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Da finansdirektør Jens B. Staff la frem resultatene
for fjerde kvartal 2012, presenterte han også
fortellingen om en «perfekt storm». Den handler
om finanskrisen i Europa som stagger etterspør-
selen etter kraft. Den handler om at ambisiøse
mål for fornybar energi utløser et kraftoverskudd.
Turbulensen skyldes dessuten at rekordlave CO2
priser fører til at forurensende kull utkonkurrerer
den mer miljøvennlige gasskraften. Paradoksalt
nok rammer Tysklands ambisiøse energiomleg-
ging («energiwende») selskaper som representerer
fremtidens fornybare energi. Heller ikke Statkraft
er immun mot de meget raske og svært omfat-
tende endringene i markedene.

Derfor var det også så inspirerende og oppløf-
tende å følge Tysklands forbundskansler Angela
Merkels Norgesbesøk nylig. Hun er Europas
mektigste politiker. Hennes disposisjoner påvirker
næringsliv og forbrukere direkte. I den viktige
energidialogen med Norges statsminister Jens
Stoltenberg understreket Angela Merkel betydnin-
gen av norsk vannkraft og gass for å sikre stabil
og miljøvennlig energitilførsel. Hun mener Norges
rolle er betydningsfull, og møtte konsernsjef
Christian Rynning-Tønnesen og andre sentrale
toppledere for å diskutere veien videre. Statkrafts
konsernsjef ser det slik: Vi har kompetanse til å ta
opp konkurransen internasjonalt.

Politikk og næringsliv spiller sammen. Angela
Merkel arbeider langs to mål: hun vil både avvikle
kjernekraften innen 2022 og sørge for at 80
prosent av Tysklands energiforbruk kommer fra
fornybare kilder innen 2050.

Her er det muligheter.

bente e. engesland
kommunikasjonsdirektør

Med blådressen på

Vi har kompetan-
se til å ta opp
konkurransen
internasjonalt.



d
et er tidlig morgen, og aktiviteten
er allerede stor på Rana Industri-
havn. Svære containere fraktes
bort og det lastes og losses.
Vinden blåser kaldt og vinteren

hardner grepet. Bak båtene er havneområ-
det isfritt og sjøen mørkeblå.
Det ranaværingene frykter aller mest er at

«Ranisen» skal få tak. Før i tiden kunne is på
fjorden − den eneste ferdselsåren − isolere
Rana fra omverdenen i månedsvis.

Bobler i havet
I 1968 løste et bobleanlegg dette problemet
– så enkelt.
At det betydde mye, er det liten tvil om. I

starten var det Norsk Jernverk AS, Norsk
Koksverk AS og Rana Gruber AS som rådde
grunnen – bedrifter som eksporterer sine
varer. I dag er Mo Industripark den største
av sitt slag i Norge og senter for industri i Mo
i Rana, som har egen industriterminal/havn.
Her holder 130 produksjonsbedrifter til. Mo
i Rana Havn er i dag en av landets mest mo-
derne havner og er den sjette største havna
målt i godsomsetning i Norge.
Da NVE, nå Statkraft, bygde ut Rana Kraft-

verk var en del av konsesjonsbetingelsene å
holde en råk åpen, slik at skipstrafikken kan
gå ut og inn fjorden vinterstid uten frykt for is.
Rana Kraftverk ligger ti minutter fra by-

kjernen, og her har kraftverkssjef Marianne
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Bobler over i Rana

takket være to rør som
blåser luft gjennom
små hull og skaper
bobler i vannet holdes
havna i mo i rana isfri
vinteren igjennom.
tekst anne-Lise aakervik foto erik thaLLaug

isFri næringsutvikLing

– Oppgraderinger ga oss et energieffektivt og
oljefritt anlegg, sier Marianne Fineide.

konsesjonen
krevde kun

en åpen råk, men
det viser seg at
hele ranafjorden

er isfri
kraFtverkssjeF marianne Fineide
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Fineide kontor. Hun er sjef for en viktig
produksjon som henter mer gull fra Rana-
naturen – vannkraften. Én kilometer ned
i fjellet ligger hallen i størrelse XXL. Fire
svære francisturbiner går for fullt.
– Dette er et stort kraftverk, vi produse-

rer 500 MW og vår oppgave er å kjøre når
prisene er høye, sier Marianne Fineide, og
hilser på to av kollegene som driver vedlike-
hold på anlegget.
– I tillegg sørger vi for at anlegget er så

bra som mulig, slik at vi unngår unødven-
dig driftsstans. Vi har nettopp avsluttet en
større oppussingsjobb i fjellhallen. Gulvet er
skiftet ut, og veggene malt lyse, og i Rana
kraftverk er himmelen alltid blå, sier hun og
peker opp. Spiserommet holdes fremdeles
i sekstitallsstil og solnedgangen på veggen
gir et visst palmesus og feriefølelse under
kaffepausen til de tre arbeidskarene som
sitter der.

Mer ferskvann, mer is
Inntaket til kraftverket kommer fra Storaker-
svatnet. Etter en runde i turbinen går det ut i
Ranaelva, og finner veien til havna.
– Vi tilfører mer ferskvann til fjorden på

vinterstid enn normalt, og ferskvann fryser
lettere enn saltvann. Derfor er det større
sjanse for islegging enn det ville vært uten
kraftverksdriften.
− Anlegget starter foreløpig på minus fem

grader, men snart vil vi ha flere parameter som
skal sørge for optimalisert start. Blant annet
skal vi måle saltinnholdet i fjorden, sier hun.

Oppgradert og effektivt
Kompressorhuset med tre kompressorer på
960 kW er nettopp oppgradert for 19 mil-
lioner kroner. Herfra presses temperert luft
ut gjennom to rør som henger godt forankret
på 15 meters dyp mellom to moloer. Rørene
er perforert med hull på 2-4 millimeter, og
ble ble byttet og oppgradert i 2007. Anlegget
er etablert like nedenfor elvemunningen. Når
boblene forlater dysene vil de utvide seg på
vei opp mot overflaten, og vil på sin vei løfte
opp saltvannet, samt varmt vann fra dypere
lag. Effekten gjør at ferskvannet blir blandet
ned i lagene. Det påvirker hele havneområ-
det, og isfri havn er i dag en selvfølge i Rana.
− Oppgraderingen ga oss et energieffektivt

anlegg, slik at det ikke kommer olje ut med
lufta som blåses ut. Konsesjonen krevde
kun en åpen råk, slik at skipene kommer
inn, men det viser seg at hele Ranafjorden
er isfri. Effekten på anlegget overgikk alles
forventninger, sier Fineide.

