksantikvaren, vil det 
stilmessige uttrykket bli bevart.

5 Det nye Kjensvatn kraftverk vil 
levere 80 GWh kraft, det samme som 
strømforbruket i 4 000 boliger.

6 Opprustingen av Eiriksdal og 
Makkoren erstatter tre gamle kraftverk 
i Høyanger og vil øke produksjonen med 
50-60 GWh per år.

5

6
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TEMA 
Fokus på kraftsituasjonen

Energi Norge mener kabler til Tyskland og Storbritannia er svært viktig 
for å få avsetning for de kommende årenes kraftoverskudd.

TEKST BIRGER BAUG  FOTO JO STRAUBE  ILLUSTRASJON TORGEIR SOLLI

MENER KABLER 
ER HELT AVGJØRENDE

over Nordsjøen rask-
ere, mener Energi 
Norge, som frykter at 
tyskere og engelsk-

andre løsninger.
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ringens formulering om å «sikre en balanse 
mellom utbyggingen av fornybar energi og 
utbyggingen av mellomlandsforbindelser».

– Det er første gang dette med mellom-
landsforbindelser er blitt så tydelig formulert 
fra regjeringshold. Det er i tråd med intensjo-
nene bak else
produksjonen av fornybar kraft skal få avset-
ning der det er bruk for den. Stortinget må 
på sin side huske sine egne forutsetninger 

-
tatt, nemlig at den økte kraftproduksjonen 
skulle erstatte fossile kilder – ikke resultere 
i et innestengt kraftoverskudd i Norden.

Merker presset allerede
– Hva vil skje om kablene ikke kommer? 

– Da styrer vi trolig mot et betydelig 
kraftoverskudd. Dette faller sammen med at 
fornybarnæringen står overfor store investe-
ringer i både nett- og produksjonskapasitet 
de nærmeste årene, om lag 200 milliarder 
kroner, og det vil eventuelt komme oppå det 
prispresset et kraftoverskudd vil medføre. 
Det sier seg selv at det ikke er bra for næ-
ringen. Jeg vil ikke være dommedagsprofet, 
men vi merker allerede nå i ulike deler av 

D
en felles norsksvenske ordningen 

26,4 nye TWh inn på det nordiske 
markedet.

– I tillegg til dette kommer store 

dette i svært mye.  Men den nye fornybare 
kraften må selvfølgelig erstatte fossile 
energikilder, ikke komme i tillegg til dem. 
Hvis ikke står vi overfor et kraftig prisfall 
på kraft, noe som vil få store konsekvenser 
for sektoren, sier kommunikasjonsdirektør 
Eivind Heløe i Energi Norge.

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen 
for norsk kraftnæring jobber kontinuerlig 
med å legge forholdene til rette for at kraft-
bransjen skal få avsetning for det som pro-

deler av norsk sokkel, transportsektoren og 
legge til rette for ny industriell virksomhet 
i Norge. Likevel er kabler over Nordsjøen 
kanskje det aller viktigste tiltaket:

– Gitt det kraftoverskuddet som nå av-
tegner seg, er kabler helt avgjørende og et 
svært viktig virkemiddel for å sikre en positiv 
utvikling i næringen, sier Heløe.

Trenger enda flere kabler
Energi Norge er opptatt av å sikre fremdrift i 
arbeidet med de to kablene Statnett har søkt 
konsesjon for: Én mellomlandsforbindelse til 
Tyskland i 2018 og én til Storbritannia tre år 
senere. Heløe er imidlertid ikke så opptatt av 
hvem som bygger og driver kablene:

– Vi var derfor ikke fornøyd med endringene 
i Energiloven som ble vedtatt rett før somme-
ren, der en forutsetning for å få konsesjon var 
at Statnett satt i eierposisjon. Denne beslut-
ningen ser nå ut til å bli reversert av den nye 
regjeringen. Det tror vi er bra fordi vi mener 
konkurranse om kabelprosjektene gir alterna-

Den nye loven ville for eksempel ha stanset 
den planlagte Northconnect-kabelen mellom 
Norge og Skottland. Bak dette prosjektetstår 
de fem selskapene Agder Energi, E-CO, Lyse, 
Scottish and Southern Energy og Vattenfall AB.

