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snømannen kaller
Se hvorfor det er viktig å 
lytte til erfarne fjellfolk.

 
Tema: 

Tar verden  
med vann

Statkrafts verden 
skal bli enda større.

Hms uT i verden
Nye markeder stiller nye krav til helse og sikkerhet. 

Jordarundt på 40 sider



2 Statkraft

Delivering growth in pure energy – det er 
tittelen på vår nye strategiske plattform. Det er 
gode grunner til å gjøre nettopp dette.

I dag kommer to tredeler av kraftproduksjonen 
i verden fra fossile kilder, og utslippene fra disse 
utgjør rundt 40 prosent av de samlede klima-
gassutslippene. I tillegg vet vi at rundt 2,5 mil-
liarder mennesker verden over må klare seg med 
dårlig eller ingen tilgang til elektrisitet. Vekst 
innen ren energi er derfor svært viktig både for å 
få ned klimautslippene og for å bidra til fattigdoms-
bekjempelse og økonomisk utvikling. 

Statkraft er et selskap som kan spille en viktig 
rolle i denne sammenheng. Vi har som ambisjon 
å opprettholde posisjonen som Europas største 
vannkraftprodusent og være en betydelig bi-
dragsyter innen fleksibel kraft i Europa. I tillegg 
vil vi fortsette å investere i vannkraft innenfor 
vekstmarkeder i andre deler av verden.

Vi har nå en fokusert strategi bygd på vår 

kjernekompetanse som produsent, utvikler og 
markedsaktør. I årene som kommer ønsker 
vi å vokse innen fleksibel kraftproduksjon og 
markedsoperasjoner i Europa, internasjonal 
vannkraft, vindkraft, fjernvarme og småkraft.  
For Statkrafts del vil strategien bety økt verdi-
skaping for selskapet, og økt kompetanse i alle 
land der vi er til stede. Statkrafts eier støtter 
strategien, og har tilført ny kapital. 

Vi har kompetansen, kapitalen og viljen til å 
investere i ren energi. Nå er det tid for å gjen-

nomføre. Jeg er sikker 
på at alle medarbeidere 
i Statkraft fortsatt vil 
bidra sterkt til å levere 
vekst innen ren energi.

Christian  
rynning-tønnesen
konsernsjef

tid for å levere

leDer

se
flere bilder av  

Norges hvite gull
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energisK 
vind over 
sKoLene

Vindparken på Smøla har en 
viktig rolle i vindkraftfilmen 
på Kraftskolen 2.0.

statkrafts anlegg har en sentral 
rolle når norske skoleelever får 
oppdatert energikunnskapene sine.
TeksT Cato gJertsen FoTo dag spant
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statkraft er at av de viktigste selskapene staten 
eier. Selskapet forvalter betydelige norske vannkraft-
ressurser som det er ønskelig at skal komme felles-
skapet til gode. Samtidig har Statkraft utviklet seg til 
å bli en ledende produsent av fornybar energi i Europa 
og har en viktig rolle å spille fremover som et bidrag til 
økt produksjon av ny fornybar energi, både i Norge og i 
et større europeisk perspektiv.

Regjeringen har ambisiøse mål innen klimapolitikken, 
både nasjonalt og internasjonalt. For å lykkes er vi 
avhengig av at noen faktisk investerer, utvikler og 
produserer det økte innslaget av fornybar energi vi har 
behov for. Vi trenger organisasjoner med mennesker 
og kompetanse som evner å gjøre dette innenfor 
fornuftige teknologiske og økonomiske rammer. Som 
myndigheter må vi legge forholdene til rette, slik at 
dette blir mulig.

Statkraft har unik kompetanse og erfaring fra hundre 
års forvaltning av norske vannkraftressurser. Dette, og 
posisjonen som ledende produsent av fornybar energi 
i Europa, gjør selskapet i stand til å bidra til en mer 
klimavennlig utvikling, både i Norge og internasjonalt.

Regjeringen har sagt at vi vil utvikle Statkraft som 
en motor innenfor fornybar energiproduksjon. Før jul 
foreslo regjeringen, og et samlet Stortinget vedtok, å gi 
Statkraft et finansielt handlingsrom som gjør det mulig 
med en offensiv satsing på fornybar energi fremover.

Som eier er vi stolte av den offensive utviklingen 
selskapet har hatt de siste årene. Dere som jobber 
der har bidratt til å utvikle ledende kompetanse innen 
ulike deler av energikjeden. Vår forventning fremover 
er at dere videreutvikler og nyttiggjør denne unike 
kompetansen i den videre satsingen både i Norge og 
internasjonalt. Dette vil gi god avkastning til staten 
som eier og være viktig for å utvikle et norsk kompe-
tansemiljø innen fornybar energi.  Lykke til!

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

næringsminister tronD giske

statkraft har hele veien vært 
en viktig samarbeidspartner  

i film produksjonen. 
oLe andré sivertsen, prograMLeder for KraftsKoLen 2.0

i
Kraftskolen 2.0 lærer norske elever 
om energi og kraft på spennende 
og utradisjonelt vis. Statkraft er den 
største bidragsyteren til prosjektet, 
som bygger på en allerede stor suk-

sess i skolevesenet. Kraftskolen så dagens 
lys i 2004 og besto den gangen av 16 filmer 
for elever på ungdomsskolenivå. Temaene i 
filmene spente fra hva kraft og energi er, til å 
forklare utfordringene med ulike energikilder.

utDatert. Tidligere programleder for 
NRKs populærvitenskapelige serie 
Newton, Ole André Sivertsen, er manus-
forfatter og programleder for filmene. 
Han forteller at opplegget kan brukes på 
mange måter i undervisningen, for eksem-
pel som introduksjon til et nytt tema, eller 
som diskusjonsgrunnlag rundt deler av 
pensum i naturfag.

– Filmene fikk en svært god mottakelse 
i 2004, men vi følte at tiden nå var moden 
for å oppdatere dem. Det visuelle uttryk-
ket blir fort utdatert, enten det er snakk 
om grafikk, animasjoner eller klesstil og 
frisyrer. Som skoleelev ønsker du ikke å se 
åtte år gamle filmer fra det som oppfattes 
som en «svunnen tid».

fremtiDen er kommet. Endringer i 
innholdet var den andre grunnen til å opp-
datere Kraftskolen til en 2.0-versjon.

– I den første versjonen snakkes det 
for eksempel om utvikling som ventes i 
fremtiden. Enkelte av disse endringene 
har allerede skjedd, dessuten trengte 
en del av den generelle informasjonen å 
oppdateres. Vi har også spilt inn fire filmer 
med helt nye temaer – energieffektivise-
ring, gasskraft, varmepumper og energi og 
klima, sier Sivertsen.

Nytt i denne runden er at læreplansmål 
for den videregående skolen er høyere 
prioritert. Det viste seg at de opprinnelige 
filmene ble hyppig brukt også i videregående 
skole, og det har derfor vært naturlig å 
inkludere temaer fra denne læreplanen i 
den nye versjonen.

statkraft viktig. Statkraft har hele 
veien vært en viktig samarbeidspartner i 
filmproduksjonen – ikke bare økonomisk. 
Ifølge Sivertsen har selskapets medar-
beidere bidratt med nyttig informasjon, 
og hele tiden vist respekt for at produk-
sjonsteamet belyser problemstillinger på 
en redaksjonelt uavhengig måte.

– Enova og Naturfagsenteret er de to 
andre støttespillerne bak Kraftskolen 
2.0. Sistnevnte bestemmer det faglige 
innholdet for naturfag i skolen, og vi er 
svært stolte over at de ønsket å være med 
på laget etter å ha sett de opprinnelige 
filmene, sier Sivertsen. 

fornyBar energi 
– noen må gjøre jobben

Ole André Sivertsen er 
primus motor for de nye, 

oppdaterte filmene.
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styret i statkraft ga på sensommeren i fjor 
grønt lys for investeringene knyttet til bygging av 
et kraftverk nr. 2 i Hürth-Knapsack med en instal-
lert effekt på 430 MW. I fjor høst ble prosessen 
for å få godkjent den påkrevde gassledningen 
innledet og EPC-avtalen med Siemens om bygging 
av kraftverket signert. 

i Dialog meD naboene. Siden det i dette 
tilfellet er to forskjellige godkjenningsprosesser, 
er byggingen av kraftverket og gassledningen 
definert som to delprosjekter. Den foreløpige 
byggetillatelsen til selve kraftverket fikk Stat-
kraft i fjor. 

I vår blir de siste samtalene med de berørte 
naboene til gassforsyningsledningen gjennom-
ført. Som part i prosessen må de gi sin tillatelse 
til at Statkraft får føre ledningen gjennom deres 
eiendommer og for det meste parallelt til allerede 
eksisterende ledninger.

– I midten av mars ble det arrangert en offentlig 
høring der de siste åpne spørsmålene for å kunne 
gi tillatelse til byggingen av gassledningen, ble 
besvart og endelig løst, sier Jörn Hackbarth som 
er prosjektleder for gassledningen. I februar ble 
også EPC-avtalen om bygging av kraftverket med 
Friedrich Vorwerk KG (GmbH & Co.) undertegnet. 

forarbeiDene i gang. På området der kraft-
verket skal bygges, har man allerede begynt med 
de første forarbeidene til byggingen. Blant annet 
må grunnforholdene under det planlagte bygget 
undersøkes.

– Det må blant annet beregnes om grunnen har 
tilstrekkelig bæreevne. Videre skal man om ikke 
lenge begynne med grunnarbeidene og sette opp 
grunnpilarer til fundamentet, forklarer Markus 
Rädler, prosjektleder for kraftverksbyggingen.

Det forventes at den endelige byggetillatelsen for 
kraftverket og gassledningen blir gitt i sommer. 

KnapsaCK ii  
tar forM 
forarbeidene til Knapsack ii er allerede i gang. 
de siste samtalene med naboene til den nye 
gassledningen gjennomføres denne våren.

NYTT 

KRAFTVERK 
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430 Mv
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ny og fleksibel energi for inntil 80 milliarder 
kroner. Det er rammen for Statkrafts strategi 
de neste fire årene. Oppgaven er å levere flere 
fleksible og rene kilowattimer, til fordel for både 
selskap og eier, klimaet og landene det opereres i.

I midten av februar presenterte konsernsjef 
Christian Rynning-Tønnesen Statkrafts ferske 
strategiske plattform for perioden 2011-2015. 
Plattformen bygger videre på strategien fra 
i fjor sommer, og skal ta utgangspunkt i hva 
Statkraft er gode på og hva som trolig blir de 
mest attraktive markedene fremover. Samtidig 
baserer strategien seg på en klar forventning om 
fortsatt sterk vekst innen fornybar energi, både 
i Europa og i nye vekstmarkeder i Sørøst-Asia og 
Sør-Amerika. 