Godt samarbeid
En annen som er godt fornøyd med isfri havn
er selvsagt havnefogden i Mo i Rana, Per
Anders Nygaard.
– Det er veldig viktig for næringslivet i

Fakta
industrien i rana

malmforekomstene i ranafjellene var kjent al-
lerede på 1700 tallet. kommersiell drift kom på
1800-tallet.

rana gruber as ble grunnlagt i 1937, og har i
løpet av årene vært i både statlig og privat eie.
Fra 2008 eies selskapet av Leonhard nilsen &
sønner as (Lns)

med bobleanlegget i 1968 forsvant problemene
med «ranisen», og det har bidratt sterkt til
industriutviklingene i regionen.

Boblene som gleder Rana. – Bobleanlegget er veldig viktig for næringslivet i Mo, sier havnefogd Per Anders Nygaard.

Mo, sier han. Med en av Norges største
industrihavner å passe på har han et godt
samarbeid med Statkraft.
– Her anløper det 1200 skip i året, og fjor-

året ble et toppår. Da var godsomsetningen
på 4,1 millioner tonn – det største noen-
sinne i Mo i Rana.
Ikke rart havnefogden byr på fersk rom-

kake, kaffe og et fornøyd glis. Han husker
fremdeles vinteren i 51-52, da fjorden ble
islagt fra ytterst til innerst.
Bobleanlegget var det første i Norge, og

ble testet ut i havbassenget til MARINTEK
i Trondheim før det ble montert i 1968, in-
nerst i havna og foran utløpet av Ranaelva.
– Effekten var utrolig, sier Nygaard.
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Prosessen startet med halvautomatiseringen
av kraftverket i Pachachaca.

å nå denne milepælen
representerer en svært

viktig seier i arbeidet for å opp-
nå målene til sn power peru
aLejandro ormeño

s
n Power Peru har jobbet med
fjernstyringsprosjektet siden
2010. Det hele startet med halv-
automatiseringen av kraftver-
kene La Oroya og Pachachaca,

og har fortsatt gjennom å automatisere
nøkkelprosessene ved kraftverkene Yaupi,
Malpaso, Cahua og Callito Ciego. I løpet av
året skal alle kunne fjernstyres fra kontroll-
senteret i Lima.

Nytt treningsprogram
Prosjektet medfører at kraftverksoperatøre-
ne vil være i stand til å overvåke vannkraft-
verkenes tilstand til enhver tid, og plasserer
SN Power helt i front når det gjelder styring
og vedlikehold av slike kraftverk.
− Å nå denne milepælen representerer

en svært viktig seier i arbeidet for å oppnå
målene til SN Power Peru, både fra et tek-
nisk og organisasjonsmessig ståsted, sier
Alejandro Ormeño i SN Power Peru.
Operasjonen innebærer ikke bare en

teknologisk oppgradering, men vil også få
følger for organisasjonskulturen som helhet.
Måten vedlikeholdsarbeidet utføres på vil
også endres, og det vil få virkninger også på
andre områder i SN Power Peru. Et spesielt
treningsprogram for kraftverksoperatørene,

Fjernstyres Fra Lima

kalt Superador, er innført og er ifølge SN Po-
wer Peru sterkt medvirkende til suksessen.
Prosjektet startet opp i april 2011 og er

nå inne i sin siste fase. Alle de mest kritiske
avtalene er inngått og kun noen mindre til-
leggsarbeider gjenstår.

Først i landet
Først ut var Gallito Ciego HPP, hadde
oppstart 18. november − kontrollert fra
Lima. Prosjektet består av to faser for hvert
kraftverk, og den opparbeidede kunnskapen
overføres fra kraftverksoperatørene til med-
arbeiderne på kontrollsenteret i Lima. Kraft-
verket i Yaupi var ferdig med første fase 11.
desember. SN Power Peru ble dermed det
første kraftselskapet i landet som opererte
et kraftverk på hele 160 MW via fjernstyring.
− Både planlegging og gjennomføring har

vært i tråd med de kravene vi satte til denne
første fasen, sier en godt fornøyd Alejandro
Ormeño.

Fullføres i 2013
Automatiseringsarbeidet ved de andre
kraftverkene har pågått parallelt de siste
månedene. Dermed ligger det an til at hele
prosessen vil være fullført i 2013 − nøyaktig
som planlagt.

ingen andre kraftselskaper i peru fjernstyrer et
så stort vannkraftverk som sn power. i løpet
av 2013 blir samtlige av selskapets kraftverk i
landet automatisert.
tekst mirna sanchez

Kraftverket i Callito kan snart fjern-
styres helt og fullt fra Lima.

Operatørene i Lima har snart full kontroll
over en rekke fjerntliggende kraftverk.
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tema
Miljøsamarbeid

kritisk
vennskap

statkraft har like godt inngått samarbeid med tre
ulike miljøorganisasjoner. samtlige bedyrer
at de vil være selskapets kritiske venner.

tekst ruth astrid L. sæter foto Fredrik naumann
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Nina Jensen,
generalsektretær
i WWF

Frederic Hauge,
leder i Bellona

Lars Haltbrekken, leder
i Naturvernforbundet Vi vil balansere

bildet når det
skal bygges ut mer
fornybar energi
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P
å veggene henger bilder av store
og små pandaer, på en flatskjerm
tumler isbjørner rundt i Arktis,
mensmyke kosevarianter av ulike
utrydningstruede dyrearter er stilt

ut i en glassmonter. Vi befinner oss i lokalene
til WWF, en av tre miljøvernorganisasjoner som
Statkraft nylig har fornyet sitt samarbeidmed.
Her møtesWWFs generalsekretær Nina Jensen
og Statkrafts kommunikasjonsdirektør Bente E.
Engesland for å snakke om samarbeidet.
– Vi har ikke bare fornyet samarbeidet med

WWF, Bellona og Naturvernforbundet – vi har
i tillegg forsterket og revitalisert innholdet
i avtalene. Dette er et realt og røft partner-
skap på ærlige premisser, og som vi legger
mye ressurser i, sier Bente E. Engesland.
Konsernkommunikasjon forvalter avtalene
på vegne av toppsjefen selv, Christian
Rynning-Tønnesen.