Heløe er med andre ord svært godt fornøyd 
både med at den nye regjeringen vil reversere 
endringene i Energiloven, og regjeringserklæ-

 Gitt det kraftoverskuddet som nå avtegner seg, er 
kabler helt avgjørende og et svært viktig virkemiddel 

for å sikre en positiv utvikling i næringen 
KOMMUNIKASJONDIREKTØR I ENERGI NORGE EIVIND HELØE

næringen at prispresset er der. Det ansettes 
for eksempel færre enn det kanskje strengt 
tatt burde, sier Heløe.

Både i Tyskland og Storbritannia er det for 
tiden store diskusjoner om å satse på kapasi-
tetsmarkeder for å kunne ha stabil krafttilgang 
i perioder der fornybare kilder som sol- og 
vindkraft ikke er nok til å dekke etterspørse-
len. «Kapasitetsmarked» vil si at aktører i den 
fossile delen av kraftbransjen betales for å stå 
klare til å produsere når behovet er der.

Må ikke nøle for lenge
Eivind Heløe mener at om vi i Norge proble-
matiserer og nøler for lenge med å godkjen-
ne nordsjøkablene, kan det være med på 

andre løsninger på sine utfordringer.
– Det vil være en veldig ugunstig situasjon 

for både norsk kraftbransje og for miljøet. 
I tillegg skal vi heller ikke glemme at vi har 
behov for kablene også den andre veien. Det 
er jo tross alt ikke mer enn to-tre år siden 
Norge opplevde en vinter som var så lang og 
tørr at det nesten ble kraftkrise. I slike situa-
sjoner må vi ha muligheten til å importere 
energi, sier Heløe. 

Eivind Heløe i Energi Norge bekymrer 
seg for prispresset som vil oppstå 
med det forventede kraftoverskuddet 
de nærmeste årene.
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TEKNOLOGI 
& miljø

LANDKRABBE-SELSKAPET Statkraft hev seg 
på dypt vann da det gikk inn i havvindbran-
sjen i 2009, men i sommer ledet selskapet 
for første gang det som kalles for «marine 
operasjoner».

– Dette er en viktig milepæl, og jeg er stolt 
av at vi har ledet en slik operasjon. For å 
kunne ta en ledende industriell rolle på for 
eksempel Doggerbank, er vi nødt til å bygge ny 
kompetanse skritt for skritt, sier Olav Hetland, 
direktør for offshore vindkraft i Statkraft.

I våres streiket først girboksen i én av hav-
vindturbinene på det gigantiske Sheringham 
Shoal-feltet. Deretter takket transformatoren i 
en annen turbin for seg. Siden 2 x 3,6 MW ute 
av drift i månedsvis betyr mange, mange pund 
i tapt fortjeneste, ønsket driftsselskapet Scira 
å få byttet de defekte enhetene snarest mulig. 

oppdraget, og satte Mats Lund på oppdraget 
som prosjektleder. Han er mer sjøulk enn 
landkrabbe, med lang fartstid fra offshore-
virksomhet i olje- og gassektoren.

– Vi satte i gang umiddelbart, målet var å 
få jobben gjort så fort som mulig. Prosjektet 
ligner veldig på operasjoner for full bygging, 
blant annet er man avhengig av å få tillatel-
ser i tide, gjøre sjøbunnsundersøkelser ved 
de aktuelle turbinene, godt vær for å utføre 
løfteoperasjonene og ikke minst ha et egnet 
skip tilgjengelig, sier Mats.