Totalt er ambisjonen å investere mellom 70 
og 80 milliarder kroner frem til og med 2015. 
En firedel ventes å komme i Norge, mens øvrige 
investeringer vil skje i utvalgte europeiske 
markeder, samt i vekstmarkeder, hovedsakelig i 
Sørøst-Asia og Sør-Amerika, gjennom SN Power.

vann viktig. Internasjonal vannkraft vil stå 

for opptil halvparten av investeringene, med 
fokus på Tyrkia og Albania, i tillegg til prosjek-
ter gjennom SN Power. Samtidig vil inntil en 
tredel investeres i fleksibel kraftproduksjon og 
markedsoperasjoner i Europa. Her er norsk og 
nordeuropeisk vannkraft, i tillegg til tysk gass-
kraft, viktige stikkord.

Også vindkraft skal vokse, i form av landbaser-
te vindturbiner i Norge, Sverige og Storbritannia, 
og havbaserte vindparker utenfor Storbritannia. 
I alt vil vindkraft utgjøre inntil 10 prosent av 
investeringene i perioden. En tilsvarende andel 
vil bli investert innen fjernvarme, småkraft og 
regionale selskaper, hovedsakelig i Norge.

hms-ambisjoner. Den kraftige veksten, spesi-
elt i nye markeder, krever at hensynet til helse, 
miljø og sikkerhet fortsatt må stå i høysetet. Am-
bisjonen er null ulykker og alvorlige miljøbrudd.

Viktig er også helheten i strategien, som både 
skal sikre økt verdiskaping og kompetanseutvik-
ling for konsernet, gi klimaforbedringer og bidra 
til økonomisk utvikling i de landene selskapet 
opererer og investerer i. 

Ren informasjon
i begynnelsen av året ble det presentert nye informa-
sjonsbrosjyrer for Statkrafts seks tyske kraftverksanlegg i 
Dörverden, Emden, Erzhausen, Knapsack, Robert Frank og 
Werrawerk. Hver trykksak er på åtte sider, og inneholder flotte 
bilder og de viktigste opplysningene om kraftverkene. 

Leseren får en del generell informasjon om Statkraft, og 
nyttige opplysninger om den historiske utviklingen, driften og 
tekniske detaljer i det enkelte kraftverket. Lett tilgjengelige 
illustrasjoner viser hvordan strømmen produseres ved hjelp av 
vannkraft, gasskraft eller biomasse.

Hvis du vil se nærmere på brosjyrene, finner du dem i  
PDF-format via www.statkraft.de. 

vi sKaL Levere Mer ren energi

50
Om alle kullkraftverk 
hadde blitt erstattet 
med gasskraftverk, ville 
CO2-utslippene fra tysk 
kraftproduksjon blitt 
redusert med 50 prosent.

Mye tyder på at gasskraft-
verket i Knapsack snart 
får en ny kompis.
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1. januar ble antallet medarbeidere i pG Sverige nær fordoblet. 
da kom vedlikehold av kraftverkene under Statkrafts egne vinger.
TeksT CHrister giLJe

tar vedlikeholdet «hjem»
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helt siDen statkraft tok over de 
første kraftverkene fra E.On i Sverige 
i 2005 har daglig vedlikehold vært 
noe som ikke gjøres av Statkraft 
selv. Like lenge har den svenske 
organisasjonen diskutert om dette 
bør insources. 1. januar i år ble altså 
operasjonen gjennomført. 

mer hms-kontroll. − Dette skyl-
des ikke at vi ikke er fornøyd med 
jobben som er blitt gjort, forteller 
Per Nordlund, som er regiondirektør 
for PG Sverige. Grunnen var heller 
ikke en tro på kortsiktige kostnads-
besparelser, men at det på lang sikt 
ville være verdier å hente.

− Fleksibilitet er den aller viktigste 
grunnen, blant annet gjennom å 
få bedre samsvar mellom daglig 
vedlikehold og markedsoperasjo-
ner, og å få bedre tilgjengelighet 
til kraftverkene. Vi føler også at 
de ansatte vil ha mer tilhørighet til 
kraftverkene som Statkraft-ansat-
te, og dermed involvere seg mer. 
Sist, men ikke minst får vi enda mer 
kontroll over HMS-arbeidet.

lønn viktigst. Forarbeidet startet 
allerede i andre halvdel av 2009. Da 

selve prosjektet kom i gang i 2010 
var organisering og rekruttering 
viktige områder, det samme gjaldt 
forhandlinger med de eksterne som 
leverte tjenestene. I tillegg var det 
viktig at en beredskapsplan var på 
plass fra første dag etter endringen.

− Så kommer alt det praktiske – 
biler, pc-er, kontorplass, sikkerhets-
utstyr – også lønningssystemet, det 
var kanskje det viktigste, humrer 
Nordlund. 

− I tillegg var det viktig å sørge 
for informasjon både til de som 
allerede var ansatt og de nye som 
skulle ansettes, og å sikre god 
dialog med fagforeningene.

fleksible og positive. Når 
antallet medarbeidere har økt fra 
65 til 123, er det klart at det er en 
stor omorganisering. Nordlund er 
fornøyd med resultatet.

− Prosjektet og medarbeiderne 
har gjort en god jobb, og de nyan-
satte har vist en veldig fleksibel og 
positiv holdning. Det er snakk om 
mer enn 50 nye ansatte, og det tar 
litt tid før de føler seg 100 prosent 
hjemme, men alt ser lovende ut, 
avslutter Per Nordlund.

traineer med egen blogg
statkrafts ferskeste trainee-gjeng har sin
egen blogg om hvordan de opplever opplæringen og arbeids- 
dagene i selskapet.

Bloggen viser frem mulighetene for studenter og andre 
som lurer på om Statkraft er det rette stedet for å starte 
karrieren. I tillegg kan alle andre nysgjerrige lære litt om 
selskapet sett fra de yngste medarbeidernes ståsted.

Alexander Berg er trainee i Public Affairs. Sammen med 
Karolina Orleanski, har han hovedansvaret for å oppdatere 
bloggen, der alle traineene deltar.
– Som trainee lærer man mye om selskapet i løpet av kort tid, 

og når vi er ni stykker i ulike deler av selskapet, får vi vist frem 
mange deler av virksomheten, sier Berg.
Traineene har sin egen side på Statkrafts nettsted, men du 
kan også følge dem på: statkrafttrainee.wordpress.com

Det måneDlige informasjons møtet 
via webcast er nå etablert som en 
av konsernsjefens viktigste kana-
ler for å nå ut med informasjon til 
alle ansatte.

Christian Rynning-Tønnesen 
leder møtene fra auditoriet på 
hovedkontoret en gang i måneden 
og møtene sendes ut via webcast 
på norsk, engelsk og tysk. I tillegg 
kan de som ønsker det følge møtet 
uten oversettelse, og dermed høre 
deltagerne på webcasten snakke norsk og engelsk.

Hver måned tar Rynning-Tønnesen for seg det viktigste som 
har skjedd den siste måneden, og inviterer konserndirektører 
og andre til å presentere et prosjekt eller en avdeling. I tillegg er 
det mulig å stille spørsmål både til konsernsjefen og innlederne.

Målet er å utvikle møtene videre så de på best mulig vis gir 
alle medarbeidere et innblikk i det viktigste som skjer i konser-
net. Send gjerne innspill til redaksjon@statkraft.com dersom du 
har synspunkter på møtene eller forslag til forbedringer. 

Konsernsjefens egen kanal

her er De nye bloggerne, Statkrafts traineer i 2010. Foran, fra 
venstre: Ingrid Björklund, Mari Stausland, Nina Holden, Karolina Orleanski 
og Ruth Von Heusinger. Bakre rekke: Johan Boström, Gürcan Özkan, Gustaf 
Nissen og Alexander Berg.

Prosjektet og medarbeiderne 
har gjort en god jobb, og 

de nyansatte har vist en veldig 
fleksibel og positiv holdning. 
per nordLund, regiondireKtør for pg sverige. 

Her er noen av de mer enn 50 nyansatte samlet. 
Regiondirektør Per Nordlund ser lyst på fremtiden.
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Dörverden-kraft på utstilling
i årene 1907 til 1914 la arbeiderne stein på stein for å bygge Weser-elvekraftverket ved demningen i Dörverden. Nå vises kraft-
verket i en permanent utstilling på den nye kulturgården Ehmken Hoff i Dörverden. Den høytidelige åpningen fant sted 1. mars.

Weser elvekraftverk er et av Tysklands eldste vannkraftverk, og i alt fire bannere i utstillingslokalet på den nye gården er 
viet til disse første årene. De besøkende får dessuten vite en del om Statkraft, om menneskene som jobber i kraftverket og 
om anleggets tekniske drift.

− Kraftverkets historie er også historien til landsbyen og menneskene som bor der, sier Maik Thalmann, lederen for 
Statkrafts kraftverksgruppe i Tyskland. Han fremhever at det var menneskene på stedet som gjorde kraftverket og senere 
kulturgården Ehmken Hoff mulig.

Kulturgården består av to vernede tidligere gårdshus som ble bygget opp igjen bak rådhuset midt i landsbyen. Takket være 
hovedsponsoren, H. F. Wiebe Stiftung, innsatsen til landsbybeboerne, støtten fra Statkraft og andre bedrifter, klarte man å 
bygge opp et levende senter for konserter, utstillinger, ungdomsprosjekter, tilbud for eldre og mye annet. 

– jeg har vanskelig for å se at det er 
noen regulering som vil virke bedre enn de 
markedsinsentivene som allerede er der. Det 
ligger allerede innbakt i markedsregimet at 
kraftprodusentene hele tiden prøver å produ-
sere kraft når den er mest verdt. Det betyr at 
vi prøver å spare vannet til det er mest bruk 
for det. Når det er mye nedbør, forsøker vi å 
produsere, slik at vi unngår at vannet går over 
demningene, forklarer Rynning-Tønnesen. 

På Paretos årlige konferanse for kraftbran-
sjen i januar snakket Rynning-Tønnesen også 
mye om behovet for å bygge flere kraftkabler 
til utlandet. Statkraft-sjefen ønsker at det 
bygges to kabler til Storbritannia, to kabler til 

Tyskland og ytterligere en kabel til Nederland. 
– Jeg vil ikke utelukke at vi kunne være 

medeier, men Statnett bør være hovedeier 
og utbygger, sier Rynning-Tønnesen, som 
har samme syn i forhold til en kabel mellom 
Norge og Tyskland.

Han sier motivasjonen for å bygge kabler er 
behovet for fleksibel kraft i nabolandene. Men 
kablene vil også hjelpe når vintrene er kalde. 

– Med flere kabler vil det være mulig å 
importere mer kraft når det er pressede 
situasjoner som i vinter. Og motsatt hvis det 
er mye nedbør og stor kraftproduksjon, vil 
vi ha et større marked å selge kraften i, sier 
Rynning-Tønnesen. 

− Fornøyd med kraftmarkedet
i den store debatten om høye strømpriser i norge i vinter, foreslo flere aktører at kraft-
produsentene må straffes økonomisk hvis vannmagasinene går tomme. statkraft-sjef 
Christian rynning-Tønnesen mener imidlertid at dagens system er godt nok:

ønsker nye kabler
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noTiser

Statkraft Varmer opp
fra 1. mars bytter Trondheim 
Energi Fjernvarme navn til Statkraft 
Varme. Alle skilt på biler og bygninger 
skiftes ut og en egen kundeweb er 
etablert for alle fjernvarmekundene til 
Statkraft. 

