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Jeg tror vi har et godt utgangs
punkt for å utvikle SN Power 

til en betydelig internasjonal aktør 
innen fornybar energi. 
TORGER LIEN, SN POWER, SIDE 21.

 P
ushpa Thakur er ikke «bare på jobb» i 
Allain Duhangan. Vi er med på å skape 
et nytt og renere India, sier hun. SN 
Powers satsing i India er da også et 
stort prosjekt.

Vi vet at det har vært en krevende reise frem 
til at Allain Duhangan kraftverket nå er i full drift. 
Desto mer kan vi glede oss over fotodokumen-
taren i denne utgaven av People&Power. Hvert 
bilde er en fortelling om menneskene som sørger 
for strøm – og velferd.

Ti år er gått siden SN Power startet. Statkrafts 
datterselskap har hatt en helt unik utvikling, sier 
vår konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, som 
var en av pådriverne: «SN Power var den gang 
en spennende forretningsidé. Ti år senere er SN 
Power et sterkt internasjonalt selskap». Konsern-
sjef Torger Lien mener at SN Power vil bli en 
stadig mer betydelig internasjonal aktør innen 
fornybar energi.

Statkrafts og SN Powers internasjonale satsing 
binder på en fascinerende måte fortid, nåtid og 
fremtid sammen. Se bildene fra Allain Duhan-
gan og tenk tilbake på vannkraftens rolle under 
nasjonsbyggingen i Norge. Det var tøffe tak for 
arbeiderne også den gangen. 

Intelligente og arbeidsomme ingeniører har 
bidratt til mange fremskritt. I latinsk begreps-
tolkning er ingeniøren «snarrådig, oppfinnsom 
og idérik». Slike egenskaper har også Statkrafts 
moderne meglere i Düsseldorf, noe vår nye han-
delsvirksomhet profiterer på. Allerede styrer de 
nye energistyringsagentene i Düsseldorf 6500 
MW, og mer skal det bli. 

BENTE E. ENGESLAND
kommunikasjonsdirektør

Ideenes kraft

INTELLIGENTE OG 
ARBEIDSOMME 
INGENIØRER 
HAR BIDRATT 
TIL MANGE  
FREMSKRITT. I 
LATINSK BEGREPS
TOLKNING ER 
INGENIØREN 
«SNARRÅDIG, 
OPPFINNSOM OG 
IDÉRIK». 
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EN ORIGINAL  IDÉ

 E
n fredag ettermiddag i 2009 tok 
Senior Originator Ulrich Haberland 
heisen opp til 11. etasje i Düsseldorf 
i bygget der Statkraft har kontoret 
sitt. Teamet hans hadde en idé som 

han håpet at Torsten Amelung, Senior Vice 
President Trading & Origination, ville like. Med 
kaffekoppen i hånden banket han på døren 
og spurte om sjefen hadde noen minutter til 
overs. Det hadde heldigvis Amelung.
− Jeg er glad for at jeg tok meg tid. Det tok 

bare noen sekunder å forstå hvor god ideen 
var, sier Torsten Amelung.
− Og jeg er enda mer fornøyd med at vi har 

ansatte som klarer å finne løsninger og sette 
dem ut i livet på denne måten.

ET FORNYET MARKED. Nå lurer du sikkert på 
hva denne ideen gikk ut på. For å forklare 
det, må vi ta et par skritt tilbake og se på 
energimarkedet i Europa akkurat nå. Vi har 
vært gjennom en finanskrise, endret syn på 
kjernekraft og EU har startet et kappløp for å 
øke mengden av fornybar energi. Det er hen-
delser som de siste årene har ført til et nesten 
helt nytt marked.
− Man kan si at utviklingen i Europa går helt 

etter planen, men mye raskere enn vi hadde 
trodd, forklarer Jürgen Tzschoppe, Senior Vice 
President Continental Energy. 
− Det vi har sett den siste tiden er en kraftig 

vekst innen fornybar energi, langt over det vi 
hadde forutsett, og som konsekvens får vi økt 
konkurranse mellom de klassiske teknologiene 
i et stadig mer begrenset marked.

Etterspørselen etter kraft er nemlig mye 
lavere enn forventet, blant annet som følge 
av finanskrisen. Samtidig forsøker Europa 
å bli mer energieffektivt, og CO2-prisene 
er også lavere enn det som var forventet 
da systemet for CO2-kvoter ble innført. Alt 
sammen fører til lavere strømpriser. På 
samme tid har subsidier sørget for vekst i 
småskalaproduksjonen av fornybar energi.
− Det er en interessant effekt at energimar-

kedet, spesielt i Sentral-Europa men også i 

Storbritannia, ikke lenger dreier seg om et par 
større selskaper, fortsetter Tzschoppe. − Bare 
her i Tyskland har vi ti tusen, kanskje tjue 
tusen produsenter, og disse investorene er i 
stand til å reagere raskere enn de tradisjo-
nelle energiselskapene.

OMRINGET AV VINDMØLLER. Bare femten minut-
ters kjøretur utenfor bykjernen kan vi se det 
med egne øyne. Bondegårder med noen få 
vindturbiner plassert på markene, en låve 
med solcellepaneler på taket − overalt kan 
man se utbygging av fornybar energi, men 
utbyggerne er ikke E.ON, RWE eller Statkraft. 
Det er bønder med en jordflekk eller tannleger 
med noen ekstra investeringskroner som står 
bak mange av de nye megawattene som kom-
mer inn i systemet. 

Disse nye småbedriftene er på jakt etter 
en inngang til markedet, og ser etter agenter 
som kan hjelpe dem med å styre energires-
sursene sine. Det gir selskaper som Statkraft 

en mulighet, sier Jürgen Tzschoppe.
− De siste 2–3 årene har vi begynt å fungere 

mer som energistyringsagenter. Det begynte i 
2009 med våre egne vannkraftverk, og deret-
ter fulgte «kraftverk for tredjeparter» i 2010 og 
vindkraft i Storbritannia. Virksomheten la et 
solid grunnlag for vår nåværende forretnings-
virksomhet, som nylig skjøt fart i Tyskland med 
endringen i loven om fornybar energi, EEG, i 
2012. Den verdiskapingen vi kan bidra med, 
er at vi kan drive småskalavirksomhet på en 
smartere måte og reagere raskere på det mar-
kedet og systemet trenger til enhver tid.

MARKEDSLEDENDE I TYSKLAND. Ulrich Haber-
land er fremdeles en del av Origination-avde-
lingen i Düsseldorf der det hele startet. I dag 
arbeider mesteparten av avdelingen kun med 
denne virksomheten.
− I januar 2012 begynte vi å markedsføre 

rundt 5000 MW i henhold til den nye EEG-
lov  givningen, forklarer Ulrich. − Nå styrer vi 

AKTUELT 
Nye forretningsmuligheter

Det hele startet med en idé i megleravdelingen, og endte 
som en forretningsmulighet man ikke kunne si nei til. 

Resultat: 6500 MW og et anselig overskudd.
TEKST CHRISTER GILJE  FOTO ANDERS BØLLING

Nå styrer vi 6500 MW. Til sammenligning er Statkrafts totale installerte 
kapasitet fra vannkraftverk på rundt 13 000 MW. 

ULRICH HABERLAND

Overalt i Tyskland kan du nå se småskalavirksomhet 
dukke opp − på tak, på jorder og på bygninger. Jürgen Tzschoppe trives med at Statkraft er 

blitt «agent» for småskalavirksomhet.
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− FORNYBAR ENERGI er veldig attraktivt for 
både små og store investorer, siden de tilbyr 
stabile og gode inntekter sammenlignet med 
andre investeringsmuligheter som har lidd 
kraftig i de siste årenes nedgangstider. I til-
legg er både tradisjonelle utviklere, pensjons-
fond og formuende privatpersoner spesielt 
aktive for tiden, sier Foster.

− Det er forskjeller mellom Storbritan-
nia og Tyskland i synet på fornybar energi, 
kanskje som følge av kulturelle forskjeller og 
muligens også fordi vi henger litt igjen i tiden 
da vi hadde nok naturgass og andre fossile 
kilder. Det reflekteres i enormt mye høyere 
installert kapasitet i Tyskland. På den annen 
side, holdningene er i endring og vi ser rask 
vekst i fornybar energi, for eksempel innen 
solkraftanlegg innenlands.

Statkraft utvikler ikke bare ressurser i Stor-
britannia i dag, men tilbyr også kontrakter for 
kjøp av fornybar energi både i Storbritannia 
og i utlandet. Kontraktene skrives for lange 
perioder, potensielt opp til 10–15 år, slik at 
produsenten sikres finansiering av planene 
sine.

− Selv om det er forskjeller mellom 
strukturen og tidshorisonten på kontrakter i 
Storbritannia og Tyskland, er de to tilnær-
mingene ganske like. Det overordnede målet 
er å konsolidere mange små ressurser i en 
stor portefølje. Det betyr at vi genererer 
verdier ved å minimere ubalansen i kostnader 
som følge av varierende tilgang på vind- og 
vannkraftressurser. I begge land fører myn-
dighetenes politikk og ønske om mer fornybar 
energi  til veldig gode forretningsmuligheter 
for Statkraft, sier Foster.

AKTUELT 

FORNYBART STORBRITANNIA
− Også i Storbritannia har vi sett sterk vekst i fornybar små-
skalaenergi, med et stort antall produsenter på vei inn i 
markedet  de siste to årene, sier Tim Foster i Origination UK.

Bare her i Tyskland 
har vi ti tusen, kan

skje tjue tusen, produsen
ter, og disse investorene 
er i stand til å reagere 
raskere enn de tradisjo
nelle energiselskapene. 
JÜRGEN TZSCHOPPE

 Myndighetenes 
politikk og ønske 

om mer fornybar energi 
gir veldig gode forret
ningsmuligheter. 
TIM FOSTER

SOM PEOPLE&POWER skrev i num-
mer 4-11, er den europeiske ålebe-
standen blitt kraftig redusert de siste 
tiårene. Mange av fiskene ender sine 
dager i et vannkraftverks turbinbla-
der, på vei mot havet for å gyte.

Kraftverksgruppe Tyskland i 
Statkraft bestemte seg for å finne 
en løsning som bidrar til å redusere 
problemet, og i oktober 2011 ble 
prosjekt «åleskånende turbindrift» 
satt i gang.

Leder for kraftverkgruppe 
Tyskland, Maik Thalmann, forteller 
at prosjektet omfatter åtte av Stat-

krafts kraftverk på elvene Weser, 
Werra og Fulda.

– Omtrent 70 prosent av ålene 
svømte uskadd gjennom kraftver-
kene før prosjektet ble lansert. Mitt 
håp var å øke andelen til 80, men 
i april viste målingene at hele 90 
prosent av ålene kom seg levende 
gjennom kraftverket. Det er selvsagt 
svært oppløftende tall, sier Thal-
mann.

Nå skal funnene og gjennomfø-
ringen av prosjektets første sesong 
analyseres, fram mot neste sesong 
til høsten. Målet er at så mye som 95 

prosent av 
ålebestan-
den skal 

komme levende til havet.
Det gode resultatet har ikke gått 

upåaktet hen. Kraftprodusentene 
E.ON, RWE, EnBW og Südwag har alle 
kontaktet Thalmann for å høre om 
prosjektet og lære av Statkraft. 