Olsen Wind Carriers The Bold Tern, en såkalt 

løf
å være helt stabilt før selve løftene utføres. 

Operasjonen ble sluttført i juli uten skader 
og alvorlige HMS-hendelser, mindre enn 
to måneder etter at jobben ble satt i gang 
og innenfor kost og plan. De to sykmeldte 
turbinene er satt i full drift igjen.

Visste du at industribygninger bruker 
dobbelt så mye energi per kvadratmeter 
som et stort boligbygg? De to eiendoms-
typene utgjør henholdsvis bunn og topp 
i Enovas oversikt over energiforbruk i 
2011, med 312 kWh mot 164 kWh.312

Varierende vær la ingen demper på Cagla Odabasis glede over 
å oppleve isbreen Folgefonna og Mauranger kraftverk.

LØSTE KOMPLISERT 
OFFSHORE-JOBB 
TIL HAVS

Mats Lund har bred offshore-erfaring 
og ledet den kompliserte operasjonen.

Her heises ny girboks til topps 
på en av havvindmøllene på 
Sheringham Shoal.
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Fikk innovasjonsskryt – og råd
Statkraft inviterte i september 
Enova og Innovasjon Norge med på 
tur til Ulla-Førre. Hovedtema for 
turen var innovasjon. Selskapet 
fikk blant annet mye skryt for sin 
innovasjonslogikk og vilje til å 
satse på innovasjon. 
 – Jeg blir naturligvis stolt av 
at Statkraft får skryt, men det var 

også veldig nyttig å bli utfordret 
på hva vi kan gjøre bedre og hva vi 
kan gjøre mer av, sier innovasjons-
direktør Kathrine Duun Moen.  
 Leverandørutvikling, nasjonale 
innovasjonsbehov og måling av 
verdiskaping var noen av det som 
ble tilbakevendende temaer under 
turen. 

Klimaforsker  
presenterte ny  
FN-rapport

Statkraft og selskapets nye 
Klimaprogram var første stopp for 
Cicero-direktør og FN-hovedforfatter 
Cecilie Mauritzen etter at hun deltok 
på Miljødirektoratets pressekonfe-
ranse om den ferske rapporten fra 
FNs klimapanel. I et nesten fullsatt 
auditorium forklarte hun hvorfor 
forskerne nå anslår at det er 95 pro-
sent sannsynlighet for at de globale 
klimaendringene hovedsakelig er 
menneskeskapte. 

Presentasjonen var arrangert av 
Klimaprogrammet, «Consequences of 
climate change», som hadde oppstart 
1. september. Klimaprogrammet er et 
av fire Corporate R&D-programmer 
i Statkraft som ledes av Innovasjon. 
Programmet har en ramme på 10 
millioner kroner i året og skal gå over 
flere år.

– Cecilie Mauritzens presenta-
sjon behandlet selve grunnlaget vi 
skal bygge programmet på, nemlig 
naturvitenskapelig forskning, fortel-
ler leder av Klimaprogrammet, Uta 
Gjertsen.

– Spørsmål vi skal ta for oss er blant 
annet om det blir økt eller redusert 
nedbør, endret temperatur, påkjen-
ning på anlegg som følge av økt 
tilsig, beslutningsunderlag for nye 
investeringer.

FOREWIND, hvor Statkraft er én 

første konsesjonssøknadene for 
offshoreprosjekter på Dogger-
bank. Søknaden for Dogger Bank 
Creyke Beck omfatter to havvind-
parker på 1200 MW hver, og ble 
levert britiske myndigheter etter 

tre år med konsekvensutrednin-
ger og dialog med interessenter 
som blir berørt av en eventuell 
utbygging. En avgjørelse er 
ventet sent i 2014.