Ambisiøse klimamål
Totalt sett legger Statkraft både krefter og
noen millioner kroner i samarbeidet med de
tre miljøvernorganisasjonene og med Røde
Kors. Hovedhensikten med avtalene er å
styrke miljøarbeid og humanitært arbeid
både lokalt og internasjonalt – samtidig som
man ønsker å dele erfaringer og øke kom-

petanse gjennom samarbeidet. Et hårete
mål venter der fremme: å bidra til å løse det
globale klimaproblemet.
– Klimautfordringen blir ikke løst av enkelt-

stående aktører som politikere, organisa-
sjoner eller næringsliv. Nøkkelen er samar-
beid – og det haster, sier Engesland, og får
umiddelbar støtte av Nina Jensen:
– Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-

Tønnesen er en viktig stemme i samfunns-
debatten, og han er tydelig på at vi som
storsamfunn snarest må vri fokuset over mot
fornybarsamfunnet om vi skal greie å løse kli-
maproblemet. Det er en visjon og et mål som
vi i WWF deler med Statkraft – og nettopp
derfor er Statkraft en helt naturlig samar-
beidspartner for oss, forteller Jensen.

Strategisk samarbeid
– Du er ikke redd for å bli et slags gissel
– at WWF gjennom avtalen går god for all
Statkraft-aktivitet?
– Nei. Samarbeid er en sentral del av

vår strategi, fordi vi vet at de som skaper
problemene også kan bidra med løsningen.
Vi er dessuten kresne med tanke på hvem vi
inngår samarbeid med, det skal ligge noen
forpliktelser i bunn for det aktuelle selska-
pet. Når det gjelder Statkraft, vil vi innta

rollen som en kritisk venn, som bidrar til å
balansere bildet når det skal bygges ut mer
fornybar energi. Denne utbyggingen vil nød-
vendigvis få konsekvenser for naturressur-
sene – noe som må vektes opp mot at man
erstatter fossil med ren energi, sier Jensen.
Engesland skyter inn: – Alle frivillige

organisasjoner trenger støtte. Blir de mer
uavhengige om den støtten kommer fra UD,
for eksempel? Det er betingelsene i avtalene
som avgjør grad av uavhengighet, mener hun.
Konkrete mål og delmål for avtalen mellom

WWF og Statkraft er ikke fastsatt ennå, men
arbeidsgrupper er i gang.
– Vi er fortsatt i startgropen her, og må

bruke tid på å definere målene, deretter
hvordan vi kan forankre og implementere
dem lokalt. Det er viktig å sikre at vi gjør
denne jobben så godt som overhodet mulig,
sier Engesland.
– Hvorfor vil Statkraft samarbeide med

tre organisasjoner som jobber innenfor det
samme feltet?
– Dette er et viktig område for oss, og vi

bruker betydelige ressurser på samarbeidet.
Når vi har valgt å være i partnerskap med
tre organisasjoner samtidig, er det for å
balansere bildet − vi vil ikke binde oss opp til
én enkeltstående organisasjon.

– Vi framsnakker gjerne Statkraft og deres satsing på fornybar energi – og taler dem imot når det er nødvendig, sier WWFs Nina Jensen (t.h.). Kom-
munikasjonsdirektør Bente E. Engesland og Statkraft har nylig fornyet samarbeidsavtalene med WWF, Bellona og Naturvernforbundet.
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– i hele landetmøter
våre medlemmer Stat-
kraft. Vi står foran store
utfordringer i årene frem-
over og det er svært vik-
tig at vi klarer å løse kli-
maproblemet uten at det

gir uerstattelige tap for naturen. Norsk
vassdragsnatur har vært under et sterkt
press i mange år og det er viktig å ta vare
på mye av det vi har igjen. Med den store
køen av utbyggingssøknader er det viktig
å prioritere riktig og velge de prosjektene
som gjør minst skade og legge bort de
andre. Vi trenger en fornybarsatsing som
spiller på lag med naturen.
Vi er svært glade for at Statkraft viser

ansvar og ønsker et samarbeid med Na-
turvernforbundet, selv om vi kommer til
å ha mange uenigheter i årene fremover.
Gjennom dialogen har vi håp om å bidra
til en satsing på fornybar energi som ikke
øker tapet av unik natur.

Fakta
statkraft og miljøsamarbeidet

statkraft har nylig forlenget samarbeidet med
de tre miljøvernorganisasjonene WWF, bellona
og naturvernforbundet, med treårige avtaler.
avtalene har litt ulikt innhold.

naturvernforbundet (nnv): norsk fokus. nnv
er bredt representert i hele landet – også der
statkraft har kraftverksgrupper. det vil være
utgangspunkt for felles lokale og regionale
aktiviteter gjennom samarbeidsavtalen.

bellona: primært et norsk fokus, men også
med et blikk rettet mot brüssel og eu. partner-
skapet vil omfatte dialog og felles aktiviteter
knyttet til fornybar energi og klima, samt
utveksling av informasjon og samarbeid om
innspill til eu angående fornybar energi.

WWF: nasjonalt og europeisk perspektiv. nøk-
kelområder for partnerskapet er å jobbe frem
mot lavutslippssamfunnet, gjennom et fokus
på fornybar energi. bidra til bærekraftig vann-
og vindkraft, samt fremme dialog med berørte
parter i utbyggingsområder.

– Hva betyr statkraft-samarbeidet?

– kamPen motmen-
neskeskapte klimaend-
ringer er vår tids største
utfordring. Statkraft er
Europas største produ-
sent av fornybar energi
og Bellona er glad for å

ha et tett samarbeid med selskapet.
For å nå lavutslippssamfunnet trenger vi

enmassiv satsning på økt fornybarproduk-
sjon. Etter over ti års kamp har Norge fått
på plass grønne sertifikater. Det viser at det
nytter. Noe av det viktigste for Statkraft og
Bellona blir å sikre at denne kraften brukes
til å redusere vårt store forbruk av fossil
energi. Elektrifisering av egnede offshore-
installasjoner er ett prioritert område,
utrulling av elbiler på norske veier et annet.
Et tredje område er knyttet til Europas stor-
satsing på fornybar energi og Norges rolle.
Vi setter stor pris på lederskapet som

Statkraft viser og det store engasjemen-
tet blant de ansatte.

lars haltbrekken
naturvernforbundet:

frederic hauge
bellona:

Fornybarsamfunnet er en visjon og et mål som vi
i WWF deler med statkraft – og nettopp derfor er

statkraft en helt naturlig samarbeidspartner for oss
nina, jensen, WWF norge

Utbyggingen av Alta-kraftverket skapte bråk for mer enn 30 år siden. Nå satser Statkraft på samarbeid om felles mål.
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service tiL
65 miLLioner
det koster når norges største kraftverk
får et etterlengtet overhaling. seks
måneder, 65 millioner kroner, tusenvis
av arbeidstimer og uhorvelige mengder
maling, pukk og utstyr måtte til for å få
kvilldal kraftverk til å skinne igjen.
tekst cato gjertsen foto statkraFt

20
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ione

r
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hms
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t
idspunktet for rehabiliteringen
av kraftverket i Ulla-Førre-vass-
dragene var det første som måtte
spikres. Kvilldal har med sine
1240 MW betydelig innvirkning

på det nordiske kraftmarkedet, som derfor
måtte være informert om rehabiliteringen
god tid i forveien.