– Vi er stolte av å være det første 
selskapet i Tyskland som har tatt i 
bruk teknologi på denne måten for å 
beskytte fiskebestanden. Derfor bru-
ker vi også prosjektet og resultatene 
aktivt i vårt eksterne profilerings-
arbeid. Jeg synes det er kjempefint 
at våre konkurrenter også ønsker å 
bidra til å redde bestanden. Bare slik 
kan vi til syvende og sist bidra til en 
bærekraftig strømproduksjon fra 
vannkraft.

6500 MW. Til sammenligning er Statkrafts 
totale installerte kapasitet fra vannkraftverk 
på rundt 13 000 MW. Vi har oppnådd mye 
mer enn vi tok sikte på, og vi er nå ledende på 
dette markedet i Tyskland.

Allerede fjorårets overskudd fra virksomhe-
ten var bemerkelsesverdig, ifølge Ulrich, og 
det forventes en økning av tallene i år. Utvik-
lingen skyldes nyskapende ideer, og evnen til 
å endre måten man gjør forretninger på. 
− Det er ikke lenger nok å være gode i den 

tradisjonelle energistyringsprosessen. Vi 
må enten utnytte fordelen av å være en mer 
erfaren aktør på markedet, eller overlate den 
rollen til noen andre. Organisasjonsmessig må 
vi være forberedt på, og våkne nok, til å endre 
forretningsdriften vår, og å skape robuste 
forretningsprosesser som gjør at vi klarer å 
omstille oss, avslutter Jürgen Tzschoppe.

Heldigvis er det akkurat det teamet i Düs-
seldorf har gjort. De har vist i praksis hva 
Statkrafts mål er: Å være kompetente, ansvar-
lige og nyskapende.  

På fire måneder har Statkraft gått fra å styre 5000 MW 
til 6500 MW, konstaterer Ulrich Haberland.

Det overordnede målet er å 
konsolidere  mange små ressurser i 
en stor portefølje, sier Tim Foster.

STRÅLENDE RESULTAT
Resultatene fra vinterens åleprosjekt i Tyskland er langt over forventningene. 
Nå ønsker konkurrentene å lære av Statkraft.
TEKST CATO GJERTSEN  FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Maik Thalman er strålende 
fornøyd med resultatene fra 
første åleforsøk. Nå har øvrige 
tyske kraftprodusenter tatt 
kontakt for å lære.

Fakta 
ÅLEPROSJEKTET

Ål blir urolige og får et 
spesielt bevegelsesmønster 
når det nærmer seg tiden for å 
dra til havs. Hvert år skjer det 
opp mot 20 ganger i perioden 
oktober til januar.

Statkrafts løsning har vært å 
fange levende ål, og oppbevare 
dem i spesielle beholdere som 
gjennomstrømmes av elvevann. 
Ålene har fått implantert en 
chip, som viser når de spesielle 
bevegelsene begynner og der-
med når deres frie artsfrender 
vil ut mot havet.

Da utløses en alarm på 
kraftverkene, som gjør at når 
vandringen begynner, startes 
den helautomatiske turbinsty-
ringen og turbinbladene stilles 
inn på størst mulig åpning.
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AKTUELT 
Byrte

«Byrte kraftanlegg i Tokke er blitt vakrere og mer 
produktivt enn noensinne. Det gedigne  rehabiliterings

prosjektet kom i mål − til riktig tid og til riktig pris.
TEKST LILY KALVØ  FOTO ERIK THALLAUG 

KRAFTTAKET PÅ

BYRTE

Fakta 
BYRTE KRAFTVERK

Fjellanlegg i Tokke kom-
mune i Telemark, satt i drift 
i 1969. Inntaksmagasinet 
er Botnedalsvatnet. Årlig 
produksjon er 129 GWh. Ferdig 
totalrehabilitert 1. juni 2012. 
Byrte kraftverk er ett av åtte 
kraftverk i «Tokkeanlegget». 
De andre er: Lio,  Kjela, Hau-
keli, Songa, Vinje, Tokke og 
Hogga. Nominell årsproduk-
sjon for hele Tokke-regulerin-
gen er 4,4 TWh, som tilsvarer 
årsforbruket til omtrent 
200 000 husstander.

Annette Moen, Ole Martin Andersen, 
Gunleik Nesheim , Kjell Gudmund 
Moen og Torbjørn Lyngestad  
konstaterer  fornøyd at Byrteprosjektet 
blir ferdig til riktig tid og kost.
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AKTUELT 
Byrte

VINDKASTENE PISKER RÅTT mot huden idet vi 
går over bar grus i et karrig landskap omgitt 
av runde fjell. Det er historisk sus over målet 
der fremme, og ved tunnelinngangen skal 
en brikke på en beskjeden tretavle markere 
hvor vi befinner oss. Byggeleder Ole Martin 
Andersen slår på lyktene og vi skritter inn i 
bekmørket.

SNART FYLT. Her inne er hørselen det viktigste 
sanseinntrykket: en kald klang av tunnelekko, 
takten av vernesko som treffer søle og grunt 
vann og vanndrypp fra fjellveggene. Det surrer 
ganske kraftig her inne. Etter hvert forstår 
vi at det er lyden av pumper. Store nedbørs-
mengder og tidlig snøsmelting i mars skapte 
hodebry for prosjektet, og vannmengden i 
tunnelen må holdes under kontroll. 

Den 2,4 kilometer lange tunnelen er blitt 
renset og forsterket, sjakter og varegrinder 
er oppgradert. Lufterøret, hovedluken og 
revisjonsluken i ferd med å byttes ut. 

− Vannvegsprosjektet er − tross en historisk 
varm vintersesong og usedvanlige tekniske 
utfordringer − nå nesten i mål. Dette er en av 
de aller siste dagene tunnelen vil være åpen 
for ferdsel. Snart vil vannet fra Botndalsmaga-
sinet fylle tunnelen, forteller Andersen. 

MER STRØM FOR MINDRE VANN. Vannvegspro-
sjektet er en viktig del av totalrehabiliteringen 
av Byrte kraftanlegg, som har gått uten tyngre 
vedlikehold siden det ble satt i drift i 1969. 
For å beholde den langsiktige produksjons-
evnen, var det blitt nødvendig å oppgradere 
kraftverket. Men da vurderingene viste hvor-

Det var ingen tvil 
om at fullstendig  

oppgradering  var veien 
å gå. Byrte kraftanlegg  
genererer  rundt 45 
millioner  kroner  årlig. 

Fakta 
BYRTE-PROSJEKTET

Har omfattet sju enkelt-
prosjekter, og samordning 
er gjort for å optimalisere 
produksjonskonsekven-
sene. For Byrteprosjektet 
er prisen estimert til 18 
millioner kroner. Prosjekt-
budsjettet for øvrig er på 
87,2 millioner kroner.

De seks  
enkeltprosjektene:

•	 Vannveg (som omtalt)

•	 Kuleventil (eget 
prosjekt)

•	 Turbin, inkl. regulator, 
generator og trykkol-
jeanlegg

•	 Kontroll og apparat
anlegg inkl. oppgrade-
ring av linje

•	 Ny hovedtrans
formator 

•	 Nytt ventilasjons
anlegg

dan den tekniske tilstanden i hele linjen, fra 
inntaksmagasin til koblingsanlegg, var bitt av 
tidens tann, valgte Statkraft å totalrehabili-
tere kraftverket. 

− Det var ingen tvil om at fullstendig oppgra-
dering var veien å gå. Byrte kraftanlegg gene-
rerer rundt 45 millioner kroner årlig. I tillegg 
fant vi det mulig å øke virkningsgraden med 
2,5 prosent og maskin ytelsen med 20 pro-
sent, sier oppdragsleder Torbjørn Lyngestad. 

Prosjektet har krevd 4500 interne arbeids-
timer og innsats fra ti eksterne aktører. Tett 
oppfølging sikret gjennomføring etter planen.

Inne i anleggsbrakken, et steinkast fra kraft-
stasjonen, henter Lyngestad en kaffe kopp. 
Brakken er et samlingspunkt for alle som job-
ber ved Byrte Kraftstasjon, og fungerer som 
prosjektkontor, møterom og kantine.

Inne i kraftverket har pulsen vært høy i 
hele første kvartal i år. Kuleventil, turbin og 
generator er oppgradert. Ny turbinregulator 
er på plass og oljemengden er redusert med 
75 prosent. Hovedtransformatoren er byttet 
ut og gammel relèteknikk er erstattet med 
et moderne kontrollanlegg. Ventilasjons-
systemet er skiftet for å møte brannkrav og 
radonproblemer.  

GOD ARBEIDSFLYT. Rehabiliteringen er ferdig 
både til riktig tid og innenfor budsjett, påpe-
ker Lyngestad: 

− Alt har vært i rute. Det viktigste aspektet 
for å lykkes er i teorien felles forståelse av 
prosjektmål og risiko, ressursbruk og kritisk 
linje i fremdriftsplanen. Teorien er ikke feil, 
men i praksis er det viktigste dyktige folk og 

samarbeidsevne i alle ledd. 
Rapporteringspraksisen er slik at alle har 

vært oppdatert på status, risikomomenter og 
fremdriftsplan til enhver tid. 

− Rent praktisk har vi løst det med ukent-
lige byggemøter, månedlige prosjektmøter og 
jevnlig orientering for eier, forteller Lyngestad. 

HMS-arbeidet har et sterkt fokus på sikker-
heten og på grundige arbeidsanalyser.  80 far-
lige forhold og uønskede hendelser er meldt 
inn underveis. Det er dessuten utført 143 
«Sikker Jobb»-analyser og åtte observasjoner 
av atferdsbasert sikkerhet.

− Null skader er målet og ikke en eneste 
skade er meldt i prosjektet så langt – verken 
hos leverandører eller egne ressurser, konsta-
terer programleder Gunleik Nesheim fornøyd, 
før han viser vei inn i kraftstasjonen.

HJERNEN OG HJERTET. Den grønnmalte turbi-
nen fra 1969, levert av National Industri, er 
klar for 40 nye år. Maskiningeniør Annette 
Moen har prosjektansvaret for turbinen. Hun 
er en av tre kvinnelige maskiningeniører i 
Statkraft. 

− Arbeidet med turbinen har gått helt etter 
planen. Det er en fin gjeng som jobber her, 
sier hun.

Nytt turbinhjul har bedre virkningsgrad og 
gir økt maskinytelse fra 20 til 24 MW. Og om 
aggregatet er hjertet i stasjonen, er kontroll-
anlegget selve hjernen. Gammel relèteknikk 
er nå erstattet av et moderne kontrollanlegg. 

− Prosjektteamet i Byrte − ingen nevnt og 
ingen glemt – har gjort en kjempejobb, sier 
Torbjørn Lyngestad.  

Prosjektleder Anette Moen er fornøyd med turbinarbeidet, 
og arbeidsgjengen puster lettet ut. Fra venstre: Thore Bjå-
lid, Håvard Øyane, Jørn Egil Tollefsen og Tor Olav Kyrkjebø.

Annette Moen, Ole Martin Andersen , Gunleik 
Nesheim og Kjell Gudmund Moen viser vei inn i 
Byrte kraftanlegg.  

Byggeleder Ole Martin Andersen sørger for 
at vi tar riktig trebrikke for personregistre-
ringved inngangen.
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Planleggingen av Kjensvatn 
kraftverk i Nordland begynte i 
1998. Etter 14 år er byggepros-
essen endelig i gang, blant an-
net takket være innføringen av 
markedet med el-sertifikater.
TEKST CATO GJERTSEN FOTO ARNE FORBORD/RANA BLAD

ETTER ÅTTE ÅR samlet med planlegging og 
konsesjonsprosess, utlyste Statkraft i 2006 
en anbudskonkurranse i forbindelse med 
utbyggingen av Kjensvatn kraftverk. Prisene 
som kom inn var imidlertid så høye at man 
konkluderte fra Statkrafts side at det ikke var 
lønnsomt å realisere prosjektet på daværende 
tidspunkt.