Prosessen betyr også at all fjernvarme-
virksomheten i Statkraft nå ledes fra 
Trondheim – inkludert fjernvarme-
anleggene i Sverige.

5000

statkraft er pålagt å slippe 
vann fra Sysendammen i Eidfjord til 
Vøringsfossen om sommeren. For 
å utnytte dette vannet bygges nå 
Leiro kraftverk, med en installert 
effekt på rundt 5 MW og en gjen-
nomsnittlig årsproduksjon rundt 
8,4 GWh.

Leiro kraftverk bygges i tilknyt-
ning til eksisterende tapperør i 
ventilkammeret i fjellet nedenfor 
Sysendammen. Her blir det laget 
en avgreining fra det eksisterende 

tapperøret som fører vannet inn i 
Leiro kraftverk. Deretter blir avløps-
vannet ledet tilbake til tappetunnel-
len gjennom et innstøpt sugerør.

Aggregatet og den gamle 
tappeventilen skal, ved hjelp 
av reguleringsautomatikken for 
Vøringsfoss-ventilen, sørge for vann 
til Vøringsfossen uten brudd på 
konsesjonskravet på 12 m3/sek. 
Prosjektet skal være ferdig montert, 
testet og ha fullført prøvedrift innen 
1.juni 2011. 

Storbritannia har nå 5000 MW vindkraft installert,  
hvorav 1300 MW til havs. Britene har dermed flere 
havvindturbiner i drift enn resten av verden til sam-
men, ifølge bransjeorganisasjonen RenewableUK.
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Utnytter vannslipp

Sugerør klar for 
transport inn, 
med sine i alt 
11,4 tonn og 8,5 
meters lengde.

Ny leder for 
kommunikasjon
statkrafts nye kommuni-
kasjonsdirektør heter Bente 
E. Engesland. Hun gleder 
seg til å ta fatt på oppgaven 
2. mai.
− Jeg ser på Statkraft som 

et av Norges viktigste sel-
skaper, med en spennende 
internasjonal satsing på 
fornybar energi. Derfor 
gleder jeg meg veldig til 
å bli med på laget, sier 
Engesland.

Hun kommer fra stillingen 
som kommunikasjonsdirek-
tør i Utlendingsdirektoratet 
(UDI), og har tidligere blant 
annet vært leder for Aften-
postens politiske avdeling 
og programsjef og politisk 
redaktør i NRK.
− Som kommunikasjons-

direktør håper jeg å bidra 
til at Statkraft synes enda 
mer i det norske samfun-
net.  Det blir også viktig å 
bygge nettverket med våre 
kolleger i andre land – slik 
at vi fanger hele virksomhe-
ten, nasjonalt og interna-
sjonalt, internt og eksternt. 
Målet er at vi som jobber 
med kommunikasjon 
aktivt er med på å styrke 
forretningsvirksomheten og 
merkevaren Statkraft.

Blir kommunikasjonsdirektør: 
Bente E. Engesland.
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arne sandvold

Arne Sandvold
stilling: prosjektleder    
vannkraft i statkraft.

utdannelse: 

Bygningsingeniør.

sivilstand Bor ved sogns
vann i oslo. gift, to barn. 
født og oppvokst på Byåsen i 
trondheim.

utenom jobb: er glad i 
friluftsliv og engasjert i 
idrett både sommer og vinter. 
Har bakgrunn fra langrenn, 
orientering og militære 
idrettsdisipliner, og har vært 
aktiv i å følge opp egne og 
andres barn i både langrenn, 
orientering og skiskyting. for 
to og et halvt år siden ble han 
utnevnt til assisterende renn
leder langrenn under skivM 
2011 i oslo.

sPorseTTeren
Møt mannen som lever av å sette folk på rett spor − enten 

det gjelder vannkraft i laos eller ski-VM i oslo.
TeksT sisseL fantoft  FoTo eLLen JoHanne JarLi
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stillingen

  jeg er engasjert av natur, og da skal man 
ha en veldig god unnskyldning overfor 

seg selv hvis man sier nei til noe sånt! 
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arne sandvold

s
om prosjektleder vannkraft i 
Statkraft er ikke Arne Sandvold 
fremmed for å organisere store 
prosjekter. Han nølte da heller 
ikke med å takke ja da han ble 
spurt om å ta vervet med det 
klingende navnet assisterende 

rennleder langrenn under ski-VM i Oslo.
− Jeg er engasjert av natur, og da skal man ha 

en veldig god unnskyldning overfor seg selv hvis 
man sier nei til noe sånt!
Sammen med rennleder Bente Skari og assiste-
rende rennleder Bjørn Ståle Tennfjord utgjorde 
han den øverste ledergruppen i langrenn,  
med gjennomføringsansvaret for alt det sports-
lige på langrennssiden under folkefesten i 
Holmenkollen for noen uker siden.
− Forespørselen kom to og et halvt år før VM, og 

den tiden brukte vi på planlegging. Alle har vært 
frivillige og brukte fritiden på dette, men under 
selve VM bodde vi mer eller mindre i Holmenkollen. 
Det var en helt fantastisk opplevelse. Langrenn er 
jo Norges nasjonalsport, og Holmenkollen et av 
verdens mest kjente idrettsanlegg. Vårt mål var 
hele tiden å skape tidenes beste ski-VM, og det 
håper jeg vi greide, sier Sandvold.

På militærlandslaget
Arne Sandvold vokste opp på Byåsen i Trond-
heim, og var aktiv i både ski og orientering. Han 
gikk på skigymnas på Ringve hvor han blant 
annet hadde legenden fra ski-VM i Oslo 1982, 
Oddvar Brå, som langrennstrener. Han toner 
imidlertid ned sin egen merittliste:
− Min egen idrettshistorie er ikke all verden, 

men jeg var en habil juniorskiløper, og fortsatte 
med orientering på brukelig nasjonalt nivå til jeg 
var 30, da datteren vår ble født. Da var det slutt 
med aktiv idrett, men jeg kan fortsatt slenge 
med i noen orienteringsløp om sommeren som 

mosjonist. Jeg har også drevet litt med ski-orien-
tering, og var med på det militære landslaget i 
feltidrett i noen år, forteller han. 

Men selv om Sandvold la sin egen idrettskarriere 
på hylla, har han aktivt fulgt opp barna sine.
− Da sønnen min var 15-16 år gammel påtok jeg 

meg å være oppmann i Oslo Skikrets Langrenn. 
Oppgaven var å bygge et felles trenings- og kon-
kurransemiljø med støtteapparat på tvers av alle 
Oslo-klubbene. Det er mange som slutter med 
aktiv idrett i den alderen, og et stort og sterkt 
miljø var nøkkelen for å få dem til å fortsette. 
Sandvolds engasjement ble lagt merke til i Ski-
Norge, og han ble anbefalt til Bente Skari som 
assisterende rennleder under Ski-VM 2011.

Planla, rigget, merket og preppet
Ansvarsområdet til rennledelsen under VM var å 
arrangere alle langrennene, inkludert kombinert 
langrenn.
− Vi planla løyper og stadion, rigget, sikret, 

merket og preparerte løypene, organiserte løype-
vakter, besørget tidtaking og så videre. Vi hadde 

500 frivillige med oss under selve VM. Vi hadde 
også ansvaret for koordinering mot NRK, dette 
var tidenes løft også for dem, sier Sandvold.

Samarbeidet med en av verdens mestvinnende 
langrennsløpere, Bente Skari, har han bare 
positivt å si om.
− Hun er dyktig og har masse erfaring fra utøver-

siden, men er også en kjendis. Da vi var på 

   vi ble enige om at 
jeg kunne samle opp 

flexitid, slik at jeg kunne 
avspasere under vm. 

« studietur til Otepää i Estland i fjor, var det masse 
presse der for å dekke World Cup-rennet. Men 
mange av dem var vel så interessert i Bente og 
hennes tidligere seire i Finland.

Sandvold er også full av lovord om nye  
Holmenkollen Riksanlegg.
− Det har vært mye snakk om at man har brukt 

2 milliarder kroner på en hoppbakke. Men vi 
har jo fått så mye mer; et helt topp moderne 
langrennsanlegg, skiskytterstadion, lysløype, 
rulleskiløyper, kunstsnøanlegg og et helt nytt 
hoppsenter for rekruttering i Midtstua. Det fins 
ikke noe bedre enn å ha nasjonalanlegget for 
nasjonalsporten midt i hovedstaden! 

Samlet opp fleksitid
Før han takket ja til oppdraget tok Sandvold en 
prat med sjefen sin i Statkraft, Tron Engebrethsen.
− Vi ble enige om at jeg kunne samle opp fleksi-

tid, slik at jeg kunne avspasere under VM. Det har 
fungert fint og jeg har fått god tillit fra ledelsen. 

Arne Sandvold har vært ansatt i Statkraft i 28 år, 
helt siden han var ferdig utdannet bygningsingeniør.

− Jeg jobber med å legge til rette 
for at Statkraft skal produsere 
enda mer fornybar energi, som i 
praksis betyr vannkraft for min del. 
Jeg ser på mulighetene for å bygge 
nytt, utvide eksisterende anlegg 
og rehabilitere gamle anlegg. Jeg 
er både prosjektleder og opp-
dragsleder for en del prosjekter i 

Norge i utviklingsfasen, mens andre tar over når 
prosjektene skal realiseres.
Men i utenlandske prosjekter er Sandvold også 
med i selve byggefasen.
− Akkurat nå har jeg et spesielt ansvar for å følge 

opp et prosjekt i Laos. Der utvides eksisterende 
anlegg med nytt kraftverk og et stort vannmagasin. 
Jeg sitter også i en prosjektstyringskomité for 
Kargi kraftverk i Tyrkia. Her hjemme er jeg også 
prosjektleder for konseptutvikling av «Statkraft 
som svingprodusent», som går ut på å kunne 
etablere pumpekraftverk mellom magasiner, slik 
at Norge kan bli et slags batteri for Europa. Med 
betydelig mer utbygging av for eksempel uregulerbar 
vindkraft i Nordsjøen vil Europa trenge betydelig 
«batterikapasitet». Vi kan spille en viktig rolle her, 
slik at overskuddskraft i Europa kan lagres i  
norske vannmagasiner, og leveres tilbake igjen 
når vinden stilner, sier Sandvold, som ikke led av 
VM-abstinenser da skiløperne pakket ned medal-
jene sine og reiste hjem.
− Da var det veldig greit å komme tilbake på 

jobb igjen! 

Uatskillelig duo, men med fem VM-
gull blant merittene er Bente Skari 
den største kjendisen ...

Arne Sandvold sto 
bak verdens viktigste 

spor i mars 2011.
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fotoreportasjen
De to fagarbeiderne i Kraftverksgruppe 
Nore, Tore Vikan (t.v.) og Magne Pladsen 
har til sammen flere tiårs erfaring med 
snømålinger på Hardangervidda. 
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snømåling

vokter norges hvite gull
snømålerne i statkraft har flere oppgaver enn du tror. 