Riktig tidspunkt
– Region Vest-Norge samarbeidet tett med
kolleger på Lilleaker som har produksjons-
planlegging og energidisponering som fag-
felt. Det ble besluttet at nedtappingen skulle
begynne 2. juli, at de to første generatorene
skulle være i drift igjen 5. november og de
to siste rett før jul. Tidsplanen holdt helt inn,
forteller regiondirektør Jan Alne.
Det hører med til historien at også selve

rehabiliteringstidspunktet var innertier. For
mens den gjennomsnittlige områdeprisen
for Kvilldal var på mellom 300 og 400 kroner
pr MWh fra 2010 til 2012, var den 80 kroner
da rehabiliteringen begynte og 280 kroner

da prosjektet ble avsluttet.
– Vi hadde heller ikke noe vanntap i

prosjektperioden. Fleksibiliteten i Ulla-Førre
gjorde at Saurdal pumpekraftverk, som til
vanlig forsyner Kvilldals inntaksmagasin
med vann, gikk døgnet rundt og pumpet
lokaltilsiget opp til hovedmagasinet Blåsjø,
sier Alne.
Prosjektet hadde to hovedmål: å sandblåse

og male de fire 170-meter lange trykksjak-
tene, og å rehabilitere og forsterke kuleven-
tilene, som enkelt forklart er kraftstasjonens
vannkraner. I tillegg ble anledningen brukt til
å installere en ekstra målesøyle i luftpute-
kammeret.
Blant de mange operasjonene i prosjektet,

var tappingen av nettopp luftputekammeret
blant de mest krevende. Kammerets areal er
som en fotballbane og 40 meter høyt. Den
ene halvparten er fylt med vann og den an-
dre med komprimert luft. Energimengden i
denne komprimerte luften tilsvarer 200 tonn
TNT. Farefri tapping og fylling av kammeret
blir dermed svært krevende.

Fokus på HMS
– HMS stod sentralt i hele prosjektet. Vann-
tunnelene hadde stått under trykk i mange
år og det var fare for løse steinblokker. Om-
rådet måtte derfor sikres der vi mistenkte at
fjellet kunne være svekket. Til sammen ble
det brukt 800 fjellsikringsbolter og hver av
dem måtte bores inn med én til tre meters
dybde, sier Alne.
For å komme til med kjøretøy, måtte

mannskapene først legge en såle med grus
og pukk i tunnelen. Dette var et møysomme-
lig arbeid og det ble kjørt inn mer enn 700
lastebillass − alt måtte til slutt ut igjen.
– Omtrent 20 av de 65 millioner kronene

prosjektet kostet, ble brukt på HMS-arbeid. Vi
hadde kun én mindre skade − et rusk på øyet.
Én av operasjonene var å sandblåse for rust

og deretter overflatebehandle trykksjakten.
Sjakten heller 45 grader ned mot kraftverket
og mannskapene måtte derfor utføre arbei-
det mens de var festet i en vogn som igjen
var festet oppe ved enden av sjakten.
− Det sier seg selv at slikt arbeid er svært

sjakten faller i 45
graders vinkel,

så mannskapene måtte
festes i en vogn som
igjen satt fast oppe ved
enden av sjakten
regiondirektør jan aLne
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Prosjekt- Prosjekt-
navn type arbeid periode kostnad

øvre røssåga kraftverk totalrehabilitering av stasjon 2014-2017 ca 400 mnok

skjomen kraftverk nytt kontrollanlegg 2012-2014 ca 55 mnok

vinje kraftverk rehabilitering av aggregat 3 2013 ca 65 mnok

tysso 2 rehabilitering av elektrotekniske anlegg 2013-2016 ca 115 mnok

skallböle kraftverk totalrehabilitering av aggregat og
elektrotekniske anlegg 2012-2014 ca 137 msek

trollheim kraftverk rehabilitering vannvei
(inntak og lukekonstruksjoner) 2014-2016 ca 60 mnok

haukeli kraftverk nytt kraftverk erstatter det gamle 2011-2013 ca 83 mnok

dabbsjö dam ombygging og forsterkning 2012-2014 ca 125 msek

hogga dam ombygging og forsterkning 2014-2015 ca 70 mnok

tunhovd dam ombygging og forsterkning 2011-2013 ca 166 mnok

kommende
storreVisJoner
Et utvalg av Statkrafts igangsatte og planlagte
rehabiliteringsprosjekter av kraftverk.

den svenske slalåm-
legenden Ingemar
Stenmark svarte følgende
da han en gang ble spurt
om et gulløp egentlig
skyldtes flaks: «Jo mer
jeg trener, jo mer flaks
har jeg.»
Steinar Bysveen, som

da var konserndirektør for produksjon og
industrielt eierskap (nå konserndirektør for
Konsernutvikling), mener at Stenmarks ord
også gjelder for Statkraft når rehabiliterings-
suksessen Kvilldal kraftverk skal forklares.
– Man holdt seg innenfor budsjett og opprin-

nelige tidsplaner, den eneste HMS-hendelsen
var et rusk på øyet, timingen i markedet var
perfekt og det var null vanntap. En slik gjen-
nomføring kan ikke beskrives som annet enn
en ubetinget suksess. Og grunnen til at det blir
en suksess, er den grundige planleggingen.
Ved å ha strategier klar for alle eventualiteter,
er man godt «trent», for å bruke Stenmarks ord.
Da følger ofte litt flaks med, sier Bysveen.

ressurskrevende, sier Alne.
Det samme må kunne sies om flyttingen av

de fire kuleventilene. Plassmangel gjorde at
bare to av ventilene kunne rehabiliteres på
stedet. Med en vekt per stykk på 120 tonn,
ble det derfor et uvanlig syn som møtte folk
i området da de to øvrige kuleventilene ble
transportert opp en 600 meters stigning
til Saurdal kraftverks montasjegruve. Både
trekk- og skyvevogner måtte brukes, men
både den operasjonen og alle andre gikk som
planlagt.