GRYENDE TIDSPRESS. I 2008 begjærte 
Statkraft så skjønn for en rettslig avgjørelse 
av erstatninger til rettighetshavere som ville 
bli berørt av prosjektet. Oppdragsleder for 
prosjekt Kjensvatn kraftverk, Arne Sandvold, 
forteller at rettens oppgave var å fastsette 
erstatningsverdien på de rettighetene Stat-
kraft fikk tillatelse til å ta i bruk i henhold til 
konsesjonen. I tillegg mente enkelte fall- og 
grunneiere at deler av konsesjonen var gitt på 
feil grunnlag, og krevde den annullert.
– Manglende lønnsomhet og uavklarte avgjø-

relser i skjønnssaken gjorde at prosjektet ikke 
kunne realiseres på konsesjonstidspunktet, 
og i tiden som fulgte. Samtidig gjaldt en frist 
på fem år fra konsesjonen ble gitt for å kunne 
sette i gang anleggsarbeidet. Byggestart 
måtte derfor skje senest 10. mai 2012, så vi 
hadde et visst tidspress på oss for at prosjek-
tet skulle starte i tide, sier Sandvold.

VIKTIGE SAMMENFALL. For Statkraft gjorde 
både godt prosjektarbeid og et sammenfall 
av flere viktige hendelser at Statkrafts styre i 
mars i år kunne vedta å starte bygging. Punk-

I GANG 
ETTER 14 ÅR Nå er det helt nye og hovedsakelig 

anleggstekniske utfordringer som 
må løses før kraftverket etter planen 
skal stå ferdig mot slutten av 2014. 
OPPDRAGSLEDER ARNE SANDVOLD

tene under er de viktigste grunnene til hvorfor 
Statkraft valgte å gå i gang med å bygge 
Kjensvatn kraftverk:

1) Skjønnsrettens avgjørelse forelå våren 
2011. For forholdene som ble anket til lag-
mannsretten, og som kunne være avgjørende 
i forhold til realisering av prosjektet, forhandlet 
Statkraft frem avtaler utenfor skjønnssaken.

2) Fra sommeren 2011 intensiverte pro-
sjektgruppen arbeidet mot realisering. Alle 
steiner ble snudd, og man sendte på nytt 
anbudspapirer ut i markedet, med tilbudsfris-
ter på nyåret 2012.

3) 1. januar i år trådte det svensknorske 
markedet for el-sertifikater i kraft. Dette 
fungerer slik at det utstedes et el-sertifikat 
for hver nye MWh som produseres, og disse 
sertifikatene kan selges i markedet. All kraft 
som skal produseres ved Kjensvatn kraftverk 
vil omfattes av sertifikatordningen og inn-
tektssiden av prosjektet er derfor styrket etter 
konsesjonen ble gitt.

TEKNISKE UTFORDRINGER. Etter at Statkrafts 
styre vedtok utbyggingen i mars 2012, gikk 
det kun kort tid før noen av kontraktene med 
entreprenører var formelt på plass. Rett over 
påske begynte mannskaper så å brøyte seg 
fram til et av anleggsstedene.
– Det er godt å være ordentlig i gang med 

selve utbyggingen. Nå er det helt nye og ho-
vedsakelig anleggstekniske utfordringer som 
må løses før kraftverket etter planen skal stå 
ferdig mot slutten av 2014, sier Sandvold.  

Fakta 
KJENSVATN KRAFTVERK

Ligger i Hemnes kommune i 
Nordland og forventet kraft-
produksjon er cirka 80 GWh i 
året. Det inkluderer også en 
mindre økning i eksisterende 
Rana kraftverk.

Byggestart var i april 2012 
og ferdigstillelse er planlagt 
ultimo 2014. 

Kraftverket bygges i fjell og 
utnytter fallet i ny tunnel mel-
lom Gressvatn og Kjensvatn, 
begge eksisterende magasiner 
i Rana-verkene.

Mer vann fra blant annet 
Durmålsvatn tilføres også den 
eksisterende Leirskardalsover-
føringen, som igjen i sin helhet 
overføres til Gressvatn.

Prosjektet har en totalkost
nad på rundt 400 millioner 
kroner. 

Det er nå etablert en ny Statkraft-enhet i 
region Midt-Norge som tilbyr tjenester for 
hele Statkraft. Den nye enheten har fått 
navnet Mekanisk gruppe Trondheim, men 
har sitt sete i Tydal.

Helt fra 1970 har mekanisk verksted i 
Tydal produsert luker, porter, dører, vare-
grinder, flyndrer, rister, leidere, trapper, 

rekkverk og en rekke andre produkter 
for kraftstasjonene langs Nea/Nidelv-
vassdraget. Fra 2007 er det også utført 
oppdrag for andre kraftverksgrupper i 
region Midt-Norge og region Nord-Norge. 

− I verkstedet vårt kan vi produsere 
og rehabilitere stålkonstruksjoner, pro-
dusere og montere rekkverk, trapper, 

gjerde, repos og leidere. Vi har etter 
hvert også god erfaring når det gjelder 
tiltak i forbindelse med for eksempel sik-
kerhet for tredjeperson. Her er det bare å 
kontakte oss, så løser vi ethvert problem, 
sier en optimistisk Gisle Kjøsnes, leder 
for mekanisk gruppe Trondheim, fra sitt 
kontor i Tydal.

Verksted i Midt-Norge for «alle» 320 Statkraft Värme AB 
i Sverige produserer 
hvert år 320 GWh, 
basert på flisfyrte 
varme sentraler i Kungs
backa, Alingsås, Trosa, 
Vagnhärad og Åmål.

Nytt sikkerhetsforum
Ni av verdens ledende utbyggere av forny-
bar energi har gått sammen om å danne en 
ny gruppe med fokus på helse og sikker-
het ved utbygging av offshore vindkraft. 
Forumet har fått navnet G9, og består 
av Centrica, DONG Energy, E.ON, RWE 
Innogy , Scottish Power Renewables, 
SSE, Statkraft, Statoil og Vattenfall.

Etter 14 år kan oppdragsleder Arne 
Sandvold endelig sette i gang.

Nå er det hovedsakelig anleggstekniske 
utfordringer igjen før Kjensvatn kan bli et 
nytt kraftlager for Nordland. Kraftverket 
skal etter planen stå ferdig i 2014.
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Stor 50-årsfeiring  
i Landesbergen
Andre helg i september blir viet 50-års-
dagen til gasskraftverket i Landesbergen. 
Fredag 7. september blir det festmarke-
ring med blant andre borgermester, lokale 
myndigheter og forretningsforbindelser. I 
etterkant blir det arrangert fest for alle medar-
beidere, mens det dagen etter arrangeres åpen 
dag for alle medarbeidere og deres familier.

I midten av april stoppet Trollheim kraftverk på 
grunn av teknisk feil, og vannstanden i Surna ble 
sterkt redusert. Årsaken til stansen var at rørbrudd-
ventilen i Trollheim kraftverk lukket seg som følge av 
en teknisk feil. Rørbruddventilen stenger vanntilfør-
selen til kraftstasjonen dersom det oppstår lekkasjer 
i vannveien like før eller i selve kraftstasjonen og 
skal beskytte kraftstasjonen mot vanninntrengning 
og oversvømmelse.

Feilsøking medførte at kraftstasjonen ble erklært 

som startklar igjen natten etter, men alle-
rede samme ettermiddag stoppet kraftver-
ket på ny. For å unngå skader på biologien 
i vassdraget ble det en tid etter hendelsen 
tappet vann fra Follsjømagasinet for å opprettholde 
vannføringen i Surna.

Det nye omløpssystemet i Trollheim kraftverk skal 
sikre vannføringen i Surna dersom kraftverket stop-
per. I dette tilfellet hadde omløpssystemet ingen 
betydning fordi trykksjakten ble tømt for vann.

Sponser Munch  
på Tate Modern
Statkraft er gått inn som sponsor av Munch-utstillingen på Tate 
Modern i London denne sommeren.

Statkraft var også norsk sponsor for den meget populære 
Munch-utstillingen «Det moderne øye» i Paris i fjor og vil nå 
følge opp ved å støtte vandreutstillingen når den kommer til Tate

Modern i London til sommeren. Statkraft har mange billetter til 
Tate-utstillingen som skal deles ut til ansatte.

– Det britiske markedet er stadig viktigere for Statkraft, og som 
med alle våre sponsorater sørger vi for at de er tett knyttet til 
forretningsmessige behov, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. 
Engesland.

Statkraft og Statoil skal åpne Sheringham Shoal vindpark i sam-
me tidsperiode som Munch-utstillingen står i London. I tillegg er 
Statkraft gått inn som en av hovedsponsorene i forbindelse med 
150-årsjubileet for Edvard Munch i 2013. Det medfører blant annet 
gratis adgang for alle Statkraft-ansatte med familier når de to 
jubileumsutstillingene åpner 1. juni neste år.

Dammen i tilknytning til det historiske elvekraftverket 
i elven Werra fornyes for tiden i to byggefaser. I løpet av 
sommermånedene i fjor ble den første damluka oppgradert. 
Erfaringene fra første prosjektfase gjør at den andre skal 
være skiftet innen oktober.

I denne andre byggefasen skal funksjonen til den opprinne-
lige damvalsen dokumenteres på film, som følge av et krav 
fra den lokale byantikvaren. Valsedammer er ikke lenger i 
tråd med dagens tekniske standarder og er blitt sjeldne syn 
langs tyske elver.

BRANN I BATTERI VED NORE 1
I april oppsto det brann i et batterianlegg ved Nore 1 kraftverk. 
25 personer på Rødberg ble evakuert til Rødberg hotell på grunn 
av frykt for at røyken fra de brennende battericellene kunne 
være giftig. Det viste det seg senere at den ikke var, og beboerne 
kunne reise hjem. Alle berørte myndigheter ble kontaktet og be-
folkningen i Rødberg har fått beskjed om at de kan kontakte lege 
ved eventuelle plager i forbindelse med hendelsen.

− Alt gikk bra, prosedyrene ble fulgt og vi takker våre ansatte 
og redningsetaten for innsatsen og vel utført jobb, sier PG-
direktør Tron Engebrethsen.

Hell i uhell i Erzhausen
I januar i fjor fikk Statkraft beskjed om at de fire gene-
ratorene i Erzhausen kunne ha sprekker på grunn av en 
konstruksjonsfeil. Like etter ble maskinene koblet ut, 
demontert og undersøkt.

Det ble ikke funnet kritiske feil på noen av de to første 
generatorene, og de kunne dermed settes i drift igjen i 
juli. De to siste var det imidlertid verre med. Sprekkene 
var så alvorlige at det var nødvendig med en større 
modifisering av rotorene og å skifte ut alle de 14 polene. 
Maskin tre kunne likevel settes i drift igjen i mars i år, 
mens den siste fremdeles står. Anledningen er også blitt 
benyttet til å vedlikeholde turbin, pumpe og begge kule-
ventiler for å sikre trygg drift også de neste 15 årene.

− Den tyske vannkraftgruppen og særlig ansatte i 
Erzhausen har i hele perioden lagt for dagen en høy grad 
av faglig kompetanse og motivasjon, mener prosjektle-
der Dennis Geyermann.