– Gjennom årenes løp har et 
stort antall Statkraft-medarbei-
dere jobbet med Doggerbank-
prosjektene i Forewind. Vi har 
blant annet vært prosjektle-
dere, hatt ansvar for miljøkon-
sekvensutredninger, tillatelser, 
engineering og nettilknytning, 
sier David Flood, leder av Early 
Development for Wind Offshore i 

Statkraft, og legger til:
– Gjennom Forewind har Stat-

kraft evnet å bygge opp et team 
med bred og dyp erfaring fra 
prosjektutvikling offshore.
I løpet av neste år leveres 
konsesjonssøknadene for Dog-
ger Bank Teesside A & B and 
Dogger Bank Teesside C & D. 
Konsortiet Forewind har lisens 
til å utvikle konsesjonssøknader 
for Europas største havvindsone 
(inntil 9.000 MW) på Dogger-
bank. Konsortiet består av RWE, 
SSE, Statkraft og Statoil.

Cicero-direktør Cecilie Mauritzen presen-
terte hovedfunn i siste rapport fra FNs 
klimapanel.

FØRSTE DOGGERBANK-SØKNAD

70 m 73 m
80 m

117 m 120 m

Jan Alne tok på seg rollen som 

GIGANTMØLLE PÅ LITEN ØY
LILLE HAUGØYA i Smøla kom-
mune kan få en av verdens 
største havvindturbiner. Stat-
kraft har søkt konsesjon om å 
sette opp en testturbin på 6-8 
MW. Hensikten er å få erfaring 
med havvindturbiner som er 
aktuelle i fremtidige utbyg-
ginger offshore, for eksempel i 

Doggerbank-sonen.
Aktuell som testturbin er hav-

vindmøller som er tre ganger så 
effektive som turbinene i Smøla 
vindpark, og dobbelt så ef-
fektive som de på Sheringham 
Shoal. Om NVE innvilger konse-
sjon i år, kan testturbinen være 
på plass allerede 2015. 

OFFSHORE TESTTURBIN

Aktuelle turbiner er havvindturbiner 
som er tre ganger så kraftige/effek-
tive som turbinene i Smøla vindpark, 
med større rotor og høyere tårn. 

Generatoreffekt: 6 - 8 MW 

Navhøyde: 100 - 130 m 

Rotordiameter: 140 - 175 m

Årlig produksjon: 20 - 25 GWh  
(tilsvarer produksjonen fra ca. 4 
turbiner i Smøla vindpark)
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HISTORIEN 
Jukladalsvatnet
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SPRENGTE  

«PROPPEN»

I FILLER
I Norge er det mange dype innsjøer med et betydelig 
«dødmagasin» liggende lavere enn utløpet. Å punktere 
dødmagasinet gir ofte svært billig magasinkapasitet, og 
det ble derfor gjort allerede tidlig i norsk vannkraftut-
bygging. For å kunne utnytte mest mulig av vannet, ble 
operasjonene etter hvert utført på større og større dyp. 
Prinsippet var å sprenge seg inn under magasinet til 
kun utslagsproppen gjensto. Til slutt ble proppen boret, 
ladet og sprengt.

I Jukladalsvatnet, der dette bildet er hentet fra, var det 
planlagt i alt ti dype utslag, med det dypeste helt nede 
på 93 meter. Utslagene ble gjort om vinteren, og adkom-
sten var derfor ekstra tungvint. Anleggsarbeiderne beve-
get seg via tilløpstunnelen og med trallebane opp sjakta 
til ventilkammeret. De krøp deretter gjennom nedre rør 
og videre gjennom hovedventilen og ut i ventilkammeret 
gjennom en mannlokkåpning.

Det dramatiske utslaget i Jukla øst kom 15. februar 
1974. Sprengningen var på ingen måte perfekt, men ga 
godt erfaringsgrunnlag for senere utslag på store dyp. 
Bildet er for øvrig fra februar 1976, da vannet for første 
gang ble senket helt ned. I reguleringsområdet er det sju 
vannmagasiner, med Juklavatnmagasinet som det største.

Måtte krype i rør  
for å komme til
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