Potensiell risiko
Alne karakteriserer prosjektet som en
suksess og mener god planlegging var den
viktigste suksessfaktoren. Ved å dra veksler
på kompetansen til kolleger ute i kraftverks-
gruppa, ved regionsenteret og på hovedkon-
toret, fikk man oversikt over og kontroll på
mange potensielle risikoelementer.
− Fra start til slutt var dette et veldig godt

samarbeid og samhandling på tvers av
mange faggrupper i Statkraft, sier Alne.

– lyttet til
ingemar stenmark

Tilsammen ble det
brukt 800 fjellsi-
kringsbolter, og hver
av demmåtte bores
inn opptil tre meter.

Den eneste
hms-hendelsen

var et rusk på øyet
konserndirektør steinar bysveen
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aktuelt
Notiser

13
Statkraft har i dag
totalt 13 fjernvarme-
anlegg og biokraft-
verk. Av disse be-
finner seks seg i
Norge, fem i Sverige
og to i Tyskland.

Cakit vannkraftverk i tyrkia produserte
rekordmye kraft i fjor. det 20 mw kraftverket
nådde en produksjon på hele 98 gwh − en økning
på 24 prosent fra året før.da kraftverket ble
satt i drift i mai 2010 var det beregnet en årlig
gjennomsnittsproduksjon på 85 gwh. også
overskuddet endte over budsjett, og kraftverket
nådde en eBitda-margin på 82,4 prosent.

Ny rekord i Cakit

regjeringen har besluttet å gi
Statkraft Energi konsesjon til å bygge
Ringedalen kraftverk i Odda kommune.
Kraftverket skal etter planen utnytte fallet
mellom Mosdalsvatn og Ringedalsvann, og
får en installert kapasitet på omtrent 20
MW. Det vil gi en årlig kraftproduksjon på
cirka 55 GWh. Kostnadene ved prosjektet
er så langt beregnet til cirka 200 millioner
kroner, og byggestart er planlagt i 2014.
− Ringedalen kraftverk er et miljømessig

godt prosjekt og vil føre til positiv verdiskap-
ning for lokalsamfunnet. Statkraft vil vurdere
å gjennomføre prosjektet sammen med en
ny overføringstunnel i tilknytning til Folge-
fonnutbyggingen (Blådalsoverføringen), sier
utbyggingssjef for Nordisk vannkraft, Jon
Ulrik Haaheim.
− Det er fortsatt rom for utbygging av vann-

kraft i Norge. Utbyggingen av Ringedalen
kraftverk vil utnytte energiressursene mer
effektivt i et allerede regulert vassdrag, og
utgjør et viktig bidrag for å nå regjeringens
mål om utbygging av fornybar energi, sier
olje- og energiminister Borten Moe.

Ringedalen
fikk
konsesjon

Utbyggingen av Ringedalen kraftverk vil utnytte energi-
ressursene mer effektivt i et allerede regulert vassdrag,
mener olje- og energiministeren.
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Glade kunder i Sverige

statkraft har sammen
med BKK, Haugaland Kraft,
Sunnhordland Kraftlag og
Sognekraft inngått en inten-
sjonsavtale om å gjennomfø-
re endringer i eierskap i BKK
og i kraftverk på Vestlandet.
Avtalen danner basis

for forhandlinger om en
transaksjon som skal bidra

til å rydde i eierskap og
tilrettelegge for et tettere in-
dustrielt samarbeid mellom
kraftselskaper på Vestlan-
det. Transaksjonen vil om
den blir gjennomført blant
annet innebære at offentlige
vestlandske kraftselska-
per ved erverv av aksjer i
BKK øker sitt eierskap til

vannkraftproduksjon på
Vestlandet. Det vil samtidig
medføre at Statkraft trer ut
som aksjonær i BKK.
Målet er å få på plass en

kommersiell ramme innen
sommeren. Det er ikke satt
noe tidspunkt for når en en-
delig avtale vil være ferdig.

kjølevann På avveie var årsaken til
kortslutningen i Nedre Røssåga kraftsta-
sjon i februar.
Hendelsen førte til at samtlige 25 an-

satte som var på jobb ved anlegget ble
evakuert. At det var så mange skyldes om-
fattende rehabiliteringsarbeid i anlegget.
Årsaken til kortslutningen var at det

i forbindelse med rehabiliteringen skal
monteres et nytt ventilasjonsanlegg
som krever betongboring. Kjølevannet til
boringen fant via fjellsprekker veien ned
på magnetiseringstrafoen, og kortsluttet
denne. (Rana Blad)

for andre år på rad har statkraft sverige
aB satt ny produksjonsrekord. i 2012 ble det
produsert en hel twh mer enn i den beregnede
normalårsproduksjonen. rekorden ble slått i
følgende vassdrag: skellefteälven, Umeälven,
gideälven, moälven, nätraån, Åseleälven,
fjällsjöälven, indalsälven og ljungan. tross

den høye produksjonen førte de lave elprisene
til at inntektene ble redusert med nesten en
milliard svenske kroner. den høye vannkraft-
produksjonen er dermed noe kundene burde
sette pris på. det gjør trolig også miljøet, siden
«overproduksjonen» i 2012 tilsvarer hele
278 000 tonn Co2 fra kullfyrte kraftverk.

kraftselskaper i vest vil samarbeide mer

lumske fjellsprekker
ved nedre røssåga

statkraft og røde kors inngår en sam-
arbeidsavtale for å styrke det humanitære
arbeidet internasjonalt, med fokus på områ-
der der Statkraft har forretningsvirksomhet.
Målet er å øke bevisstheten om betydningen
av humanitær innsats, gjensidig utveksling av
kompetanse og direkte støtte i kriser.
− Statkraft er opptatt av å styrke sitt

samfunnsansvar i land hvor det er behov for

sosial og humanitær innsats, sier kommuni-
kasjonsdirektør Bente E. Engesland.
Tyrkia er et av landene der det kan bli eta-

blert konkrete samarbeidsprosjekter.
− Vi ser frem til å samarbeide med Stat-

kraft og til å engasjere Statkrafts ansatte i
vårt humanitære arbeid, sier Åsne Havnelid,
generalsekretær i Røde Kors.

satser stort på røde kors-samarbeid

Åsne Havnelid
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fotoreportasjen
Bygger i ødemarken

hvit
evighet
statkrafts nye kraftverk vokser
fram midt i den hviteste ødemark.
foto hans Fredrik asbjørnsen tekst cato gjertsen

Leif Mattis Utsi har full kontroll på den store hjullasteren inne i de ferskt uthugde
tunnelene ved det kommende Kjensvatn kraftverk.

people & power — 19
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fotoreportasjen
Bygger i ødemarken

1. Fra Gressvatn øverst i venstre
bildekant, skal vannet renne i en
seks kilometer tunnel ned til den
nybygde kraftstasjonen når arbei-
det er ferdig. Fram til da tappes
vannet i det gamle elveløpet. Til
høyre i bildet ses angrepspunktet
for tunnelen, der mannskaper og
dumpere daglig henter ut tonn på
tonn med steinmasser.