TeksT Cato gJertsen FoTo dag spant
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FoTorePorTasjen

 vårt bidrag er viktig for at nve skal ha 
et mest mulig presist grunnlag for å 

forutsi sannsynligheten for flom.  
niLs runar sporan, Leder i nuMedaLsLaugens Brugseierforening

Det første Magne Pladsen gjør ved ankomst 
til et forhåndsdefinert GPS-punkt er å måle 
snødybden på en håndfull plasser like ved 
målepunktet, slik at man finner en korrekt 
gjennomsnittsdybde. Til slutt stikkes en sy-
linder (150 cm lang, 10 cm i diameter) ned i 
snøen for å ta en prøve og måle tettheten.
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snømåling

En pust i bakken over et lite reguleringsmagasin 
som Statkraft har ved Halnedammen. Området 
har ikke elektronisk fjernovervåking, så må-
lerne passer på å stoppe innom for å ta en titt.

Tore Vikan noterer måleresultater, mens Magne 
Pladsen i bakgrunnen bruker målestaven for 

å måle korrekt snødybde. Sylindrene på laste-
planet måler snøtettheten. Denne kan variere 

veldig, fra løs og lett snø, til tung og våt. 
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FoTorePorTasjen

t
idlig hver vår har 
Statkrafts medar-
beidere vareopptel-
ling i naturens eget 
fryselager. Da måler 
de snødybden og 

-tettheten i nedslagsfeltet til alle 
selskapets vannmagasiner. Resul-
tatet sier mye om sannsynligheten 
for flom, og den er et effektivt 
verktøy for energidisponering og 
-produksjon den påfølgende som-
meren og høsten.

I slutten av mars og begynnelsen 
av april kan du se det samme 
oppsynet over hele Norge: To og 
to Statkraft-medarbeidere på hver 
sin snøscooter som stanser midt i 
ødemarken for å grave litt i snøen, 
tukle med korte rør og lange staver, 
før de igjen setter seg på scooterne 
og kjører flere kilometer før de stan-
ser og gjentar prosessen.
Arbeidet er svært viktig for selska-
pet, og for markedet for øvrig.

– Denne såkalte hovedmålingen 
gjøres på et visst antall steder rett 
før snøsmeltingen begynner. Kort 
fortalt, måler mannskapene snødyb-
den på et visst antall forhåndsdefi-
nerte GPS-punkter. Deretter stikker 
de en åpen sylinder ned i snøen, 
før den lukkes og de kan måle snø-

tettheten, forklarer regionshydrolog 
Axel Lang i Region Øst.
Resultatene legges inn i en felles 
database og sammenlignes med 
tidligere års målinger. Dermed får 
Statkraft et bedre grunnlag til å 
planlegge sesongens kraftproduksjon, 
og man ser hvor i landet det kan 
være fare for flom.

– Alle regulanter informerer Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
om måleresultatene kort tid etter at 
de er klare. NVE utfører også sine 
egne målinger, men vårt bidrag er 
viktig for at NVE skal ha et mest 
mulig presist grunnlag for å forutsi 
sannsynligheten for flom, sier Nils 
Runar Sporan, leder i Numedals-
Laugens Brugseierforening.

Et nedslagsfelt kan være flere 
tusen kvadratkilometer, så snø-
scooter er det eneste passende 
fremkomstmiddelet for målerne. 
HMS-hensyn gjør at de alltid er to 
på jobb, og at de kjører hver sin 
scooter. Foruten gode og varme 
vinterklær, inngår blant annet satel-
littelefon og skredsøker/mottaker i 
standardutrustningen.

– Arbeidet krever medarbeidere med 
erfaring. Først og fremst fordi man 
dermed minimerer risikoen for feil 
og unøyaktigheter ved målingene.  

1 Ved Halnedammen ligger 
det ei sikringshytte som 
tilhører Kraftverksgruppe 
Nore. Den ble bygd av flere 
av medarbeiderne i 2005. 
Her sover målerne mellom 
øktene, og iblant må de 
vente her på at stormen 
utenfor løyer.

2 Selv om mannskapene 
passer på å kjøre forsiktig, 
hender det at scooteren får 
en velt. Denne situasjonen 
er arrangert for fotografen, 
men i slike tilfeller kan det 
være avgjørende å ha en 
kollega med seg, noe alle 
snømålere har.

3 Målingene gjøres på fast 
mark, Her har scooteren 
kjørt seg fast i et fuktig 
område. Underlaget varierer 
mye. Noen år er det mye 
løssnø og lite feste, mens 
det andre år er steinhardt.

1

2

3
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Det er viktig med varme klær og 
skift, selv om det i utgangspunktet 

er milde temperaturer. For plutselig 
skifter været, og da er mannskapene 

nødt til å ha riktig utstyr.

   arbeidet krever 
medarbeidere med 

erfaring. da minimerer  
man risikoen for feil 
og unøyaktigheter ved 
målingene.  
niLs runar sporan, Leder i nuMedaLsLaugens  
Brugseierforening

snømåling
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tema

Når Statkraft skal erobre verden med vannkraft, gir det 
ringvirkninger. Det er for eksempel slutt på de tider da 
Pawan måtte gå i en dag for å kverne risen sin.

PAWANS NYE LIV
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VANN I EN NY VErdEN

10SIdErVann i en ny Verden

PAWANS NYE LIV



− Statkraft har ambisjoner om å vokse, og en stor del av den veksten er planlagt å 
komme innenfor internasjonal vannkraft, forteller konserndirektør Øistein andresen. 

På sindig vis tegner han opp mulighetene for å gjøre vann til kraft – verden over.
tEkSt ChriSter gilje Foto ellen johanne jarli

en Verden aV Vann
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tEmA

Lønnsomme investeringer i for-
nybar energi skaper økonomisk 
vekst og bærekraftig utvikling, 
sier Øistein Andresen.



 I
nternasjonal vannkraft er 
en av hovedpilarene for 
Statkrafts nye investerin-
ger fremover. Med et helt 
århundre bak seg med store 
utbygginger i Norge, er det 
naturlig for Statkraft å se 
utover, mot nye markeder. 

Tidligere SN Power-sjef Øistein 
Andresen leder forretningsområdet 
Internasjonal vannkraft, og han ser 
store muligheter. 
− Verden skriker etter mer fornybar 

energi, og vannkraft er blant de 
mest kostnadseffektive løsningene. 
De siste ti årene er også vannkraft 
blitt mer akseptert som miljøvenn-
lig energi. Ser en på scenariene 
til det internasjonale energibyrået 
(IEA), må mye fornybar energi inn 
om vi skal greie målet om å holde 
den globale temperaturøkningen 
under to grader. En ikke ubetydelig 
del vil komme fra vannkraft, i følge 
prognosene er det snakk om å øke 
vannkraftproduksjonen i verden 
med 75 prosent frem mot 2030.

Store investeringer
En del av den økningen ønsker Stat-
kraft å stå for. De neste fem årene 
planlegger selskapet investeringer 
på inntil 70-80 milliarder kroner , 
og en stor andel  skal investeres i 
vannkraft i flere verdensdeler: Gjen-
nom morselskapet i Sørøst-Europa, 
og gjennom deleide SN Power i en 
rekke land i Asia og Latin-Amerika. 
− I Sørøst-Europa er det store mu-

ligheter i Tyrkia nå, sier Andresen, 
når vi ber ham peke på hvor de 
neste store satsingene kan komme.
− Vi åpnet vårt første kraftverk der 

i fjor, og er i gang med bygging og 
planlegging av kraftverk nummer 

to og tre. I tillegg håper vi å starte 
bygging i Albania i 2012.

SN Power er allerede inne i en 
rekke land, og har prosjekter både 
alene og i samarbeid med lokale 
selskaper.
− Det er for eksempel veldig 

spennende med de gode samar-
beidsrelasjonene vi har i Filippinene 
og India.  India er en stor verdensø-
konomi, og i vekst, så potensialet 
er veldig stort. I Latin-Amerika har 
selskapet en betydelig portefølje 
og solid plattform for videre vekst 
både i Chile og Peru.

Ikke bistand
Behovet for mer vannkraft er 
definitivt til stede, det samme er 
muligheten for å tjene penger. Det 
siste er viktig når et selskap skal 
satse på nye prosjekter.
− De investeringene vi går inn i, 

skal møte avkastningskravene våre, 
understreker Andresen. 
– Det er ikke bistand vi driver med, 

vi investerer på kommersielle vilkår. 
Og vi ser at anleggene leverer godt 
når de kommer i drift, så det er in-
gen tvil om at det er god forretning 
å investere i disse markedene. 

Nå betyr ikke det at det er 
noen motsetning mellom å drive 
kommersielt og å skape utvikling. 
Lønnsomme investeringer i fornybar 
energi skaper økonomisk vekst og 
bærekraftig utvikling, presiserer 
Andresen. Samtidig er det mange 
utfordringer når et norskeid selskap 
skal satse i land som ligger langt 
unna, både i avstand og kultur. Det 
kan være krevende å forholde seg til 
en ustabil politisk situasjon, og lover 
og regler kan endre seg før et pro-
sjekt er gjennomført. I tillegg er det 

viktig for Statkraft å være ansvarlige, 
uansett hvor i verden man er.
− Når det gjelder korrupsjon er det 

for eksempel enkelt: Vi har nulltole-
ranse. Men korrupsjon eksisterer, og 
vi må håndtere det. I tillegg har vi sett 
både i enkelte av SN Powers prosjek-
ter og i Laos at det ikke er samme 
HMS-standard som vi er vant til. Å 
implementere en slik HMS-standard 
vi krever er ikke lett, men vi har sett 
at det går an når sikkerhet settes 
øverst på dagsorden og det arbeides 
systematisk i alle ledd, sier Andresen.

Står med rak rygg
Sjefen for den internasjonale vann-
kraftsatsingen ser også en rekke 
samfunnsmessige utfordringer. Å 
gå inn i et lite utviklet samfunn med 
et stort prosjekt påvirker omgivelsene 
på mange vis − utover økt, lokal 
tilførsel av strøm og den globale 
klimaeffekten.
– Men vi må håndtere utbygginger 

på en slik måte at vi ikke skaper 
store ulemper for lokalbefolkningen, 
og jeg kan med rak rygg si at vi er 
ansvarlige. Vi har et solid verdi-
grunnlag som gjør at vi står trygt, 
sier Øistein Andresen. 

Nå skal altså Andresen stå i spis-
sen for en millardsatsing i årene 
som kommer. Det tar han tilsynela-
tende med stoisk ro. Muligens fordi 
han er sikker på suksess.

− Jeg er ydmyk i forhold til utfor-
dringene, men vi har lært mye av 
erfaringene vi allerede har, og vi er 
riktig plassert i markedene som har 
potensial. Jeg føler meg trygg på 
at vi har gode forutsetninger og er 
godt rustet til å bli best i verden på 
å bygge ut vannkraft. Det må være 
målet, smiler han til slutt. 
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nærmer 
Seg anbud  
i albania
 
Etter flere år med forbe
redelser nærmer det seg 
anbudsrunde for vannkraft
prosjektet devoll, sør i Albania. 
de tre kraftverkene vil øke 
landets kraftproduksjon 
med nærmere 20 prosent.
 

målet er å ha anbudsforespørselen 
ute før 1. juli, og dermed kunne 
starte byggingen sommeren 2012. 
Byggetiden for det første kraftverket 
er anslått til tre år.