Man regner med at den siste turbinen kan settes i drift 
igjen i september.

LAGER FILM OM  
HISTORISK DAMLUKE

Uønsket stopp i Trollheim kraftverk Statkraft 
produserte  
i alt 51,5 
TWh i 2011. 
Selskapet  sto 
blant annet 
for 31 pro
sent av den 
totale  kraft
produksjonen 
i Norge.
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Fortsatt er den én 
turbin som står 
ved Erzhausen.

57 TURBINER PÅ PLASS I SJØEN
Havvindparken Sheringham Shoal utenfor England nærmer seg ferdigstil-
lelse. Godt vær, et ekstra fartøy og opparbeidede rutiner har gjort at installe-
ringstakten har økt.

− Bra vær har veid opp noe for uværet som forsinket utbyggingen i vinter. Vi ser 
optimistisk på den videre fremdriften, sier Simen Elvestad, Statkrafts prosjekt-
leder for Sheringham Shoal.

Havvindparken skal være ferdigstilt i løpet av sensommeren i år, og vil bestå av 
88 turbiner med en total installert effekt på 317 MW. Forventet årlig produksjon 
for total prosjektet er 1,1 TWh. Den samlede investeringen er estimert til om lag 
10 milliarder kroner.

Statkraft eier 50 prosent av aksjene i Scira Offshore Energy Limited som skal stå 
for driften av havvindparken utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Statoil 
eier den andre halvparten, og er ansvarlig for utbyggingsfasen. Les mer på 
www.scira.co.uk. 
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EN VERDEN
FULL AV ELVER

Når SN Power i 2012 feirer sine første ti år, kan det gjøres 
med brask og bram og vissheten om at selskapet har 
bevist sin eksistensberettigelse. Og fortsatt er verden 

full av uutnyttet fornybar energi.  

TEKST LARS MAGNUS GÜNTHER OG BIRGER BAUG  FOTO SN POWER OG AGUA IMARA
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og forbruksvekst − gjør at selskapet kan nå 
en viss størrelse. Størst fart har satsingen i 
Brasil, der kjøpet av vel 40 prosent i Desenvix 
og energikontraktene i Enerpar har gitt en 
kick-start (se egen sak). I India er Allain 
Duhangan-prosjektet sluttført, mens nye 
prosjekter i India vil kunne ta noe mer tid.

− Samtidig har vi arbeidet med Vietnam i 
flere år, dette markedet er i oppstartsfasen, 
men med et stort potensial for vannkraft. 
Vietnam er veldig interessant, og vi har som 
mål å få til en avtale i landet i løpet av 2012, 
sier Lien.

− Jeg tror vi har et grunnleggende verdifun-
dament og en historie som gjør at selskapet 
passer godt inn i Vietnam. Det gjelder både 
hvordan vi drifter anlegg, langsiktighet, 
ordentlighet i forhold til egne ansatte, ryddig-
het i forhold til myndigheter, nulltoleranse på 
korrupsjon og strenge etiske krav, men også 
hvordan vi opptrer i oppkjøpssituasjoner, 
med lisenser, offentlige godkjenninger og 
kraftavtaler.

GODT HMS-ÅR. − Etter en rekke dødsfall og 
ulykker tidligere år, kom SN Power gjennom 
2011 uten dødsfall. Hva har skjedd?

− Det som bør skje hvert år. Det skal ikke 
være noen overraskelse at vi ikke har døds-
fall. Vi har hatt en god utvikling innen HMS, 
noe som skyldes at vi har høy beredskap og 
fokus på dette området. Sammen med våre 
partnere har vi jobbet systematisk for å for-
bedre alle rutiner og arbeidsmetoder. Vi har 
også utbedret alle veiene opp til våre anlegg, 
forklarer Lien, og fortsetter:

– Det er viktig å tilby trygge arbeidsplasser. 
Se for eksempel på kjemigiganten DuPont. 
De var blant de første som virkelig satte 
fokus på dette arbeidet, og de sier at deres 
HMS-policy er et av hovedfundamentene for 
å være et så vellykket selskap, også forret-
ningsmessig. De driver med farlige ting, men 

scorer høyt på alle HMS-målekriterier. 
− Selv om HMS-tallene var tilfredsstillende 

i fjor, finnes det fortsatt utfordringer å ta 
tak i flere steder. Og det gjør vi. Det handler 
naturligvis også om tid og penger, men som 
vi understreker hele tiden overfor våre part-
nere og leverandører: Vi går ikke på akkord 
med sikkerheten. Da stopper vi byggingen 
og sikrer området, og så får det heller gå tre 
uker ekstra, understreker Lien.

VIL BLI BETYDELIG INTERNASJONALT. Torger 
Lien vil ikke gå inn i diskusjonen om even-
tuell børsnotering eller om Norfund vil selge 
seg helt ut, slik at Statkraft blir eneste eier 
av SN Power. Men han har noen tanker om 
måten staten har forvaltet sine midler på:

− Jeg tror det er klokt å bruke noe av det 
norske overskuddet til fornybar energi og 
industrisatsing utenfor Norges grenser. Vi 
har hatt stor glede av utviklingsmulighetene 
som vannkraft har ført og fører med seg i 
Norge., Gjennom SN Power kan vi videreføre 
denne norske arven i andre land med den 
utviklingen det medfører.

− Norge har en mulighet til å bygge en 
posisjon som fornybarprodusent som 
er unik i forhold til de aller fleste andre 
land. SN Power har kompetanse, 
penger og en plattform som kan 
bygges videre på. Jeg tror vi har et 
godt utgangspunkt for å utvikle SN 
Power til en betydelig internasjonal 
aktør innen fornybar energi. Om det 
bare skal være vannkraft, eller om 
det også skal være vind og annen 
fornybar, får vi se på, men potensia-
let innen vannkraft alene er stort, 
avslutter han.  

Vi går ikke på akkord med sikkerheten.  
Da stopper vi byggingen og sikrer området, 

og så får det heller går tre uker ekstra. 

Satser på  
sikkerhet  
og vekst
Noe av det første Torger Lien 
gjorde da han overtok som SN 
Power-sjef 1. august  2011, var 
å sette seg på flyet og besøke 
alle landene der SN Power  har 
aktivitet. Det han har sett kan 
utvilsomt  kalles en suksess.

− Jeg tror det er klokt å bruke noe av det 
norske overskuddet til fornybar energi og 

industrisatsing utenfor Norges grenser, 
sier Torger Lien.

TI ÅR I STADIG 

UTVIKLING

– BLA OM!

Fakta 
SN POWER

Etablert i juni 2002. Eies av 
Statkraft (60 Prosent) og Nor-
fund (40 prosent).

494 ansatte i SN Power og dat-
terselskapet.

38 kraftverk i åtte land på tre 
kontinenter. Til stede i 14 land.

Netto installert kapa-
sitet (2012): 1308 EKMW. 
Årsproduksjon  i snitt: 5200 GWh.

Omsetning (2011): 457 millioner 
USD (prorata). 

Netto resultat: 71 millioner USD 
(prorata justert for derivater).

To prosjekter er under bygging, 
ni i utvikling.

MED UNNTAK AV noen kraftverk i Peru, har 
Lien allerede sett alle SN Powers anlegg ved 
selvsyn. Han har latt seg imponere av alt som 
er bygget opp i løpet av ti år. 

− Med rundt 1300 MW i porteføljen er SN 
Power allerede det sjette største norske kraft-
selskapet. Til tross for at kraftutbygging er en 
langsiktig og kapitalintensiv virksomhet, med 
betydelige kostnader til forretningsutvikling, 
leverer vi solide tall, sier Lien.

BETYDELIGE VERDIER. − Ser du på hva man 
har puttet inn og hvilken verdi det samme kan 
selges for i dag, er det betydelige verdier som 
er skapt. Så økonomisk er SN Power utvilsomt 
en suksess, sier Lien. Han synes direkte sam-
menligninger med norsk vannkraft blir feil. 

− Det er en større risiko i å drive ute, og den 
risikoen er gjenspeilet i våre avkastningskrav. 
Vi tjener penger de fleste steder, men har så 
klart noen utfordringer noen steder. Men alt i 
alt har vi en balansert portefølje, noe som er 
viktig, fortsetter Lien.

− Ti år har gitt 1300 MW. Hvordan skal 
dere nå SN Powers utalte mål om 3000 MW 
allerede  innen utgangen av 2015?

− Det er ingen puslete målsetting, men vi 
har en fornuftig portefølje og flere prosjekter 
som gjør det realistisk å nå målet. Men jeg vil 
ikke underslå at det er krevende.

AMAZONAS ER UTENKELIG. I den videre vek-
sten søker Lien en god balanse mellom ny 
utbygging og oppkjøp av eksisterende anlegg.

− Vi er på run-of-river-løsninger eller mindre 
dammer og magasiner med så små miljømes-
sige konsekvenser som mulig. Derfor ville det 
være utenkelig for oss å gå inn i et av de store 
kontroversielle prosjektene i for eksempel 
Amazonas.

Brasil, India og Vietnam er utpekt som SN Po-
wers hovedvekstområder fremover. Det er land 
som − basert på sin størrelse, befolkningsvekst 

I 2012 er det satsingen i 
Brasil som har størst fart.
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Fra den spede starten i 2002 er det 
gått bare én vei for SN Power. Les 
 historien bak suksessen.

10 ÅR 

109 MW). Malana Power Company har 
også alle utviklingsrettighetene til et 
nytt elvekraftverk, Allain Duhangan 
Hydroelectric Project på 192 MW og en 
forventet årsproduksjon på 800 GWh 
(SN Powers eierandel: 43 prosent). 
Kraftverket er godkjent av FNs Clean 
Development Mechanism (CDM), som 
bekrefter at anlegget vil redusere 
indiske CO2-utslipp med 495 000 tonn 
årlig. Allain Duhangan åpner for be-
grenset drift i 2010 og settes i full drift 
våren 2012 (se egen fotoreportasje 
foran i magasinet).

2005
SN Power inngår partnerskap med 
PACIFIC HYDRO i Chile, og litt senere 
starter byggingen av elvekraftverket 
LA HIGUERA, der SN Power eier 50 
prosent. Anlegget ligger i Tinguiririca-
dalen, rundt tre timers kjøring sørover 
fra Santiago, og åpnes offisielt i oktober 
2010 av Chiles president og energimi-
nister. Etter et tunnelras i 2011, pågår nå 
utbedringsarbeider og ny oppstart blir 
trolig i november 2012. Kraftverket vil 
da forsyne Chiles sentrale kraftsystem 
med 155 MW/760 GWh. Også La Higuera 
er godkjent av FNs Clean Development 
Mechanism (CDM), med en reduksjon i 
chilenske CO2-utslipp beregnet til 478 
000 tonn årlig.

I 2005 blir også ABOITIZ POWER SN 
Powers fremtidige partner på Filip-
pinene.

2006
 

SN Power overtar Statkrafts aksjer 
og kjøper seg inn med 57,6 prosent i 
kraftselskapet HIMAL POWER LIMI-
TED (HPL), som eier kraftverket Khimti 
(60 MW) i Nepal. De andre eierne er 
BUTWAL POWER COMPANY og BKK 
(Bergenhalvøens kommunale kraftsel-
skap). Også dette er et elvekraftverk, 
med en normal årsproduksjon på 380 
GWh. Anlegget utnytter et stort fall 
i Khimti Khola-elven, en sideelv til 
Tamakoshi, og ble satt i drift i 2000. 