2. Assisterende prosjektleder Odd
Thoresen (t.v.) og byggleder Erik
Dahl Johansen ikke bare oppfører
seg om Knoll og Tott, tospannet
titulerer også gjerne seg selv som
de to rabagastene i tegneserien.
Her fotografert etter en røverhisto-
rie på vei til kraftstasjonsområdet.

3. Arne Steinstø er formann i entre-
prenørselskapet Leonhard Nilsen,
én av de tre underleverandørene i
byggefasen av prosjektet. Steinstø
har ansvaret for maskinparken og
verkstedet, og har vært med i hele
anleggsperioden.

1

2
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fotoreportasjen
Bygger i ødemarken

1

2
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v
ed foten av Nord-Norges høy-
este fjell, Oksskolten i Hemnes
kommune, pågår arbeidene
med å bygge Kjensvatn kraft-
verk som skal produsere 80

GWh i året. Området er like majestetisk som
det er øde. Hvor øde? Når man tar av fra
nærmeste offentlige vei, er det fem mil med
anleggsvei før den påbegynte kraftstasjonen
dukker opp som en mørk flekk i alt det hvite.
Utbyggingen består av tre anleggsområder.

Det ene er selve kraftstasjonen, det andre er
byggingen av en 800 meter lang overførings-
tunnel og på det tredje anleggsområdet vokser
en 20 kilometer lang 22 KV-kraftlinje fram.
– Det er visse åpenbare utfordringer ved
å bygge et nytt kraftverk vinterstid i et vær-
hardt strøk, som for eksempel at det ikke
finnes veiforbindelse til alle anleggsstedene.
Snøscooter er derfor den eneste reelle
transportmulighet i disse områdene, sier
Leif Nordseth, prosjektleder for utbygging av

Kjensvatn kraftverk.
Men heller ikke mannskapene ved kraft-

stasjonen er garantert at anleggsveien
er åpen til enhver tid. Fram til nå har den
riktignok ikke vært stengt på grunn av været
i mer enn noen timer av gangen, men i slike
situasjoner utløses HMS-restriksjoner for
hva slags arbeid som kan utføres, så helt
enkelt er det ikke.
– Statkraft har rundt 8 personer som job-
ber med prosjektet på heltid. Med på laget
har vi også rundt 70 innleide arbeidere fra
entreprenørselskapene Bleikvassli Gruber
as, Salten Nettjenester og Leonhard Nilsen
as. Det er tre nordnorske aktører og alle har
lang erfaring med å jobbe på fjellet vinters-
tid, sier Nordseth.
Fremdriften ligger litt etter planen, men

Nordseth og kollegene tror de skal nå slutt-
dato. Dermed kan prøvedriften starte opp
som planlagt i august 2014.

1. Prosjektleder for
utbygging av Kjennsvatn
kraftverk, Leif Nordseth,
i enden av adkomsttun-
nelen til kraftstasjonen.
Etter en lang og mørk vin-
ter på fjellet gleder både
han og kollegene seg til
igjen å få solen som fast
følgesvenn.

2. Nils Upstad (t.h.) hos
Leonhard Nilsen As styrer
boreriggen som om det
er et dataspill. Steinar
Fiskum overvåker det
hele.

3. Ventilasjonsrøret
henger i taket på
overføringstunnelen
mellom Durmålsvatnet
og Fagerlidalen, derfra
overføres vannet videre
til kraftstasjonen. Under
røret viser hjulspor
veien som dumpere og
gravmaskiner kjører,
alltid på vei til neste last
med stein.

4. Ingrid Boldermo,
fagarbeider på maskin,
tilhører dem som skal
vedlikeholde Kjensvatn
kraftverk når hele anleg-
get står ferdig. Hun og
kollegene gleder seg til
kraftproduksjonen ende-
lig starter høsten 2014.

Det er visse åpenbare utfordringer ved å bygge et
nytt kraftverk vinterstid i et værhardt strøk
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den stoRe dagen
smilet sitter løst når finansdirektør Jens Bjørn staff tar
en grytidlig heis med sjefen. men halvannen time senere
er det blodig alvor – når statkraft legger årets viktigste
tall frem for offentligheten.
tekst birger baug foto Fredrik naumann og eLLen johanne jarLi

tema
Finans og marked
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finansogmaRked
Kraftmarkedet er mer krevende
og uoversiktlig enn noen gang.
People & Power har fulgt
finansdirektør Jens Bjørn Staff
når han legger frem Statkrafts
siste tall. På de neste sidene
kan du også ta selskapets egen
«markedsskole» − på 1-2-3.
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tema
Finans og marked

n
atteroen ligger fortsatt tungt
over den relativt anonyme
funkisblokka i Drammensveien.
Alle vinduer ut mot den tidligste
morgentrikken er mørklagte −

bortsett fra ett.
Inne i leiligheten er det hektisk morgenliv, i

hvert fall for én person. Det gjelder ikke fire
år gamle Jens Adrian som ligger i sofaen og
får sin morgenfriskhet bedøvet av tv-en for
en stakket stund. Det gir far tid til å lage seg
en sårt tiltrengt kaffe. Når den har gjort sin
virkning ti minutter senere, husker han til og
med å bytte ut de usedvanlig friske tøflene
med blankskurte dressko. Noe annet kunne
vært litt pinlig foran pressekorpset.
− Eh, de er kanskje litt fargerike …
Han gir tøflene et siste blikk, før han legger

til. − Jeg kjøpte dem rett borti gata her, det
er jo sånne som er moten da.
Så snører han skoene, drar til slipset − og

er klar.