– Konsekvensutredningen er klar 
fra vår side, og skal nå ut på høring 
blant innbyggerne i dalen og andre 
berørte parter. Samtidig er det søkt 
godkjenning for endret design på 
prosjektet, sier COO Bredo Erichsen.

Utbyggingen i Devoll-dalen 
planlegges med tre dammer og tre 
kraftverk, med en samlet kapasitet 
på 272 MW. Det er litt mindre enn 
tidligere planlagt, som følge av en 
optimalisering av tekniske og miljø-
messige forhold. Samtidig er bruken 
av tuneller redusert for å gjøre den 
geologiske risikoen mindre. Den år-
lige kraftproduksjonen anslås likevel 
til 789 GWh, nok til å øke Albanias 
kraftproduksjon med nesten 20 pro-
sent. Det kommer godt med i et land 
som for å utvikle seg videre skriker 
etter mer ren energi.

Parallelt med anbudsprosessen, 
jobbes det nå med en miljøplan, 
en sosial plan og en flytteplan for 
prosjektet. De største utfordringene 
fremover er knyttet til geologi og 
tilgang på land.

– Som sagt er geologien en utfor-
dring. Albania har en geologi som er 
ulik den vi er vant til i Norge, så selv 
om vi gjør omfattende grunnunder-
søkelser er det alltid en risiko, sier 
Bredo Erichsen. – Tilgang på land 
er en annen utfordring. Vi arbeider 
derfor hardt med å kartlegge eier-
forhold og planlegge ekspropriasjon 
og eventuelt flytting av mennesker. 
Prosessen skal gjennomføres av 
den albanske staten, men vil bli fulgt 
nøye av oss for å sikre at den oppfyl-
ler våre krav.

Devoll-prosjektet gjennomføres 
i samarbeid med østerrikske EVN, 
gjennom det felleseide selskapet 
Devoll Hydro Power (DHP). Selskapet 
har sitt hovedkontor i Tirana, men 
har også kontor og informasjonssen-
ter i byen Gramsh i Devoll-dalen.

 Jeg føler meg trygg på at 
vi har gode forutsetninger 

og er godt rustet til å bli  
best i verden på å bygge  
ut vannkraft.  
konSerndirektØr ØiStein andreSen
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allerede i 2014 vil Statkraft og Sn Power 
produsere 13 000 gWh årlig − utenfor nord-
europa. her er den globale oversikten.
tEkSt birger baug

ren energi
Satt På kartet

Chile 
To vannkraftverk og en vindpark

Installert kapasitet: 359 MW

Årsproduksjon: 1542 GWh

samarbeidspartnere: 
Hidroeléctrica La Higuera S.A (SNP 50 

%) Norwind S.A. (SNP 80 %). 

Tallene inkluderer elvekraftverket La 

Confluencia, som starter opp i 2011.

PerU
Ni vannkraftverk

Installert kapasitet: 438 MW

Årsproduksjon: 2411 GWh

Heleid av SN Power Peru.

Tallene inkluderer Cheves, som skal 

stå ferdig i 2014.

BraSil 

Kontor
SN Power

CoSta riCa 

Kontor
SN Power

tEmA

13000
gWh hVert 

år
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FiliPPinene 
Tre vannkraftverk

Installert kapasitet: 594 MW

Årsproduksjon: 1680 GWh

samarbeidspartnere: 
SN Aboitiz Power (SNP 50 %).

To av kraftverkene er under  

utvidelse/rehabilitering.

inDia
To vannkraftverk 

Installert kapasitet: 301 MW

Årsproduksjon: 1175 GWh

samarbeidspartnere: 
Malana Power Company (SNP 49 %). 

SN Power og Tata Power er enige om å 

utforske felles vannkraftmuligheter. 

Sri lanKa 
To vannkraftverk

Installert kapasitet: 6 MW

Årsproduksjon: 27 GWh

samarbeidspartnere: 
Nividhu Pvt. Lt. (SNP 30 %)

alBania
Tre vannkraftverk

Installert kapasitet: 272 MW
Årsproduksjon: 789 GWh

samarbeidspartnere: 
Østerrikske EVN og  

Statkraft eier 50 % hver.

Prosjektet er under utvikling.

tyrKia
Tre vannkraftverk

Installert kapasitet: 622 MW

Årsproduksjon: 1965 GWh 

Heleid av Statkraft

Av disse er ett under bygging  

og ett under utvikling

laoS 
To vannkraftverk

Installert kapasitet: 500 MW

Årsproduksjon: 2900 GWh

samarbeidspartnere: 
Theun-Hinboun Power  

Company (Statkraft 20 %).

Under utvidelse.

oSlo 

Hovedkontor
Statkraft og 
SN Power

SingaPore 

Kontor
SN Power

nePal
Ett vannkraftverk

Installert kapasitet: 60 MW

Årsproduksjon: 350 GWh

samarbeidspartnere: 
Himal Power Limited (SNP 57,1 %).

SN Power og Tata Power er 

enige om å utforske felles 

vannkraftmuligheter.

Vietnam 

Kontor
SN Power
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 d
et blir tidlig mørkt i 
den nepalske del-
staten Ramechhap. 
Solen faller bak de 
høye fjellene midt 
på ettermiddagen. 
Klokken seks er 

det allerede mørkt, men i den lille 
landsbyen Devitar er det fortsatt 
lyst. Kiosker og skreddere er oppe, 
utenfor drikker fornøyde innbyggere 
en kopp varm te i kulden og snakker 
om stort og smått. 

Når folk til slutt går hjem til sitt, 
følger ni år gamle Anil Giri lillesøs-
teren sin Situ trygt hjem i lyset fra 
gatelykter. Devitar nyter godt av 
programmet for elektrifisering som 
ble iverksatt i forbindelse med byg-
gingen av Khimti I, og som forsyner 
4800 husholdninger i området med 
strøm.
– Vi har elektrisk lys i huset noen 
timer om kvelden, sier Anils far Pa-
wan. – Det utgjør en enorm forskjell. 
Nå er det enklere å treffe naboer og 
kjente etter at det er mørkt. Etter at 

kraftverket kom, har vi fått ny skole, 
et helsesenter og mange nye jobber.

Store deler av jordbruket fungerer 
fortsatt som før. Risen plukkes for 
hånd. Tørking, rensing og skilling 
gjøres fortsatt manuelt. Men den 
elektriske kverna er ny.
– Når risen er klar til å males, tren-
ger vi ikke bære den mer enn én 
time. Før brukte vi en hel dag på å 
nå frem, og mange måtte overnatte. 

«State-of-the-art»
I november var det ti år siden Khimti 
I-prosjektet ble offisielt åpnet. 

27. november ble 10-årsjubi-
leet for det 60 MW store anlegget 
markert med tidligere og nåværende 
Statkraft-representanter, SN Power, 
Himal Power Ltd, den norske 
ambassaden og Nepals regjering. 
Khimti I er landets mest pålitelige 
kraftprodusent. 
– Khimtis suksess vitner om at 
man siktet høyt, og investerte 
i state-of-the-art teknologi, sa 
Statkraft-direktør Stein Dale  under 

det er ti år siden Statkraft åpnet sitt kraft-
verk i nepal. khimti i er blitt en suksess 
– for Statkraft, for nepal og for den lille 
befolkningen i landsbyen devitar.
tEkSt og Foto alf berg

   lysere tider i 

deVitar

tEmA



29people & power

VANN I EN NY VErdEN

Når folk går hjem til sitt, 
følger ni år gamle Anil Giri 
lillesøsteren sin Situ trygt 
hjem i lyset fra gatelykter. 
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tEmA

feiringen. – Den er først og fremst et resultat 
av den enestående staben som har jobbet her 
under hele prosessen. Dessuten er suksessen 
nært knyttet til vår tankegang rundt samfunns-
ansvar. Det har vært viktig å sikre velferd for 
folk i området.
 
En pionér i Nepal
Dahle ønsket også å takke den egentlige initiativ-
takeren til Khimti I, Odd Hoftun. Butwal Power 
Company ble startet av norske Hoftun etter at 
han kom til Nepal som misjonær i 1958. Hoftuns 
bakgrunn som ingeniør gjorde at han så det store 
potensialet for vannkraft i landet, og kraftforsy-
ningens betydning for utvikling av småindustri. 

Hoftun bygget sitt første kraftverk på 50 kW 
basert på utrangert norsk utstyr og med støtte 
fra NORAD. Etter fire mindre kraftverksutbygginger 
basert på tilsvarende modell, ble det produsert 
totalt 1 MW. Da nepalske myndigheter ønsket å 
utvikle det betydelig større Khimti-kraftverket på 
60 MW tidlig på 90-tallet, kontaktet de Hoftun og 
hans selskap, Butwal Power Company. Prosjektet 
viste seg for stort og krevende for Butwal Power 
Company alene. Statkraft kom inn som største 
eier i 1993 og ledet det videre planleggings- og 
utbyggingsarbeidet, gjennom prosjektselskapet 
Himal Power Ltd. Byggearbeidene startet i 1996 
og anlegget stod ferdig i 2000.

Peter Harwood var direktør i Himal Power Ltd. fra 
1994, og han kan fortelle at byggingen av kraftver-
ket bød på utfordringer litt utenom det vanlige.
– Jeg tror dette var Nepals første kraftverk som 

lå så langt fra farbar vei. I begynnelsen måtte 
de siste to milene tilbakelegges til fots langs en 
fjellsti. Jeg kan godt huske en gang da fire mann 
bar en fire hundre kilo tung vifte inn til bygge-
plassen, forteller han.

Det ble aldri bygget vei til inntaket, og alt av mas-
kiner og tungt utstyr ble fløyet inn med helikopter. 
Sand og sement ble fraktet av lokale bærere. På 
det meste var flere tusen bærere i arbeid. 
– Jeg så aldri at noen mistet grepet på noen ting. 
Sånn var folk. I løpet av byggeperioden traff jeg 
noen av de mest disiplinerte og hardtarbeidende 
menneskene jeg har møtt i mitt liv.

For Harwood er gjensynet med Khimti-anlegget 
ti år etter at han forlot det sterkt.
– Kraftverket skulle driftes etter samme stan-

dard som hvilket som helst kraftverk i Norge. Å 
komme tilbake i dag, og se at det på mange må-
ter drives bedre enn den gang, er som å oppleve 
at en drøm er blitt til virkelighet. 