Khimti står også bak en rekke 
utviklingsprogrammer i nærområdet. 
I november 2008 fikk HPL lisens til 
å utvide produksjonen med 50 MW 
gjennom et nytt kraftverk («The 
Kirne Hydropower Project»), men 
dette prosjektet er foreløpig ikke 

realisert.
Gjennom sitt 50 prosent eierskap i 

SN Aboitiz Power (SNAP) engasjerer 
SN Power seg også i Magat, Filip-
pinenes største vannkraftverk med 
en kapasitet på 360 MW/940 GWh. Det 
tidligere statlig eide anlegget skulle 
privatiseres, og ble ervervet gjen-
nom en større anbudskonkurranse. 
Kraftverket ligger 35 mil nordøst for 
hovedstaden Manila, og baserer seg 
på et stort vannreservoar. Magat er 
en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfun-
net, og det er dessuten etablert en 
rekke samfunnsansvarsprogrammer 
innen alt fra miljø til helsetjenester 
og utdanningstilbud.

2007 
I 2007 øker SN Power sin kraftporte-
følje med hele 380 MW, blant annet 
gjennom oppkjøp i Peru og Filip-
pinene.

Oktober starter med byggingen 
av La Confluencia (158 MW/670 GWh) i 
Chile, et fellesprosjekt mellom Pacific 
Hydro og SN Power. La Confluen-
cia er også godkjent av FNs Clean 
Development Mechanism (CDM) og 
vil redusere CO2-utslippene med 423 
000 tonn årlig. La Confluencia blir 
satt i drift i 2011.

Samme måned starter byggingen 
av et gasskraftverk (60 MW) i Colmito 
i Chile, ment som en backup i tørre 
perioder for vannkraftverkene. Høye 
gasspriser, blant annet som følge av 
at Argentina brøt gassleveranseavta-
len med Chile, har ført til at anlegget 
knapt har vært i drift. 

SN Power kjøper også opp selska-
pet ELECTROANDES, som drifter fire 
vannkraftverk i Peru med en kapasi-
tet på til sammen 180 MW/948 GWh. 
Ett av dem, Yaupi-kraftverket på 113 
MW, blir SN Powers største i Peru.

I november får så SN ABOITIZ PO-
WER (SNAP) tilslaget på kraftverkene 
i Ambuklao og Binga i Filippinene. 
Ambuklao har en lang historie, men 
har vært helt eller delvis ute av drift 
siden et jordskjelv i 1990. Etter SNAPs 
inntreden og en tre år lang rehabilite-
ringsperiode kom anlegget i full drift 
igjen i 2011, og har økt kapasiteten fra 
opprinnelig 75 MW til nåværende 105 
MW. Binga er bygget rett nedenfor 
Ambuklao og har en kapasitet på 
100 MW. Kraftverket er i drift under 

2002
STATKRAFT NORFUND POWER 
INVEST AS blir etablert, med 50 
prosent eierandel på hver av de to 
aktørene Statkraft og Norfund (Statens 
Investeringsfond for Næringsvirksom-
het i Utviklingsland). I 2009 overtar 
Statkraft ytterligere ti prosent og blir 
majoritetseier.

2003
Første SN Power-engasjement skjer 
i mai, når selskapet kjøper opp 30 
prosent av NIVIDHU på Sri Lanka. 
Samarbeidspartneren driver de 
to kraftverkene Assupinella og 
Belihuloya (6 MW). Senest i 2011 
bidro Nividhu Private Ltd med rundt 
3 millioner kroner til SN Powers 
totalresultat.

I november går SN Power inn i det 
peruvianske markedet, ved å overta 
CAHUA, et selskap som driver fire 
vannkraftverk med en kapasitet på til 
sammen 90 MW (443 GWh).

2004
SN Power blir partner med LNJ Bhil-
wara i India, og går inn med 49 prosent 
eierskap i MALANA POWER COMPANY, 
som igjen eier Malana Hydropower 
Plant på 86 MW (senere oppgradert til 

Dagens konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, var i 2002 konserndirektør 
og en av pådriverne bak opprettelsen av SN Power. Han satt også i styret fra starten av. 

– SN Power har hatt en unik utvikling. Fra å være en forretningside for ti år siden til å 
bli et sterkt internasjonalt selskap. Det er det grunn til å glede seg over og være stolt av. 

Konsernsjefen er klar på hva som har gjort mest inntrykk: – Vi har erfart en veldig 
spennende forretningsutvikling innen vannkraften kombinert med svært dedikerte 
ansatte, sier han.

2005: La Higuera

2007: Yaupi

2008: Totoral

2006: Magat

2007: Binga

2006: Khimti2004: Malana

 Øistein Andresen 
var SN Powers 
første administre-
rende direktør, og 
er nå styreleder.

I KORTE TREKK
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SELSKAPETS FØRSTE samarbeidsavtale¸ 
med Credicorp Group i Panama, var i havn 
allerede året etter oppstarten i 2009 og første 
prosjekt bygges nå. I 2011 fulgte partnerskap 
med Wonda Gorge Investments i Zambia, 
51 prosent eierskap i to vannkraftverk og 
rettigheter på å utvikle to nye. I allianse med 
kraftselskapet EdM er Agua Imara også på vei 
inn i Mozambique. 

− Vi har brukt mye tid på å finne riktige part-
nere. Faktisk er vi strengere enn oljefondet i 
våre vurderinger, og har skrinlagt kandidater 
de har godkjent, sier administrerende direktør 
Einar Stenstadvold.

Han ser ingen grunn til å være skeptisk 
overfor regionene de satser i:

− Afrika er blitt et relativt fredelig og stabilt 
kontinent, med stort potensial. På listen over 
de ti landene som forventes å ha størst vekst 
innen 2015 er Zambia og seks andre afrikan-
ske land. Når det gjelder Panama er det gan-
ske ryddig forvaltet, landet er stort sett like 
demokratisk som Norge og de følger lover og 
regler, fastslår han.

Selskapet bygger på kompetansen til SN 
Power, men skal samtidig operere så isolert 
at det ikke forstyrrer moderselskapets fokus 
eller portefølje. I dag er målet å engasjere seg 
i 3-4 land i Afrika og 2-3 i Mellom-Amerika, 
med sikte på å nå 700 MW i 2015 og være 
«børsnoterbart» i 2018.

− Blant de ti landene som forventes å ha størst 
vekst innen 2015 er sju afrikanske, forteller Einar 
Stenstadvold, her i Zambia.

Fakta 
AGUA IMARA

Etablert i februar 2009. Eies av SN Power, Norfund, 
BKK AS og TrønderEnergi AS.

100 MW i årlig kapasitet, med planlagte utviklings-
prosjekter nærmer det seg 700 MW.

Investeringsramme mot 2015: 700 millioner dollar. 
Knapt 100 ansatte, med datterselskaper.

rehabiliteringen, som − når den er 
fullført − vil ha økt Bingas kapasitet 
til 120 MW.

Også i Binga-/Ambuklao-området 
pågår en rekke samfunnsansvarspro-
sjekter innen miljø, økoturisme, hel-
setjenester og utdanningsprogram-
mer. Begge kraftverkene er dessuten 
blitt godkjent av FNs Clean Develop-
ment Mechanism (CDM). Ambuklao 
har en årlig reduksjon av CO2-utslipp 
på 160 000 tonn, mens Bingas bidrag 
er beregnet til 20 000 tonn. 

Etter sin inntreden makter SN Aboi-
tiz Power dessuten å løse en årelang 
konflikt mellom lokalbefolkningen og 
kraftverkene om kompensasjon for 
at landsbyen måtte flyttes da anleg-
gene ble bygget. Saken blir løst på en 
slik måte at FN nå viser til Ambuklao 
som et «BEST PRACTICE»-eksempel 
innen konfliktløsning.

2008 
I juni går SN Power inn i sitt første 
vindkraftprosjekt noensinne. Valget 
faller på TOTORAL i Chile og 23 
vindturbiner med en total kapasitet 
på 46 MW/109 GWh. Anlegget ligger 
300 kilometer nord for Santiago, blir 
Chiles aller første prosjektfinan-
sierte vindpark og vil kutte CO2-
utslippene med 71 000 tonn per år. 
Den årlige kraftproduksjonen er nok 
til å forsyne 55 000 chilenske hjem 
med strøm. Også dette prosjektet er 
godkjent av FNs Clean Development 
Mechanism (CDM).

Totoral blir offisielt åpnet av Chiles 
president i januar 2010.

2009 
SN Power AfriCA blir etablert for å 
utvide satsingen til Afrika og Mellom-
Amerika. Datterselskapet skifter 
senere navn til AGUA IMARA.

I oktober inngår SN Power og THE 
TATA POWER COMPANY, et av Indias 
største industriselskaper, en eksklu-
siv samarbeidsavtale om å utvikle nye 
vannkraftprosjekter i India og Nepal.

2010
SN Power går inn i det planlagte 
vannkraftprosjektet i Cheves i Peru 
(171MW/812GWh). Byggestart beregnes 
til 2011 og ferdigstillelse til 2014. Che-
ves ligger langs Rio Huaura, omtrent 
130 kilometer nord for Lima. Kraftver-
ket er allerede godkjent av FNs Clean 

Agua Imara satser for fullt i 
Afrika  og Mellom-Amerika og 
er så langt svært fornøyd med 
valget av partnere.

Agua Imara:

Med tro på 
partnerskap

2011: Bajo

2011: Mulungushi

2012: Inn i Brasil

2011: Lunsemfwa

2009: Agua Imara starter opp

2010: Cheves i Peru

Development Mechanism (CDM), og vil 
kutte 394 000 tonn CO2 årlig.

Agua Imara signerer en samar-
beidsavtale med CREDICORP GROUP 
i Panama, mens SN Power inngår et 
partnerskap med INTERNATIONAL 
FINANCE COOPERATION i Vietnam.

2011 
SN Power etablerer for alvor fot-
fester i Brasil, Panama og Zambia. 
I Brasil skjer det gjennom å overta 
alle aksjene i ENERPAR, til da et dat-
terselskap av Norske Skog Group. 
Enerpar har en portefølje på 1,2 
TWh årlig, og oppkjøpet markerer 
SN Powers første satsing på et rent 
energisalgsselskap.

I Zambia blir Agua Imara partner 
med WONDA GORGE INVESTMENTS, 
og kjøper seg i mai inn med 51 prosent 
i LUNSEMFWA HYDRO POWER COM-
PANY (LHPC). LHPC eier to vannkraft-
verk, Mulungushi Power Station (28,5 
MW) og Lunsemfwa Power Station (18 
MW). LHPC eier også 50 prosent av 
Muchinga Power Company (MPC), som 
har rettighetene til å utvikle to andre 
vannkraftverk med et potensial på 
minst 120 MW.

Agua Imara inngår dessuten part-
nerskap med kraftselskapet EDM i 
Mozambique.

SN Power og Tata Power får 
tilslaget på utviklingsrettighe-
tene til kraftverket Dugar (350 
MW) i Himachal Pradesh, India, i 
konkurranse med andre tilbydere. 
Arbeidet med feasibility-studier 
settes i gang.

Agua Imara og Credicorp Group 
starter utbyggingen av Bajo Frio, 
et 58 MWs elvekraftverk en times 
kjøring unna Panamas tredje største 
by, David. Agua Imara eier 50,1 pro-
sent av Bajo Frio, og er prosjektets 
industrielle utvikler.