Selvkritisk
Årsaken til at Jens Bjørn Staff er usedvanlig
selvkritisk denne februarmorgenen er at det
er en av årets største dager for en finansdi-
rektør − dagen da han skal legge fram det
han og hans kolleger har stelt og pusset
gjennom et helt år.
Tallene.
Nærmere bestemt Q4 − den siste kvar-

talsrapporten for 2012, men samtidig den
som angir dommen for året sett under ett.
Rapporten som avgjør om Statkraft blir en
suksess eller fiasko i pressen, rapporten
som kan gi store utslag for andre, børsno-
terte selskaper, rapporten som blir et av
de viktigste underlagsdokumentene når
ratingbyråene skal sette sine karakterer på
selskapet. Kort sagt: hvor lett det blir å få
finansiert alle storstilte strategiplaner det
kommende året.
Altså en stor, tøff og spennende dag.

Og det er ikke bare godt nytt Staff bringer
med seg denne morgenen. Derfor tar han
enda en runde med både børsmelding og
pressemelding før utsending klokka 08, kun

Straks avreise for de siste,
nitidige forberedelser til presse-
konferansen og da er det greit
å komme på at tøflene bør
byttes ut.

Bare ett vindu lyser fra funkis-
blokka i Drammensveien. Gjett
hos hvem.

people & power — 27

Dette kvartalsresultatet er todelt, og
derfor litt krevende å kommunisere

jens bjørn staFF

bevæpnet med sitt eget hode, en gulrot og to
staute kantinebrødskiver med henholdsvis
egg og laks.
− Vanligvis spiser jeg havregrøt hver

morgen, men lageret mitt er dessverre tomt.
Havregrøt er den perfekte måten å starte
dagen på!
Så leser han litt til før han titter opp igjen.
− Det er bra. De kan sendes ut.

Kritisk forventning
Vi forlater ham idet han mumlende for seg
selv går igjennom presentasjonen for aller
siste gang og vi svinger i stedet ned til Stat-
krafts store auditorium. Der er gangen i ferd
med å fylles av dresskledde mennesker som
vekselvis fyller kaffekopper og samtaler med
kolleger de ikke har sett på en stund.
De er meklere, analytikere, banker og litt

presse − men slett ikke så mye av sistnevn-
te sort som Staff og konsernsjefen har for-
beredt seg på. Kanskje blir ikke de kritiske
spørsmålene så mange likevel.
Snart sitter de fleste på plassene sine.

Først da kommer konsernsjef Christian
Rynning-Tønnesen og finansdirektør Jens
Bjørn Staff i samlet duo. Toppsjefen introdu-
seres av kommunikasjonsdirektør Bente E.
Engesland. Rynning-Tønnesen er kortfattet
og grei om hovedtallene før han overlater
detaljene og talerstolen til Staff.
«Selv med nordisk kraftpris langt lavere i

2012 enn i 2011 har vi en økning på to pro-
sent i driftsresultatet og et netto resultat etter
skatt på 4671 millioner kroner for året …»
Staff er trygg og ser ut på forsamlingen,

ikke ned i papirene. Alt er rolig.
«Kraftproduksjonen har økt fire prosent fra

Q4 i 2011. Likevel endte Q4 med et negativt
resultat på 1,8 milliarder kroner. Det skyldes
i hovedsak nedskrivninger som følge av
eierandelen i E.ON ...»
Nå skjer det noe i forsamlingen. Folk tar

fram mobilene og SMS-er. Til hjemmeredak-
sjonene, til analytikerne på hovedkontoret.
«Tross nedskrivingen, må verdien av posten

i E.ON ses i en større sammenheng. Dette er
en investering som i sum, gjennom mange

… et dokument han dagen før
gikk gjennom for siste gang.

Staff har noen få, rolige minut-
ter på vei til jobben. Om 1 time
og 50 minutter skal han legge
frem årets viktigste Statkraft-
dokument ...
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tema
Finans og marked

år, har gitt god avkastning …»
Staff drar seg gjennom de andre nedskrivin-

gene, som det sviktende gasskraftmarkedet
på kontinentet − som følge av fallende CO2-
priser og utviklingen i fornybare ressurser som
sol- og vindkraft − og at tilgangen til det nasjo-
nale nettet i India er blitt så dårlig at kraften
må selges lokalt til en langt lavere pris.
Han er fortsatt trygg, han vet tydeligvis

at han svarer godt for seg, og oppsumme-
ringen for året og den nærmeste framtiden
er grunnleggende positiv. Forsamlingen er
blitt merkbart roligere, og når Engesland tar
ordet igjen og åpner for spørsmål, er det helt
tyst. Ingen kritiske røster hever seg. Én jour-
nalist blir igjen når de andre går, men velger
seg ut konsernsjefen for utdyping.
Staff kan puste ut. Så langt alt bra.
På «debriefingmøtet» på Christian Rynning-

Tønnesens kontor litt senere er tonen god.
− Du var frigjorde deg godt fra manus.

Veldig troverdig, nikker sjefen.
− Det satt som bare det, sier kommu-

nikasjonsdirektør Engesland, før hun gir
Rynning-Tønnesen beskjed om at han er
nødt til å prioritere den samtalen som kom
fra Aftenposten foran møtet han egentlig
skulle ha vært på.

Vinkles på nedskrivinger
Nyhetsartiklene har allerede begynt å sive
ut på nettet. De fleste er nøkterne, nøytrale,
men vinklet på nedskrivingene. Samlet sett
kommer Statkraft likevel helt greit ut i media.
– Dette kvartalsresultatet er todelt, og

derfor litt krevende å kommunisere, forklarer
Staff. Butikken går godt, men samtidig har
Statkraft gjort nedskrivninger i aktiva som
påvirker bunnlinjen.
Resultatet fra den underliggende driften,

målt med såkalt EBITDA, steg med 13 pro-
sent i kvartalet i forhold til samme periode
i 2011.
– Det skyldes både høyere kraftpriser og

høyere produksjon i tillegg til gode bidrag fra
markedsaktiviteter og salg på kontrakt og
sist, men ikke minst, stabil kostnadsutvik-
ling, sier Staff.

målet vårt er å gi en balansert og
riktig vektet kvartalspresentasjon

jens bjørn staFF

En siste energipåfylling for
kroppen og den absolutt siste
kontrollen av henholdsvis børs-
melding og pressemelding.