Lys fremtid
Potensialet for vannkraft i Nepal er stort. Bare 
gjennom økt kraftproduksjon kan Nepals industri 
vokse. Et besøk til Khimti er først og fremst en på-
minnelse om hvor viktig strøm er i vårt daglige virke.
– Det er et helt annet liv, forklarer Subha Giri 
i det hun er i ferd med å vugge minstesønnen 
i søvn. – Før var dagen slutt når det ble mørkt. 
Dagen er lengre nå, vi kan gjøre ting om kvelden. 
Ungene kan leke ute. Det er lettere å ta seg 
av småbarna og kuene, det er enklere å ta inn 
dyrene, å lage mat. Det er blitt et bedre liv.  

  det har vært 
viktig å sikre 

velferd for folk i 
området. 
Statkraft-direktØr Stein dahle Det var ikke vanskelig å finne 

glade barn under tiårsjubileet.

Odd Hoftun og Peter Harwood var to sentrale figurer i 
oppbyggingen av Khimti.

Stein Dale under jubileumstalen.
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epresentanter for både myndigheter 
og frivillige organisasjoner har hatt 
en nyttig studietur til vannkraftpro-
sjektet Theun Hinboun i Laos.
Med på turen var WWF, Regnskog-

fondet, Kirkens Nødhjelp, Foreningen for 
internasjonale vannstudier (FIVAS), ForUM for 
utvikling og miljø, NORAD og Statkrafts eier 
Næringsdepartementet.
− Det er første gang vi har arrangert en studie-

tur for en slik sammensatt gruppe, og det har 
vært en lærerik og spennende opplevelse. Våre 
kraftprosjekter vil ofte skape kontroverser som 
følge av inngrep i natur og samfunn. Derfor er 
det viktig å høre hva ulike røster har å si, og 
samtidig skape bedre innsikt i hva vi selv gjør. 
Denne turen har skapt et bedre grunnlag for å 
diskutere videre, sier leder for samfunnsansvar 
og HMS i Statkraft, Olav Hypher.

egen hånDBoK. Bakgrunnen for turen er pro-
sjektet Energi og Utvikling, i regi av Energi Norge.
− Utgangspunktet er å se på hva det egentlig 

innebærer å satse på store vannkraftprosjekter 
i utviklingsland. Ofte er det vanskelig å forstå 
sammenhengen mellom prinsipper og praksis 
i et møterom i Oslo. Gjennom dette prosjektet 
viser Statkraft og SN Power vilje til å dele erfa-
ringer, og debattere krevende temaer med våre 
viktigste interessenter, sier Hypher.

Prosjektet har tidligere hatt fagseminarer, 
grundige diskusjoner og utviklet en håndbok om 
internasjonale standarder for vannkraftutbygging.

En av deltakerne på turen var daglig leder 
Andrew Preston i FIVAS, som har fulgt Theun 
Hinboun siden starten.
− Det var en fascinerende tur, og god dynamikk 

i gruppen. En slik tur gir et godt grunnlag for god 
flyt i den videre diskusjonen, sier Preston.
− Vi hadde et åpningsseminar i hovedstaden 

Vientiane den første dagen, og tre dager ved 
kraftverket og den nye demningen som bygges 

oppstrøms. Tiltakene i de nye landsbyene, med 
nye hus, tilgang på strøm, vann og så videre så 
positive ut, sier Preston.

FIVAS har tidligere stilt spørsmål ved om til-
takene vil forbedre befolkningens livsgrunnlag 
på lang sikt. − Mye virker bra, men det er helt 
avgjørende at tiltakene fungerer over tid. Hus 
og strøm er vel og bra, men ikke mye verdt om 
innbyggerne sliter med å få mat på bordet om 
noen år. Ekspertene der nede var også veldig 
opptatt av dette, sier Preston. 

FIVAS kommer til å følge prosjektet videre.
− Vi vil gjøre det vi kan for at resultatet skal 

bli best mulig, sier Andrew Preston.

SVært FornøyD. Daglig leder Elin Enge i 
ForUM for Utvikling og Miljø er svært fornøyd 
med det hun har sett i Laos.
− Våre forventninger til hvordan et norsk statseid 

selskap skal opptre internasjonalt ble i høyeste 
grad innfridd. Det at så mye av investerings-
kostnadene brukes til miljø og sosiale prosjekter 
er veldig bra, sier Enge.
− Hvis Statkraft klarer å holde det de har lovet når 

det gjelder såkalt langsiktig «livelihood security» vil 
kvalitetsstempelet bli ytterligere forsterket. 

Enge håper på samme standard i andre 
prosjekter.
− Slik vil de vise vei for andre aktører, sier hun.  

− En annen verden

ola Brekke ledet det tidlige utbyggings
arbeidet i khimti. At jobben i Nepal var 
forskjellig fra norske prosjekter ble 
raskt klart. 

− De ville ha flest mulig mennesker i arbeid, og 
ville heller se hundre menn enn en bulldoser. Å 
se to menn per spade var helt nytt for oss, men 
vi ble imponert over effektiviteten og logistikken. 
«Sykebilen» var for eksempel en bambuskorg med 
pasienten oppi, og bærere skiftet på å frakte den 
skadde til nærmeste bilvei, gjerne kilometervis 
unna, fortelle Brekke. 

i motsetning til det man fryktet, har ikke de år-
lige flommene i Khimtielva skadd inntakskonstruk-
sjonene. Brekke er også fornøyd med at slambas-
senget hele tiden har fungert som planlagt.

− Det har resultert i lavere vedlikeholdskostnader 
enn vi trodde, sier han.

Khimti-kraftverket ble også ferdigstilt til avtalt 
tid og kostnad, og har produsert mer kraft enn 
opprinnelig forutsatt av myndighetene.

− Dessuten er eiernes sosiale og miljømessige 
innsats imponerende. Skoler, helsestasjoner 
og små sykestuer er bygget og fortsatt i drift. 
Minikraftverket som ga anleggskraft i byggetiden 
er overtatt av lokalsamfunnet, og næringslivet 
blomstrer, konstaterer en fornøyd Brekke.

lærerik tur til laoS

– En slik tur gir et godt grunnlag 
for god flyt i den videre diskusjonen, 
sier Andrew Preston i FIVAS (t.h.). 
Her sammen med Olav Hypher.

 
Theun Hinboun:

  Statkraft-eide nordic hydropower eier 20 
prosent, resten av laotiske myndigheter og et 
thailandsk selskap.

  består av et såkalt «run of river»-kraftverk. 
utvides nå med et nytt kraftverk og et stort 
vannmagasin for å sikre jevn strømproduksjon.

  flere landsbyer må flyttes, men familiene får 
nye boliger, strøm, helsevesen, skoler og veier. 
kjøkkenhager og jorder skal sikre økte inntekter.

Barna bruker flittig lekeapparatene i 
kraftverksarbeidernes boligområde.

Mamma Giri med sin yngste datter, Subha.

tEkSt SiSSel fantoft  
Foto Statkraft
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 H
vis du beveger deg mot bydelen San 
Isidro i Lima, vil du etter hvert komme 
over et selskap som huser litt av byen 
og landets nære fremtid. De færreste 
i Peru er imidlertid klar over det.

− SN Power er riktignok godt kjent og høyt 
respektert blant selskaper og ansatte i gruve- og 
energisektoren. Jeg tror imidlertid de færreste 
vanlige peruanere kjenner til oss. Men det kommer 
snart til å endre seg, forteller kommunikasjonssjef 
Mirna Sánches ved SN Power Peru.

Kjempeverk
Grunnen heter Cheves. Når det står ferdig i 
2014, blir elvekraftverket blant de aller største 
i SN Powers portefølje av 21 kraftverk verden 
over. Målt i kapasitet, blir det med sine 168 MW 
tredje størst, i årlig gjennomsnittsproduksjon 
nest størst, med hele 837 GWh.
− Vi er i ferd med å implementere en ekstern 

kommunikasjonsstrategi for Cheves-prosjektet 
i disse dager, med vekt på gjennomslag blant 
annet i mediene, sier Sánches.

Administrasjonen for Cheves-prosjektet be-
finner seg bare noen minutters gange unna. I be-
gynnelsen holdt de fleste til på kontoret, men nå 
som grunnarbeidene er i gang, befinner mange 
seg i Churin, der selve kraftverket ligger.

Spesiell bursdagsfest
Hovedadministrasjonen er sentralt plassert 
i Limas forretningsstrøk. Lokalene er lyse og 

vinduene av glass, noe som gir nærhet til verden 
utenfor. Kontorene ligger ytterst, med åpne 
landskaper og arbeidspulter mellom, og det er 
følgelig godt tilrettelagt for team-arbeid.
− Jeg er veldig fornøyd med kontoret, ettersom 

infrastrukturen og tilbudene i nærheten er veldig 
gode. Mange mennesker passerer riktignok 
arbeidsplassen min, men de som jobber her er 
med på å gjøre det til et trivelig sted. I tillegg, 
hvis jeg trenger å fokusere på noe spesielt eller 
diskutere detaljer med en kollega, kan vi bruke 
et av møterommene, sier Contracts Administra-
tor Chief, Edson Hidalgo.

Kollega Rubén Ysa er enig.
− Jeg er veldig fornøyd med å jobbe i SN Power 

Peru. Det gode miljøet blant kolleger og ledere, 
de velutstyrte lokalene og de fine omgivelsene, 
gjør at vi har det fint og kan konsentrere oss om 
dag-til-dag-aktivitetene, sier han.

Ved hovedkontoret er det kun peruanere som 
jobber, mens Cheves-kontoret har en colombia-
ner og en rekke nordmenn i tillegg. 
− Vi har ingen dresskode, så folk kan ha på seg 

hva de vil. Men vi har naturlig nok mange ingeniører 
her, og de er jo gjerne mer formelle, sier Sánches.

Normalarbeidsdagen er fra 8 til 18.30, bortsett 
fra på fredager om sommeren, da folk går hjem 
allerede klokka 14. En gang i måneden er det et 
spesialarrangement; da pynter staben lokalene 
og lager fest for alle som har hatt bursdag i 
måneden som har gått. Da er det kaker og burs-
dagssanger og stor moro.

Stolte av Cheves
Lima vokser seg stadig større og har nå passert 
åtte millioner innbyggere. Været er stabilt og ikke 
for varmt, og varierer vanligvis mellom 12 og 24 
grader gjennom året. Beliggenheten i tropene, mel-
lom havet og en ørken gjør mikroklimaet spesielt. 

Staben trives godt med både byen og klimaet. 
Men den nærmeste fremtiden blir først og 
fremst preget av utbyggingen av Cheves. EIA & 
Permitting Manager Ronald Breña understreker 
at han og kollegene vil jobbe svært hardt for å få 
kraftverket ferdig i tide og på budsjett.
− Cheves er en milepæl, og den første som 

i sin helhet er eid av SN Power Peru. Mange 
års studier og forundersøkelser garanterer de 
tekniske løsningene, mens fire års arbeid med lo-
kalsamfunnene i området garanterer den sosiale 
stabiliteten. Takket være det grundige forarbei-
det, vil prosjektet bli utført etter planen. Det gjør 
oss veldig stolte, sier Breña. 

om ikke lenge kommer 
Sn Power i Peru til å 
være velkjent blant  
peruanere flest. 
AV birger baug

Prima 
i lima

Kontoret

Fakta

  Sn Power Peru har totalt 232 ansatte.

  i alt administrerer kontoret ni små og store 
elvekraftverk, hvorav det største, Cheves,  er 
under bygging.

  når Cheves står ferdig, vil kraftverkene ha en 
total kapasitet på 438 mW og en gjennomsnittlig 
årsproduksjon på 2411 gWh.