2012 
SN Power signerer en samarbeids-
avtale med JACKSON og FUNCEF i 
Brasil. Selskapet kjøper også 40,65 
prosent av DESENVIX i samme 
land. Dette selskapet er basert i 
Sør-Brasil, med en produksjonspor-
tefølje på 221 MW fornybar energi, 
116 MW under bygging og et stort 
antall prosjekter i utvikling (se også 
egen omtale).

I februar kjøper Agua Imara og 
Credicorp Group selskapet HI-
DROELECTRICA BURICA i Panama. 
Selskapet eier rettighetene til 
Burica-prosjektet nedstrøms for 
Bajo Frio. Kapasiteten i LHPC økes til 
52,5 MW i mars.
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 K
jøpet av energisalgsselskapet Ener-
par fra Norske Skog i fjor markerte 
innledningen til SN Powers satsing i 
Brasil. Årets oppkjøp av kraftprodu-
senten Desenvix og samarbeidsav-

talen med medeierne Jackson og Funcef viser 
at det virkelig er blitt alvor.

Huseby selv er nettopp tilbake fra sitt første 
styremøte i «nye» Desenvix når vi treffer ham. 
I styret sitter tre fra SN Power, tre fra Jackson 
og to fra Funcef. SN Power-sjefen, Torger Lien, 
er styreleder.

− Det var et hyggelig første møte med mye 
forventning og entusiasme. Vi var alle svært 
klare for å brette opp ermene og starte på 
jobben, erklærer Huseby fornøyd.

Mye tid på riktig partner 
SN Power har drevet aktivt med forretnings-
utvikling i Brasil fra sitt kontor i Rio de Janeiro 
siden 2008. Ved inngangen til 2012 var altså 
tiden kommet til å ta skrittet fullt ut.

− Vi har brukt mye tid på å forstå markedet 
og finne riktig samarbeidspartner. Det mener 
vi nå at vi har gjort. Vi er klare, sier Huseby. 

Han har allerede konstatert at det er mange 
forhold ved kjempelandet sentralt i Sør-Ameri-
ka som taler til fordel for SN Powers satsing:

− Begge land har en profesjonell forret-
ningskultur og en utbredt konsensuskultur. Vi 
møter en åpenhet for oss som norsk selskap, 
selv om brasilianerne nok kan være ganske 
selvbevisste. Statlig eierskap er dessuten 
vanlig, spesielt i energisektoren, og Brasil 
er Norges desidert største handelspartner 
i Latin-Amerika, både hva angår eksport, 
import og investeringer. I tillegg er brasilia-
nerne svært opptatt av miljø, og mange har 
lagt merke til Norges innsats for regnskogen. 
Brasil dekker dessuten nærmere 90 prosent 
av kraftbehovet sitt gjennom vannkraft, altså 

en nesten like stor andel som Norge. Dette er 
likheter som skaper gjenklang, sier Huseby og 
legger til:

− Nordmenn er i det hele tatt velansett i 
Brasil, med våre tradisjoner innen shipping og 
bacalao og med industriselskaper som Hydro, 
Norske Skog og tidligere Erling Lorentzen-eide 
Aracruz.

Huseby legger dog ikke skjul på at Brasil er 
både kulturelt komplekst og en smeltedigel.

− Mange oppfatter det som et vanskelig land 
å komme inn i. Samtidig har Brasil enorme 
ressurser, store markeder og stabile forhold 
både politisk, økonomisk og juridisk. Det er 
derfor et stort potensial for forretningsutvik-
ling, og vi har gjennom årene sett hvordan 
kraftmarkedet beveger seg i retning av økt 
standardisering og finansiell handel. Bare i 

løpet av det siste året har det for eksempel 
kommet opp to kraftbørser, sier Huseby.

Kan tilføre mye
Når det gjelder Jackson, SN Power’s partner 
i Desenvix, betrakter Huseby dette som en 
solid partner med sterk evne til å utvikle 
vannkraft.

− Vi utfyller hverandre godt, og vi er også 
opptatt av å vise hvilken merverdi vi kan 
tilføre. Desenvix har en svært sterk lokal kom-
petanse innen prosjektutvikling og utbygging, 
og sitter på en betydelig portefølje av prosjek-
ter. På vår side kan vi bidra med det vi kan 
om for eksempel HMS og samfunnsansvar. På 

driftssiden kan vi tilføre en del når det gjelder 
metodikk, med for eksempel benchmarking 
av kostnader på drift-/vedlikeholdssiden og 
ytterligere videreutvikling og profesjonalise-
ring av det som opprinnelig var et gründersel-
skap. I tillegg har vi altså kjøpt Enerpar, som 
med sin markedsekspertise vil kunne bidra til 
å finne avtakere og sikre best mulige avtaler 
for kraftleveransene fra Desenvix. 

Smått er godt 
Kraftmarkedet i Brasil er stort, med 116 GW 
installert effekt i 2011. Selv med tusenvis 
av MW hver, har de aller største utenland-
ske aktørene bare få prosent av markedet. 
Desenvix har på sin side fokusert på små og 
mellomstore vannkraftprosjekter. Hoved-
delen av kraftverkene har en kapasitet 
under 50 MW, som i Brasil er definert som 
«småkraft» og som dermed faller inn under et 
mer fordelaktig konsesjonsregime enn større 
kraftverk.

− Vi besøkte et av kraftverkene til Desen-
vix i Rio Grande do Sul i mai i fjor. Det vi så 
og opplevde der var svært tillitvekkende, og 
viste en kostnadseffektiv utbygging hvor også 
forholdet til lokalsamfunnet var godt ivaretatt. 
Desenvix har en betydelig kompetanse som vi 
vil satse videre på. Men de er også stolte av 
at vi valgte å investere i dem, og opplever det 
som et håndslag til det de har bygget opp.

Med unntak av trading-delen, som blir væ-
rende i Rio de Janeiro, kommer SN Power til å 
flytte sitt Brasil-hovedkvarter til Florianapolis 
for å komme nærmere Desenvix også fysisk.

− Dessuten går to av våre medarbeidere inn 
i ledelsen av Desenvix. Utfordringen nå blir 
å komme ut av hvetebrødsdagene og utvikle 
gode prosjekter som gir lønnsom vekst. Det er 
vi klare for, så det skal vi greie, smiler Huseby. 

BRYLLUP 
I BRASIL

− Du forteller ikke brasilianere hvordan de skal bygge ut vannkraft. 
For det kan de, fastslår sjefen for SN Powers Sør-Amerika-satsing, 

Nils M. Huseby. Det er derfor annen kompetanse som står i høysetet 
når selskapet satser for fullt i et av verdens største land.

Fakta 
BRASIL OG KRAFT

Brasil er Sør-Amerikas 
største og verdens femte 
største land, med 200 
millioner innbyggere og 
et flateinnhold på 8,5 kva-
dratkilometer (22 ganger 
Norges størrelse). 

Landet har i et tiår vært 
en av verdens raskest 
voksende økonomier. 
Installert effekt er 116 GW, 
og veksten krever at pro-
duksjonskapasiteten må 
økes med nær 3000 MW 
i året i de neste ti årene. 
Mellom 80 og 90 prosent 
av landets elforbruk dek-
kes av vannkraft.

Største kraftprodu-
sent er delvis statseide 
Eletrobras, som med en 
kapasitet på 40 000 MW 
dekker omtrent 60 prosent 
av Brasils kraftbehov.

Desenvix› kraftverk har 
i dag 55 ansatte og og vil 
ha en kapasitet på 337 MW 
når utbyggingen er ferdig. 
I tillegg har selskapet 
ytterligere 1600 MW under 
planlegging. Målet er 1000 
MW i 2018. Etter at SN Po-
wer kom inn som eier har 
Desenvix også kjøpt opp 
driftsselskapet Enex, som 
drifter 1100 MW og som har 
over 300 ansatte. 

SN Powers plan er å vok-
se videre i Brasil gjennom 
utbygging av prosjektene 
i Desenvix-porteføljen og 
ved ytterligere oppkjøp.VI ER OPPTATT  AV Å 

VISE HVILKEN  MERVERDI  
VI KAN TILFØRE .

Utfordringen nå blir å komme ut av hvetebrødsdagene  og 
utvikle gode prosjekter  som gir lønnsom vekst. 

NILS M. HUSEBY

Desenvix har satset stort på «småkraft» og 
hatt suksess med det. Med SN Power på laget 
skal veksten intensiveres, sier Nils M. Huseby
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Når Pushpa Thakur skuer utover Himalaya-fjellene fra SN Po-
wers nye kraftverk, vet hun at arbeidet har kostet. Men hun vet 

også at hun har vært med på å skape et nytt og renere India.
TEKST OG FOTO ALF BERG

ET LITT GRØNNERE INDIA

VEIARBEIDER: Pushpa Thakur har jobbet på den nye veien til 
Duhangan-inntaket i årevis: – Det er krevende, men viktig!
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Vi bor i en av de reneste, 
 vakreste delstatene i hele 

India . Det er fint å kunne hjelpe 
 resten av landet, slik at de også kan 
ta vare på naturressursene sine. 
PUSHPA THAKUR
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E
tter åtte års intens innsats er 
altså Allain Duhangan, SN Powers 
vannkraftverk i Himachal Pradesh, 
i full drift. Mer ren kraft tilføres det 
indiske nettet, og det er blitt ny 

infrastruktur i Kullu-dalen – til stor glede for 
alle som omfattes av prosjektet. 

Det var det erfarne indiske selskapet LNJ 
Bhilwara som ønsket å samarbeide med et 
internasjonalt selskap for å utvikle prosjektet. 
SN Power gikk inn som partner, og i dag gjen-
står bare små konstruksjoner ved inntakspor-
ten i Duhangan-vassdraget.

Men veien til ferdigstillelse har vært used-
vanlig krevende. Prosjektet var i en periode 
preget av mange ras, skader og til sammen 
16 tragiske dødsulykker fra 2006 til 2010. 
Særlig veiarbeidet har vært risikofylt, med 12 
kilometer vei som skulle bygges i mer eller 
mindre vertikalt terreng. Etter som man så 
skadeomfanget ble svært mange tiltak satt 
inn for å bedre forholdene i prosjektet.

Prosjektledelsen ble skiftet ut og interna-
sjonale eksperter på vei- og tunnelbygging og 
HMS ble tettere knyttet til prosjektet, slik at 
sikkerheten i prosjektet ble kraftig forbedret. 

Nå står anlegget endelig ferdig og skal 
levere 800 GWh årlig. Det gir verdifull kraft til 
regionen og bedre levevilkår for befolkningen 
i området. 

Anlegget kalles «low impact», det er et såkalt 
run-of-river-prosjekt med lav magasinering. 
Indiske krav for nærliggende økologi tilsier at 
15 prosent av vannføringen til enhver tid føl-
ger vassdragets naturlige løp. Det er plantet 
mange trær og naturområdene helt opp mot 
vannskillet og på gresslettene over er blitt 
beskyttet. 
− Kraftverket er ikke stort, men veldig effek-

tivt, forteller personal- og sikkerhetsansvarlig 
Kjell Ingemarsson. − Vi vil produsere 7,5 MW 
per kubikkmeter.

Det vært et mål å ansette lokale medarbei-
dere i størst mulig grad. En av dem, Pushpa 
Thakur, har jobbet på den nye veien de siste 
to årene:
− Vi driver en liten gård, og mens mannen 

min jobber hjemme kan jeg tjene penger til 
ting vi trenger. Det har bedret gårdsdriften, vi 
kan kjøpe mer gress og nødvendig utstyr til 
kuene, og melk og mat til ungene.
− Hva betyr Allain Duhangan-kraftverket for 

utviklingen i India?
− Mye. India vokser fort, vi trenger strøm til 

ny industri. I mange områder sliter innbygger-
ne med å få stabil tilgang til strøm, de mangler 
ressurser som her i Himachal Pradesh. Vi bor 
i en av de reneste, vakreste delstatene i hele 
India. Det er fint å kunne hjelpe resten av 
landet, slik at de også kan ta vare på natur-
ressursene sine.