Utsikten fra SN Powers kontor i gaten 
Victor Andrés Belaunde, en av de 
viktigste i San Isidro District.
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SN PoWEr PEru

 Cheves er en milepæl, og den første som i sin helhet er eid av SN Power 
Peru. takket være det grundige forarbeidet, vil prosjektet bli utført etter 

planen. det gjør oss veldig stolte.   ronald breña

Fra venstre: Fabiola Vera, Sandra Zamudio,  
Carlos Rengifo og Jessica Palacios.

Fra venstre: Giuliana Bustes, Walter 
Zamora, Hugo Inga og Ana Arroyo.

Fra venstre: Rune Mordal, Ronald Breña, Arturo Ledesma 
og Kjetil Nevstad (som er en del av Cheves-teamet).

I november var det heidundrende fest da idrettsdagen 
ble arrangert. Alle SN-Powers ansatte i Peru var samlet.
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Fjernvarmesentral klar til høsten
FjernVarmeSentralen på Hjellholmen i Harstad vil bestå av 
et flislager, selve varmesentralen og en skorstein på 40 meter. 

Entreprenøren er allerede i gang med gravearbeidet, og skal i 
første omgang bygge filterbarrierer for å hindre avrenning fra den 
gamle søppelfyllingen. Målet er at sentralen skal stå klar til å  
levere varme i månedsskiftet september/oktober. Sentralen 
består av to bygg, en silo for flis og varmesentralen med brennere, 
og vil driftes av tre-fire ansatte. − Totalt vil tilrettelegging for 
fjernvarme i Harstad koste rundt 200 millioner kroner. Sentralen 
og arbeidene på Hjellholmen er kostnadsberegnet til rundt 40 
millioner kroner, sier Bjørnar Olsen i Region Nord. 

krAFt og LAkS  
HåNd I HåNd
Statkraft høster skryt etter at fisket i et av de 
regulerte vassdragenenå er bedre enn på mange år. 

Slik blir den nye sentralen.

Statkrafts lakseforvaltning 
gir resultater, både i Alta 
og her i Rossåa.
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Endelig ja til vindkraft

17 472 I 2010 gikk 17 472 mil-
lioner kroner av Stat-
krafts verdiskaping til-

bake til det norske samfunnet. Det skjer gjennom 
lønn til ansatte, renter til långivere, utbytte til 
eier og skatter og avgifter til stat og kommuner.

Felles marked for sertifikater fra 2012
norge og SVerige er et steg nærmere et felles sertifikatmarked fra 2012. Det er klart 
etter at Norges olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Sveriges næringsminister 
Maud Olofsson nylig undertegnet en protokoll som løser mange av spørsmålene rundt inn-
føringen av et felles sertifikatmarked. Målet er å bidra til utbygging av 26,4 TWh ny fornybar 
kraftproduksjon i Norge og Sverige i perioden 2012 til 2020.

Elsertifikater er et markedsbasert system som skal stimulere investeringer i ny fornybar 
kraftproduksjon. Nye produksjonsanlegg tildeles sertifikater per MWh produsert. Sertifika-
tene kan selges i et marked, der forbrukerne er pålagt å kjøpe sertifikater for en fastsatt 
andel av sitt kraftforbruk. Systemet sikrer kraftutbyggerne inntekter både fra strømprisen 
og fra salg av sertifikater, og til sammen vil dette gjøre nye, fornybare prosjekter lønnsom-
me. En viktig konsekvens av et slikt system, er at ny produksjon bygges der det er billigst, til 
glede for både utbyggerne og forbrukerne. 

 B
åde seniorforsker Tor Næsje 
ved NINA (Norsk institutt for 
naturforskning) og miljøvernle-
der Jon Håvar Haukeland i Alta 
kommune mener at elva er et 
eksempel på at laks og kraft 

kan gå hånd i hånd.
Det omstridte kraftverket i Alta sto ferdig 

i 1987. Lokale fiskere mente at det nesten 
umiddelbart gikk utover laksestammen i elva, 
men det tok likevel mange år før regulanten, 
Statkraft, innså det, skriver Teknisk Ukeblad.
– Men så aksepterte Statkraft at deres 
nærvær var en utfordring for vassdraget, og 
begynte å ta miljøhensyn, sier Haukeland.

Fra da gikk det mye bedre for laks og ørret i 
Alta. Statkraft og Statnett forbedret alle ledd 
for å redusere antall driftsstans som førte til 
tørrlegging i deler av elva. 
− Det å samarbeide med og ha en regulant 

som er villig til å lytte til rådene vi har gitt har 
vært helt essensielt. Statkraft finansierte 
blant annet en doktorgrad med formål å un-
dersøke hvorfor laksungene i Altaelva døde 
om vinteren. De har vært veldig velvillige og 
lydhøre for å optimalisere situasjonen for 
laksen, sier Tor Næsje. 
– Alt i alt kan vi si at elva i sin helhet kanskje 

er vel så god nå som før utbygging. Dette 
viser at det er store fordeler med samarbeid 
mellom fagmiljøene og regulant, og at man 
har felles målsetting og motivasjon, konklu-
derer Næsje. Tiltakene som er gjort i Alta har 
også virkelig begynt å kaste av seg: Fisket 
av storlaks i 2007 og 2008 var det beste på 
mange år. 

I Statkrafts 11 settefiskanlegg jobber 24 
personer direkte med fiskeproduksjonen i 
settefiskanleggene. I tillegg kommer rundt 
ti stillinger knyttet til vassdragsmiljø, og 
betydelige investeringer knyttet til overvåking 
og tiltak i vassdragene. Statkraft driver også 
to av genbankene i Norge.

to SVenSKe vindkraftkonsesjoner 
er endelig blitt rettskraftige. Stamåsen 
(115 MW) og Raftsjöhöjden (25 MW) 
er de første prosjektene i porteføljen 
til Statkraft SCA Vind AB som har fått 
denne statusen. Det er drøyt to år siden 
søknadene om konsesjon ble levert inn 
til svenske myndigheter. 

− Vi er svært fornøyd med å få de 
første konsesjonene på plass, slik at vi 
kan begynne på detaljprosjekteringen. 
Vi ønsker imidlertid å vurdere porteføljen 
mer samlet før vi tar stilling til frem-
driftsplaner. Derfor er det for tidlig å si 
noe om utbygging av disse før vi har flere 

rettskraftige konsesjoner, sier Bengt 
Vernmark, som er leder for prosjektut-
vikling i Wind Onshore (WL). 

Til sammen seks konsesjonssøkna-
der ble levert inn samtidig av Statkraft 
SCA Vind AB, og hele dokumentbunken 
veide 15 kilo. De øvrige konsesjonssøk-
nadene ventes avklart i 2011 og 2012. 

Statkraft eier 60 prosent av Statkraft 
SCA Vind AB, mens resten eies av 
SCA, Europas største private skogeier. 
Statkraft åpnet nylig sin første vindpark 
i Sverige, Em vindpark (9,2 MW) utenfor 
Mönsterås i Sør-Sverige.

Bengt Vernmark, leder 
for prosjektutvikling i 
Wind Onshore

Maud Olofsson og Terje 
Riis-Johansen (t.h.) 
har gjort felles sak.
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 F
ra og med i år retter Statkraft større 
oppmerksomhet mot utfordringer 
knyttet til prosjekterings- og bygge-
fasen i selskapets investeringer. 
Dagens måleindikatorer for helse 
og sikkerhet (HS) erstattes med én 

indikator for drift og én for prosjekter. I tillegg 
introduseres dødsulykker som en egen indikator. 

Statkraft blir en stadig mer internasjonal 
aktør med prosjekter over hele verden, noe som 
gjør HS-arbeidet mer krevende. Endringene gir 
Statkraft et bedre styringsgrunnlag for helse og 
sikkerhet, og reflekterer samtidig selskapets 
utfordringer.

BeDre grUnnlag. – Vi har i de siste årene 
arbeidet aktivt med å integrere HS som en viktig 
og naturlig del i alle faser i prosjektene, inkludert 
i planleggingen. Jeg føler meg trygg på at satsin-
gen på HS vil føre til mer effektiv ressursbruk, 
samtidig som det hjelper oss å jobbe systematisk 
for å redusere skader og ulykker, sier helse- og 
sikkerhetssjef Claudia Hauge.

Satsingen medfører også et økt fokus på 
rapporteringskravene. For eksempel tar «antall 
skader» over for nåværende indikator på «fravær 
skader». Endringene gir et bedre styringsgrunn-
lag for helse og sikkerhet, i tillegg til at de inklu-
derer flere typer hendelser. Det statistiske grunn-
laget blir dermed vanskeligere å manipulere.

– Endringene vil gi et bedre helhetsbilde, og der-
med også et bedre beslutningsgrunnlag. Jeg håper 
at HS på sikt integreres i absolutt alle Statkrafts 

prosesser, i alt fra innkjøp til prosesser for pro-
sjektgjennomføring. HS må komme som en del av 
prosjektplanlegging og gjennomføring, og ikke et 
stykke ut i prosjektgjennomføringen, mener Hauge.

taKKer oFFShore. Statkrafts driftsvirksom-
het har en veldig sterk og god HMS-kultur, som 
det er enighet om å videreføre til andre deler av 
Statkraft. Hauge mener den økte satsningen på 
HS delvis kan tilskrives den bakgrunnen mange 
medarbeidere i Statkraft og SN Power har fra 
olje- og offshorenæringen. 

– Nettopp denne næringen har lenge vært 
en av de fremste internasjonale innovatørene 
innen HMS-arbeid, og jeg er glad for det disse 
medarbeiderne har tilført Statkraft. Vi skal også 
være innovative når vi jobber med HMS og denne 
typen kompetanse bidrar til å styrke selskapets 
posisjon, sier hun.

nyttig meD emenDo. Det er viktig at alle 
medarbeidere lærer av hverandres erfaringer på 
tvers av organisasjonen for å lykkes best mulig 
med HMS-arbeidet, mener Hauge. Hun holder 
frem Emendo som et nyttig verktøy. Alle avvik, 
hendelser og forbedringsforslag rapporteres og 
følges opp i denne databasen.

– Emendo er et relativt nytt verktøy som gir 
oss en unik mulighet til å lære av analyser og 
rapporter over alle hendelser. Begrepet «å lære 
av andres feil» kan derfor definitivt brukes om 
Emendo. Jeg håper at alle forstår verdien av å 
bruke systemet, sier Hauge. 

Statkrafts økende internasjonale virksomhet gjør  
hS-arbeidet stadig mer krevende. nå øker fokus  
på rapportering og hva som skal måles.
TeksT Cato gjertSen Foto ellen johanne jarli 

Sikkerhet 
Verden oVer

hmS

HMS stadig viktigere ute
i taKt meD StatKraFtS og SN Powers økende 
internasjonale satsing, styrkes også kravene til 
HMS kraftig.