POPULÆR: Tungt arbeid 
krever sin kar. Matpausene 
er populære i Himachal 
Pradesh.

FOTOREPORTASJEN 
SN Power ti år

 Vi driver en liten gård, 
og mens mannen min jobber 
hjemme kan jeg tjene penger 
til ting vi trenger. 
PUSHPA THAKUR

MATLYKKE: Nepalske Sangay lager lunsj til 
arbeiderne. I India står linse suppe, ris og 
chili øverst på ønskelisten.
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SN Power ti år

HÅNDKRAFT: Armeringsjern bøyes til for 
hånd. Den siste betongmuren skal på 
plass før porten til inntaket er ferdigstilt.

PAUSE I VARMEN: Vedlikeholdet av 
veien til inntaket gjøres for hånd. Når 
regnet blir for tett, tar arbeidslaget seg 
en velfortjent pause ved bålet.

GASSAVHENGIG: Gass må til for å 
sveise på plass armeringsjern før 
veggene støpes ved inntaksporten. 
Her er det en av medarbeiderne 
i Sabri Associates som gjør de 
nødvendige justeringene.
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TEKNOLOGI 
& miljø

Vannet i Norge er stort sett rent, men utenfor 
Norge har kraftprodusentene ofte store utfordrin-
ger knyttet til sedimenter og silt i vannføringen. 
Når partiklene kommer i bevegelse, og voldsomme 
krefter slår inn, blir de som et sandpapir som 
spiser opp metallet i turbinen.

For å unngå rask slitasje på turbinene, har SN 
Power inngått et samarbeid med leverandøren 
Dynavec for å utvikle en ny design for Pelton-
turbiner. I konvensjonell turbindesign er turbinen i 

ett stykke, noe som har gjort det vanskelig å få til 
en optimal overflatebehandling, såkalt «coating». 
Det revolusjonerende med det nye designet, er at 
turbinen er i enkeltdeler. Dermed kan man «coate» 
hver del grundig før alt skrus sammen. Det gir 
økt motstandsdyktighet og dermed økt levetid. 
En annen fordel er at «nedetiden» i forbindelse 
med vedlikehold reduseres, siden enkeltdeler kan 
skiftes uten å måtte stenge anlegget i lengre tid. 
Løsningen er helt ny på verdensbasis.

«Alt» ble bedre  
på Marienborg 
Statkraft Varme har fått et sikrere og mer ro-
bust biobrenselanlegg på Marienborg i Trond-
heim. Ombyggingsarbeidet ble satt i gang 
våren 2011, med mål om å redusere risikoen 
for brann og eksplosjon. I tillegg ble det gjort 
omfattende endringer for å øke automatise-
ringsgraden og regulerbarheten ved anlegget. 
Ønsket var å gjøre anlegget mer fleksibelt for 
bruk av ulike typer brensel, og sikre at det fun-
gerer effektivt og ikke har større utslipp ved 
dellast enn når det går for fullt. Anlegget har 
vært i en testfase siden i fjor, og erfaringene 
er svært gode. Stabil drift, lavere utslipp, høy 
fleksibilitet og god lønnsomhet er blant viktige 
delmål som er nådd.

Monica Havskjold ved 
Statkrafts bioprogram 

konstaterer at de har 
lykkes med å gjøre 

anlegget mer 
fleksibelt .

Statkraft driver mye grunnleggende forskning, blant 
annet gjennom forskningssenteret CEDREN. I senterets 
prosjekt «EnviDORR» er det nylig utviklet en modell for 
vannkraftverk som optimaliserer forholdet mellom laks 
og kraftproduksjon, både i dagens og fremtidens klima. 
I praksis blir modellen et verktøy for å regulere vannfø-
ring og produksjon i et vassdrag, slik at forholdene blir 
best mulig både for laksen og vannkraftprodusentene.

OPTIMALE FORHOLD FOR LAKSENVindpark-app på mobilen
Statkrafts vindparkprogram har utviklet et system for å 
kunne overvåke parkene bedre. Systemet kalles «Wind Power 
Management System», og vil fungere som en uav-
hengig basis for analyse av vindparkene og er 
et viktig element for å oppnå mer kon-
troll. I dag leveres systemet som 
en web-applikasjon, men det 
planlegges også levert 
som mobil-applikasjon.

REVOLUSJONERENDE TURBIN FOR SN POWER

Kjemi skal finne Svartisen-feil
For å finne feilen som forårsaket havariet på transformatoren 
ved Svartisen kraftstasjon i 2011, gjennomfører Statkraft nå et 
FoU-prosjekt med kjemiske analyser. Prøvene hentes fra selve feil-
stedet på transformatoren, og for å finne mulige årsakssammen-
henger vurderes analysene sammen med elektriske målinger fra 
før havariet fant sted. Havariet var kostbart for Statkraft, og de 
grundige analysene av mekanismene bak kan derfor bli svært nyt-
tige for å hindre nye sammenbrudd. Resultatene forventes også å 
gi grunnlag for å oppdatere kravspesifikasjoner og driftsrutiner.

HAVVINDMØLLER  
SUGES  FAST TIL BUNNEN

 E
t nytt konsept for fundamentering av vindturbiner til havs, 
kan få ned både kostnadsnivå og miljøulemper ved vindpar-
ker offshore. 

Dagens teknologi, som blant annet benyttes i vindpar-
ken Sheringham Shoal, er basert på såkalte monopæler, 

som hamres ned i bunnen. Teknikken gir mye støy, og er dermed en 
belastning for dyr som lever i havet, og i tillegg krever metoden kom-
plekse installasjonsfartøy og godt vær. 

Det nye konseptet er utviklet av selskapet Universal Foundation, hvor 
Fred Olsen-gruppen er hovedeier. Innovasjonen består i å benytte det 
såkalte sugeankerprinsippet, et norsk patent opprinnelig utviklet for 
petroleumssektoren.

Kort fortalt går det ut på at fundamentet suges ned i bunnen ved hjelp 
av undertrykk. Teknikken krever ikke kostbare installasjonsverktøy, slik 
som dagens løsning. I tillegg er det mer skånsomt for det marine. 

Svartisen-
havariet var 
kostbart for 

Statkraft.
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Mange steder i utlandet er det problemer med silt og sedimenter i vannet. Nå kan SN Power få hjelp.
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PORTRETTET 
Thor Arne Konradsen

BALANSE-
KUNSTNEREN

Thor Arne Konradsen er opptatt av å 
skape balanse, enten det gjelder vann 

og kraft eller jobb og fritid.
TEKST ANNE LISE AAKERVIK  FOTO OLE MORTEN MELGÅRD

Jeg hadde selvtillit større enn 
skonummeret, og fikk ergo en 

del store prosjekter i fanget – så 
læringskurven var bratt! 
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 A
t Thor Arne Konrad-
sen liker å ha mye 
å gjøre er ingen 
hemmelighet. Er det 
ikke jobbprosjekter, 
så sørger han for 

å ha nok å henge fingrene i på 
hjemmebane.

Akkurat nå ser vi for eksempel 
en enhjulssykkel stå lent opp 
mot veggen på herr Konradsens 
kontor.
– Den ja! Du skjønner, jeg fyller 

50 straks og målet for dette året 
er å lære meg å sykle på den. 

Han gliser bak brilleglassene. 
Og kommer på at det er flere 
utfordringer i vente:
− Jeg har ønsket meg en uku-

lele i bursdagspresang! 

Ansatt siden 1989
Thor Arne Konradsen har jobbet 
i systemet siden 1989. Han er 
opprinnelig tømrer og ble ansatt 
på vedlikehold i kraftverksgrup-
pa til TEV i 1989.
– Der jobbet vi i grunnen gan-

ske tverrfaglig, med vedlikehold 
av både bygningsmasse, dam-
anlegg og alt annet av forefal-
lende arbeid.  Du maler når det 
trengs, og snekrer når det er 
nødvendig. 

På slutten av 90-tallet kom 
endringene både i energibran-
sjen og i TEV.
– Vi kan kanskje si at det var 

en viss overtallighet i systemet 
og mange ble «hjemsendt», kan-
skje for mange, sier Konradsen. 
− Etter hvert fikk jeg − og 

flere med meg − tilbud om å ta 
ingeniørhøgskolen eller teknisk 
fagskole over to år med lønn. 

Mens andre pakker inn ordene sine og går 
rundt grøten, sier nordlendingene 'Koffer i 

hælvete har du gjort det!' Det liker jeg. 

PORTRETTET 
Thor Arne Konradsen

Det var en kjempemulighet jeg 
hadde drømt om, så da var det 
bare å kaste seg ut i det. Det var 
ingen grunn til å si nei takk til 
betalt utdanning og lønnspålegg, 
konstaterer han. 

Etter g jennomført løp var 
han tilbake i vassdrags- og 
miljøavdelingen, hvor g jennom-
snittalderen var relativt høy, og 
erfaringen deretter. Men det 
stoppet ikke vår mann.  
– Jeg hadde selvtillit større enn 

skonummeret, og fikk ergo en 
del store prosjekter i fanget – 
så læringskurven var bratt!

Børge Hanssen er i dag kollega 
med Konradsen og han husker 
godt da friskusen ankom den 
noe «satte» avdelingen.
– Han var kreativ og sosial og 

vi lot ham prøve seg på forskjel-

lige oppgaver og utfordringer 
han måtte mestre.

Om å kaste seg ut
Thor Arne Konradsen er ikke ak-
kurat uvant med å kaste seg ut i 
det, heller. Frem til 1996 var han 
ivrig fallskjermhopper.
– Det var en besettelse. Et adre-

nalinkick hver gang, men svært 
lite familievennlig, i grunnen.

I 1996 tok han sitt siste hopp, 
og ble enig med kona at det 
kunne skje fra fjell i et basehopp.
– Det skulle jeg jo aldri ha gjort, 

vet du.
Han smiler.

− Basehopp ga om mulig enda 
mer kick, men en lovnad er en 
lovnad. Nå er barna snart ute av 
redet, og da ser situasjonen straks 
annerledes ut. Så hvem vet?

Sette spor 
Thor Arne Konradsen synes at 
en av de store fordelene med å 
jobbe i Statkraft er mulighetene 
til å være med å påvirke prosjek-
ter, og ha et ord med i laget når 
det er endringer på gang.
– Å sette spor etter seg, sier han.
Og det har han allerede gjort en 

rekke steder. Han har vært med 
på å bygge både Sylsjø kraftverk i 
Tydal og den nye driftsentralen for 
Region Nord i Korgen. For tiden 
reiser han til Glomfjord annen-
hver uke, for å lede renoveringen 
av kraftstasjonen på Fykan – «et 
kjempestort arbeid».
− Her bygger vi kontorer for den 

sentrale eiendomsgruppen i 
Statkraft, og til hovedarkiv og den 
nasjonale måleravdelingen som 
måler høyspent.

For tiden opptar også vindpar-
ken i Smøla ham. Her skal det 
bygges et Nasjonalt visningssen-
ter for vindkraft i tillegg til økt la-
ger- og administrasjonskapasitet. 
− Det er variasjon, og som pro-

sjektleder er min jobb å dele opp 
prosessen og finne de beste fag-
folkene som kan utføre jobbene 
som trengs. Her er det ikke jeg 
som skal gjøre alt, men sørge for 

at tingene blir gjort på en riktig og 
smidig måte.

Byggegen
Å gjøre «alt» har prosjektlederen 
derimot stor erfaring med hva 
private prosjekter angår. Trangen 
til å bygge ting ligger der latent.
– Det må være en «genfeil» jeg 

har. Det er jo bare tullinger som 
setter opp hus og gjør absolutt 
alt sjøl, vedgår han og rister på 
hodet så de to sølvringene i ørene 
blinker litt. I ett og et halvt år 
gikk all fritid, alle ferier og all tid 
utenom jobb til å sette opp hus. 
De siste fem årene har han bygd 
seg hytte i Tydal, også der har 
han gjort alt selv. Og som om det 
ikke er nok har han i løpet av de 
siste årene bygd seg ikke mindre 
enn to kajakker i tre. Hvorav den 

siste tok 350–400 timer å bygge.
− Noe skal man jo gjøre når 

hytteprosjektet går mot slutten, 
sier han. Og ser ut til å ha glemt 
jakthunden og den nye valpen 
som også venter hjemme. 

Stillhet og bråk
Padling er flott, med nærheten 
til natur og det våte element, 
gjerne i stillheten. Det står i sterk 
kontrast til fartsvidunderet han 
kjøpte seg for tre år siden – i god 
tid før 50-årskrisa, forsikrer han. 
En Harley Davidson som både 
rister og bråker. Dess mer dess 
bedre.  I løpet av våren er planen 
å ta hurtigruta opp til Ørnes, kjøre 
inn til Glomfjord på jobb og deret-
ter hjem til Trondheim. En bedre 
kombinasjon av jobb og hobby 
skal man lete lenge etter.

− Jobben i Statkraft gir de 
utfordringer jeg ønsker meg. 
Jeg har ingen ambisjoner om å 
bytte jobb, og har stor sans for at 
man i Statkraft får jobbe i andre 
regioner og bli kjent med andre 
organisasjoner og arbeidsplas-
ser. Det er utfordrende, sånn 
sett kunne jeg godt ha tenkt meg 
noen år i utlandet.

Enn så lenge har han en for-
kjærlighet for region nord. 
– Som halvt nordlending liker jeg 

den direkte tonen. Mens andre 
pakker inn ordene sine og går 
rundt grøten, sier nordlendingene 
«Koffer i hælvete har du gjort 
det!». Det liker jeg.

Og det er kanskje her han of-
test får oppfylt mottoet om å få 
seg en god latter minst en gang 
om dagen. 

JOBBEN I  
STATKRAFT 

GIR DE 
UTFORDRINGER  

JEG ØNSKER MEG. 

Fakta 
THOR ARNE KONRADSEN

Alder: 50

Født og oppvokst: Byåsen i Trondheim .

Bor: Klæbu utenfor Trondheim

Stilling: Tømrer/byggingeniør.

Utdanning: Svennebrev tømrer og Stjør-
dal Tekniske fagskole Utviklingsingeniør 
ved Høyskolen i Halmstad (Halmstads 
Högskola)

Sivilstand: Gift, to barn

Utenom jobb: Alpint, jakt, fiske og 
har drevet med formasjonshopping og 
bueskyting. Må dessuten alltid ha et byg-
geprosjekt på gang.

Det kan være godt med støtte fra kolleger når man skal trene enhjulssykkel. Fra venstre 
Håvard Engjom, Turid Onsøien, Thor Arne, Kirsten Boberg og Sigmund Hårstad.

Som prosjektleder er det mye å holde 
orden på, som for eksempel å sjekke 
beredskapslageret med eldgammel 
RSP (reservestridsproviant) på Fykan 
kraftstasjon i Glomfjord.

Thor Arne jobbet tett med gode kolleger under byggeprosjektet i Glomfjord, 
her byggeleder Audun Sjøseth (i midten) og HMS-koordinator Bjørn Seljeseth.
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SKAPER  
SIKRE ANLEGG

På godværsdager vrimler det av folk i parken ved Nedre Leirfoss kraftverk utenfor  
Trondheim, og det er viktig at sikkerheten for de besøkende er god. Nå bruker 

Statkraft  100 millioner kroner på sikkerhetstiltak landet over. 
TEKST ANNE LISE AAKERVIK  FOTO BO MATHISEN

 Å
sikre for tredjeperson, altså 
besøkende, turister og andre, er 
viktig, fastslår Børge Hanssen, 
prosjektleder for jobben som 
gjøres i Midt-Norge.

På landsbasis har det vært 
både drukningsulykker og nestenulykker ved 
regulerte dammer og magasiner.

– NVE har derfor tatt fatt i dette. Både 
vannressursloven, damsikkerhetsforskriften 
og diverse infoskriv fra NVE fastlegger at regu-
lantene har et ansvar i forhold til sikkerhet for 
tredjepart, sier Hanssen.

− Reviderte forskrifter sier at vi skal gå 
gjennom alle objektene hvert femte år for å 
vurdere om sikkerheten er tilstrekkelig og god 
nok, sier Hanssen.

Statkraft har tatt utfordringen på alvor. Et 
forprosjekt gjennomført i årene 2006–2010 
kartla risiko og konsekvens for godt og vel 
1600 objekter i alle de fire regionene, etter 
fargekodene rød, gul og grønn. Anbefalingene 
etter kartleggingen er nå i ferd med å bli 
iverksatt.

– Det er satt av 100 millioner kroner på 
landsbasis, og tiltakene skal være ferdig innen 
2014, forteller Anne Marit Ruud, som sitter i 
referansegruppa i Statkraft. Etter denne run-
den, vil det være driftsavdelingene rundt om 
i landet som hvert år sjekker om tilstanden 
er bra. Hvert femte år vil det bli gjennomført 
en ny vurdering for å se om betingelsene har 
endret seg. 

Folk tar mer risiko enn før
Men tilbake til kraftverkene i Leirfossene og Ni-
delva i Trondheim. I forbindelse med byggingen 
av nytt anlegg i fjell, ble det anlagt en større 
park både ved øvre og nedre inntaksdam, med 
brygger å fiske fra, grill- og lekemuligheter.

– Parken tiltrekker seg mange folk, og det 
var virkelig på tide med en ny gjennomgang av 
sikkerhetstiltakene, sier Hanssen. I tillegg har 
han merket seg at folk søker mer ekstreme 
opplevelser i alle sammenhenger:

– Vi opplever at folk tar flere og større sjan-
ser nå enn tidligere. Vi har blant annet sett 
padlere som har padlet helt opp til kraftverket 
og under maskinene for å øve i urolig vann. Vi 
kan ikke hindre det, men vi kan opplyse om at 
det er farlig.

– Vi har også økt høyden på gjerder og 
gjort dem klatresikre. Rappellering ned dam-
vegger på 30 meter er også noe prosjekt-
lederen har opplevd. Akkurat det var noe vi 
ikke hadde tenkt på tidligere, men nå er slikt 
blitt sikret.

Tenk kritisk
Han påpeker at gjennom de hundre årene 
Trondheim E-verk eksisterte, skjedde det ikke 
én dødsulykke med tredjeperson.

– Samtidig er det viktig å ha med seg tiden 
vi lever i. Vi vet at folk ønsker flere utfordringer 
og tar flere sjanser. Derfor må vi også tenke 

kritisk. Her har vurderingsskjemaet hjulpet 
oss til å ta de riktige valgene. Vi må blant 
annet ta stilling til hvor mange som benytter 
området, om det er tilrettelagt for allmenn 
ferdsel, om det ligger nær en turisthytte og 
lignende.

Statkraft-folk i alle fire regioner har tatt stil-
ling til slike spørsmål de siste årene.

 – I Region øst har de kjøpt inn båter og 
livbøyer som ligger klar til bruk ved magasiner, 
sier Ruud. Et annet viktig tiltak ved dammer 
er utlegg av lenser før overløpet, kraftige tau 
som kan holde igjen en båt om den ikke klarer 
å komme seg ut av vannstrømmen. 

Hva er sikkert nok? 
Både Anne Marit Ruud og Børge Hanssen 
innrømmer at kartleggingen var utfordrende 
og vanskelig.

– For hvor skal vi legge lista, hva er sikkert 
nok? Vi vurderer både risiko, sannsynlighet 
for at det skjer og konsekvens. Konsekvensen 
er ofte grei, om du ramler ned 14 meter i en 
steinur, er du sannsynligvis død. Men hvilken 
risiko er det? Hvor mange ganger i løpet av 
året vil dette skje? 

I Region midt er det satt av rundt 20 mil-
lioner kroner til tiltak som skal gjøres ferdig 
innen 2014.

– Jeg tror at folk over hele landet vil se at 
Statkraft har brukt penger på sikring. Det er 
viktig å følge opp med skilting og teksting, 
for alle må kunne forstå. Her er det Statkraft 
som stilles til ansvar om en person blir skadd 
i anlegget, selv om vedkommende trosset et 
forbudsskilt. Derfor blir gjerdene høyere og 
fare- og forbudsskiltene flere på objektene til 
Statkraft de nærmeste årene.

– I tillegg skal vi gjøre en tilsvarende vurde-
ring i Sverige, sier Anne Marit Ruud.  

HMS 
Sikkerhet for tredjepart

Børge Hanssen har opplevd 
rappellering ned damvegger 
på 30 meter. Nå tar han og 
Anne Marit Ruud grep for å 
hindre skader på «tredjepart».

Flere skilt er 
på trappene.

Vi opplever at folk tar flere og større sjanser nå enn 
tidligere. Vi har blant annet  sett padlere helt oppe ved 

kraftverket og under maskinene for å øve i urolig vann. 
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HISTORIEN 
Glomfjord

Høydeforskjellene var store og utsynet flott 
under utbyggingen av Glomfjord kraftverk i 
Nordland på 1910-tallet. For å gjøre atkomsten 
opp til magasinet Nedre Navervatn enklere, ble 
det på 20-tallet blant annet anlagt trapper med 
et berømt antall trinn: 1129!

Glomfjord kraftverk har ellers en broket 
historie. Staten tok over et halvbygd kraftverk 
fra en privat aktør, og hadde store planer om å 
produsere kraft til et sinksmelteverk, noe som 
i sin tur skulle holde liv i en by på 6000–7000 
innbyggere. Utgangspunktet var krevende, 
siden det planlagte åstedet Glomen lå helt 
isolert til innerst i en fjord og bare kunne nås 
med båt. Byanlegget ble likevel påbegynt før 
nedgangstidene satte inn omkring 1919. Hus 
ble bygd, veier anlagt, og stedet fikk post, 
telegraf, telefon, dampskipskai, bank, butikk, 
manufaktur, skredder, skomaker og baker.

Så begynte problemene, først med et 
sammen brudd i sinkmarkedet. Deretter ble 
det satset på aluminium, og alt så lyst ut. Men 
med børskrakket i 1929 sank kraftbehovet, og 
staten tapte penger igjen. Under krigen satset 
tyskerne på aluminiumsproduksjon, men både 
de og kraftverket ble delvis stoppet av sabo-
tasje i 1942. Etter krigen var det roligere tider, 
men fra 1994 kjøres kun ett aggregat. Mye av 
vannet som før ble brukt her, overføres nå til 
Svartisen kraftverk.

Glomfjord har i dag en kapasitet på 20 MW 
og midlere årsproduksjon er 85 GWh.

Storsatsing på kraft-by
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