Statkraft er for eksempel tydelig til stede i Tyrkia 
med tre ulike vannkraftprosjekter. Ett er i anbuds-
fasen (Cetin), ett er i konstruksjonsfasen (Kargi) og 
ett er i driftsfasen (Cakit). Felles for alle er at helse 
og sikkerhet skal være en helt sentral del av den 
kvaliteten som Statkraft krever av prosjektene.

Stor VeKt På hS. – Byggeperioden er den fasen 
som har høyest risiko. Derfor er det viktig at vi ikke 
bare stiller strenge krav til sluttproduktet, men også 
til byggearbeidene. Det gjøres ved å knytte til seg de 
dyktigste kontraktørene som kjenner til internasjonale 
krav, og som har levert i henhold til dette tidligere. 
Det er lagt stor vekt på HS under kvalifiseringen av 
entreprenørene, sier HS-rådgiver Mads Magnussen.

Han understreker samtidig nødvendigheten av å 
være en synlig byggherre. Det betyr å være tydelig 
på Statkrafts krav til HS, og følge nøye med på at 
kravene overholdes i alle byggetrinn.

– Vi var godt forberedt før vi gikk inn i Tyrkia, og har 
blant annet lagt vekt på å ta vare på tilegnet kunnskap 
fra tidligere prosjekter. Det er også viktig at erfarings-
overføringen forblir sentral i arbeidet vårt. Først da kan 
vi nå målene vi har satt oss, sier Magnussen.

– goDe erFaringer. SN Power startet på sin 
side i 2008 med å utvikle et system av verktøy for 
å planlegge og gjennomføre prosjekter på en mer 
effektiv og oversiktlig måte. Verktøyene bidrar til en 
mer systematisk tilnærming for å håndtere kostnader 
og tid, men også faktorer som HMS og Corporate 
Social Responsibility er viktige. Visepresident for 
HMS, Urban Kjellén, forteller at verktøyene blant 
annet er blitt brukt i SN Power-prosjektene Ambuklao 
og Cheves, i henholdsvis Filippinene og Peru.

– I Cheves var det oppstart sent i fjor. Da hadde vi 
høstet nyttige erfaringer fra blant annet Ambuklao, 
slik at prosessen ble enda mer strømlinjeformet. 
Verktøyene gjør at vi på en mer aktiv måte kan bruke 
tilegnet kunnskap til å vurdere HMS-utfordringer på 
et tidlig tidspunkt i prosjektene. Parallelt har vi også 
utarbeidet retningslinjer for våre ledere på anlegg i 
drift.  HMS er definitivt blitt en mer integrert del av 
forretningsmodellen vår, forteller Kjellén.

På inspeksjon i rørfordelingskammeret ved Mår 
kraftverk i Telemark, fra venstre: Claudia Hauge, 
vedlikeholdsplanlegger Per Jonassen og byggeleder 
Arnt Ivar Hvammen.
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   Statkrafts drifts
virksomhet har en veldig 

sterk og god HmSkultur, som 
det er enighet om å videreføre 
til andre deler av Statkraft. 
helSe- og SikkerhetSSjef Claudia hauge

− Statkrafts driftsvirksomhet har en veldig 
sterk og god HMS-kultur, som det er enighet 
om å videreføre til andre deler av Statkraft, 
sier helse- og sikkerhetssjef Claudia Hauge. 
Hun er fornøyd med det hun og kollega Mads 
Magnussen (til venstre) får se ved rehabili-
teringen av Mår kraftverk, her representert 
ved Statkrafts prosjektleder, Jon Aarbakk 
(til høyre) og Skanskas anleggsleder, Jan 
Roar Teigen.
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hr

det er ikke tilfeldig at hr-rådgiver Ellen Etholm befinner seg så ofte på skolen.
tekst Cato gjertSen foto erik thallaug

jakter fremtidskolleger

Ellen Etholm tar sin tørn med å  
fortelle studenter hva som gjør  
Statkraft til et attraktivt arbeidssted, 
men er helt avhengig av bidrag fra 
ansatte ute i enhetene.
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EmPLoYEr BrANdINg

S
tatkraft har jobbet mål-
rettet med Employer 
Branding siden 2001. 
Siden da har selskapet 
etablert seg som en av 

de mest attraktive arbeidsgiverne 
for norske studenter. Studente-
nes møter med Statkraft, både 
gjennom profilering og treff med 
ansatte, er avgjørende for de gode 
resultatene.

Employer Branding er en felles be-
tegnelse på de aktiviteter et selskap 
gjennomfører for å kommunisere hva 
som gjør selskapet til en attraktiv 
arbeidsplass – både for eksisteren-
de og nye medarbeidere. Employer 
Branding er ikke det samme som 
rekruttering, men et sterkt og at-
traktivt Employer Brand er en viktig 
forutsetning for å kunne rekruttere 
de personene som trengs for å sikre 
fremtidig vekst og lønnsomhet.

laVere KoStnaDer. HR-rådgiver 
Ellen Etholm har ansvaret for 
Employer Branding og Statkrafts 
traineeprogram. Hun forteller at et 
godt og attraktiv Employer Brand gir 
selskapet et effektivt verktøy for å 
kjempe om de beste hodene. 

– Dette blir stadig viktigere i et 
norsk arbeidsmarked, hvor vi har 

lav arbeidsledighet og flere kandi-
dater som forsvinner ut av arbeids-
markedet, enn som kommer inn. 
Det er også større sannsynlighet for 
at kandidatene selv finner frem til 
selskapet hvis du etablerer et sterkt 
Employer Brand i markedene hvor 
vi har rekrutteringsbehov. Dermed 
kan behovet for dyr annonsering 
og kostbare rekrutteringsfirmaer 
reduseres, sier Etholm.

Et solid Employer Brand vil for-
håpentligvis også bidra til å bygge 
stolthet og lojalitet hos medarbei-
derne i selskapet. Dermed minsker 
risikoen for høy turnover, som igjen 
fører med seg høye kostnader. 
– Når et selskap ønsker lavere 
rekrutteringskostnader, god medar-
beidertilfredshet og dermed lavere 
risiko for turnover, samt tilgang på 
nødvendig kompetanse, lønner det 
seg å investere i godt og velfundert 
Employer Branding-arbeid.

ViKtig innSatS. Statkraft gjen-
nomfører årlig mange ulike typer 
aktiviteter på norske universiteter og 
høyskoler. Det inkluderer å delta på 
karrieredager og bedriftspresentasjoner, 
ekskursjoner til Statkraft-anlegg, 
gjennomføring av traineeprogram 
og sommerprosjekt, samt målrettet 

sponsorvirksomhet og annonsering.
Hovedmålgruppen for EB er 

studenter ved universiteter og høy-
skoler, samt fagarbeiderkandidater. 
Samtidig er det viktig å huske på at 
kandidater med noen års erfaring 
nevner campus-aktiviteter som en av 
de viktigste kildene for informasjon 
når de skal velge sin arbeidsgiver 
nummer to, tre eller fire. Den innsat-
sen som gjøres på studiestedene er 
altså ikke kun viktig for å rekruttere 
nyutdannede, men også for å rekrut-
tere mer erfarne kandidater.

Den økende konkurransen om de 
beste kandidatene gjør det vikti-
gere enn noen gang at forretnings-
enhetene bidrar med å besøke 
studiesteder og ta imot studenter 
på sommerjobber. 

– Studenter og andre kandidater 
ønsker å snakke med personer som 
har samme bakgrunn som dem, og 
som sitter i stillinger de kan tenke 
seg å fylle i Statkraft. Det er de 
ansatte ute i enhetene som kjenner 
sitt fagfelt og sitt forretningsområde 
best, og vi er derfor helt avhengige 
av bidrag fra ulike enheter i Statkraft 
i dette arbeidet. Til gjengjeld vil 
enhetene ha solide søkerbunker å 
velge fra når de har behov for å fylle 
ledige stillinger.  

Sjumilssteg mot toppen

StatKraFtS omDømme som arbeidsgiver måles 
i to årlige norske Universum-undersøkelser blant 
100  attraktive norske arbeidsgivere. Disse retter seg 
mot studenter og kandidater som allerede er i jobb. 
 Statkraft deltok i den norske utgaven av under-
søkelsen for studenter første gang i 2001. Studentene 
bedømmer selskapet som attraktiv arbeidsgiver innen 
teknologi og økonomi. 

Også blant folk som er i jobb har selskapet en sterk plassering i 
2010; nummer 9 for teknologi, og nummer 14 for økonomi.

   Når et selskap ønsker lavere rekrutterings kostnader, 
god medarbeidertilfredshet og tilgang på nødvendig 

kompetanse, lønner det seg å investere i et velfundert 
Employer Brandingarbeid. 
hr-rådgiVer ellen etholm

Plassering teknologi Økonomi
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− StrategiSk 
Viktig arbeid
også konsernsjef Christian 
rynningtønnesen er opp
tatt av Employer Branding, 
og ber forretningsenhetene 
legge enda større vekt på 
dette arbeidet:

− Statkraft er et selskap i vekst. 
Vi har en ambisiøs strategi og 
en avklart investeringsplatt-
form. Vi er ikke lenger like 
kapitalbegrenset, men vi er 
derimot kompetansebegrenset. 
Nå har vi utfordringer knyttet 
til å sikre oss tilstrekkelig høy 
fagkompetanse både på kort og 
lang sikt. For å sikre fremtidig 
lønnsomhet og vekst vil Statkraft 
være avhengig av tilgang på 
rett kompetanse. Employer 
Branding er derfor strategisk 
viktig og konsernledelsen 
ønsker at forretningsenhetene 
i Statkraft prioriterer bidrag til 
dette arbeidet.

KonSernSjeFen: 

   For å sikre 
fremtidig 

lønnsomhet 
og vekst vil 
Statkraft være 
avhengig av 
tilgang på rett 
kompetanse.   
konSernSjef ChriStian 
rynning-tØnneSen



hiStorien

gjør

130 000
tonn avfall 

til strøm

kontraSteneS rike
BonDen På BilDet viser kontrasten mellom landlig idyll og 
moderne teknikk i tyske Landesbergen for rundt et halvt 
århundre siden. Bonden dyrket fremdeles jorden sin med 
harv og hestespann, mens det første store tyske kraft-
verket drevet med naturgass kan ses i bakgrunnen.
De første to blokkene gikk på nettet i 1962, men er ikke 
lenger i drift. To nye blokker kom til i 1967 og 1973. I dag 
er bare kombiblokk IV, som ble bygget sist, i drift, og den 
har både gass- og dampturbin.
I glansdagene arbeidet mer enn 300 personer ved kraftverket 
Robert Frank. I dag sørger rundt 70 medarbeidere for at 
hjulene går rundt i blokk 4 og i biokraftverket som ble satt 
i drift i 2003. Biokraftverket omgjør årlig omtrent 130 000 
tonn treavfall til energi for strømproduksjon.
Kraftverkene er av stor betydning for Landesbergen. Som 
et tegn på sin takknemlighet og tilknytning til kraftverket 
har da også kommunen tatt inn et symbol for elektrisk 
strøm i kommunevåpenet.