Fremleggelsen av Q4 er i gang
for presse og finansekspertene.
Når Staff kommer til tapsavset-
ningene begynner SMS-ene og
gå fra folk i salen.
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Hoveddelen av nedskrivningene skyldes de
store strukturelle utfordringene innenfor det
tyske kraftmarkedet.
– Målet vårt er å gi en balansert og riktig

vektet kvartalspresentasjon . Forhåpentlig-
vis blir det da også slik i pressen, selv om
det ikke alltid er realiteten. Og alt i alt, selv
om tallene for fjerde kvartal denne gang
var dårligere enn vanlig, kommer vi jo slett
ikke verst ut for året under ett. Dessuten er
vi godt posisjonert for det som vil skje i kraft-
markedet framover, sier Staff.
Så haster han videre til en «audiocast» for

analytikere i møterommet «Nore», under
erfarne Yngve Frøshaugs kyndige ledelse.
Der har Staff også bistand fra øvrige viktige
medarbeidere, slik at spørsmål kan besvares
av den mest relevante. Spørsmålene kommer
inn, blant annet fra Den danske bank og DnB
Markets. Mest oppstuss vekker likevel et
usedvanlig detaljert spørsmål fra det inter-
nasjonale finansnyhetsbyrået Bloomberg om
kvaliteten på Statkrafts kraftleveranseavtaler
frem mot 2020. Da må både Unni Hongseth,
Johan Ailo og Staff stikke hodene sammen for
å gi det gode, presise svaret.
Så er også den seansen slutt.
− Det var usedvanlig gode spørsmål denne

gangen. Tidligere år har det som regel bare
vært rene faktaspørsmål, mens vi denne
gang fikk mye videre spørsmål av strate-
gisk betydning. De er mye morsommere å
besvare, sier Staff.
Det verste er over, og han kan tørke litt

imaginær svette fra pannen. Nå gjenstår
lunsj og øving til Insight-innspilling senere
på dagen. Fortsatt krevende nok, men det
er tross alt mer avslappende å kommuni-
sere med sine egne i Statkraft enn når hele
verden har mulighet til å lytte.
Først når klokken slår tidlig kveld, og han

er hjemme i sofakroken hos Jens Adrian, er
årets store dag over.
I morgen er det havregrøt igjen.

LES OM ALT SOM PÅVIRKER
STATKRAFTS RESULTAT...

Audiocast med analytikere i
møterom «Nore», og et vanskelig
spørsmål fra finansnyhetsbyrå-
et Bloomberg. Nå gjenstår kun
innspillingen av webcasten
«Insight».

− Medievinklingene er som
ventet, men de har fått frem
helheten også, fastslår kom-
munikasjonsdirektør Bente E.
Engesland overfor dagens to
hovedpersoner: Staff og kon-
sernsjef Christian Rynning-Tøn-
nesen. Så ringer Aftenposten …



30— statkraft

tema
Finans og marked

e
n selger vil alltid ha høyest mulig
pris for varen sin, mens kjøperen
ønsker å betale minst mulig for
den samme varen. Punktet der de
to møtes avgjør prisen og meng-

den vare som blir produsert og konsumert.
– Som produsent ønsker Statkraft å

Hvorfor går Co2-utslippene opp når det blir mer
vind- og solkraft? og hvordan oppstår situa-
sjonen der produsentene må betale for å bli kvitt
kraft? statkrafts egen ekspert gir deg her en
grunninnføring i det kompliserte kraftmarkedet.
tekst cato gjertsen foto eLLen johanne jarLi

selge mest mulig til høyest mulig pris. Det
springende punkt er imidlertid hvor mye det
koster å produsere én ekstra enhet av en
vare. Kostnaden ved å produsere en slik en-
het, én kWh, kalles for marginalkostnad. Jo
lavere marginalkostnaden er, jo lavere kraft-
pris trengs på markedet for at det skal være

lønnsomt å produsere ekstra enheter med
kraft, sier Ulf Eriksen, som leder avdelingen
Nordic Trading and Origination.
Eriksen forklarer at vannkraft, vindkraft og

solkraft har svært lav marginalkostnad, siden
råvaren som brukes er gratis. Deretter følger
i stigende rekkefølge kjernekraft, kullkraft og
gasskraft som må kjøpe brenselet sitt.

Komplisert regnestykke
– I det nordiske markedet utgjør vannkraf-
ten omtrent halvparten av produksjonen i
et år med normal nedbør. Med et så stort
innslag av vann blir tilgjengelig produksjon
og dermed markedsprisen sterkt avhengig
av nedbør i Norge og Sverige, sier Eriksen.
Med sin gode innsikt i hydrologi har Stat-

kraft kunnet lage svært gode prognoser,
men ting skulle raskt bli mer komplisert: I

maRkedsskolen På 1-2-3
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kraftmarkedet er sammensatt
av mange variabler. Ofte skaper
disse nokså åpenbare konsekven-
ser, som at lite vann i magasinene
= høyere priser. Men noen scena-
rioer gir litt uventede resultater, for
eksempel at:

mye vind og solkraft kan høyne
verdien På vannkraft.
Høy produksjon av vind- og solkraft,
påvirker vannverdien i liten grad.
Men i det været ikke tillater vind- og
solkraftproduksjon, går vannverdien
opp fordi vannet kan fungere som
en reserve i korte perioder når disse
krafttypene ikke kan produseres.

høy vind-/solkraftProduksjon
fører til mer kullkraft og økte
Co2-utsliPP.
I Tyskland subsidieres utbygging av
småskala sol- og vindkraft kraftig.
Kraftprodusentene får en fastsatt
pris som ligger over markedsprisen,
samtidig som denne kraften priori-
teres inn i markedet. Dette setter
et press på den øvrige kraftproduk-
sjonen i Tyskland. Parallelt fører
finanskrisen til lavt forbruk av kraft.
Det gir historisk lave CO2-priser.
Kombinert med lave kullpriser og
stabilt høye gasspriser, fører dette
til at forurensende kullkraftverk øker
kraftproduksjonen på bekostning av
de langt mer klimavennlige gass-
kraftverkene.

2005 opprettet EU sitt eget marked for CO2-
kvoter, og kvoteprisene førte til at marginal-
kostnaden for gasskraft og kullkraft økte.
Dermed økte også prisene på vannkraft, til
tross for mye nedbør i Norden.
Det nordiske og kontinentale markedet er

de siste årene blitt knyttet tettere sammen,
og betydningen av internasjonale brensels-
priser har økt. I august 2008 var markeds-
prisene på kull og olje på rekordnivåer,
og dro dermed opp kraftprisene både på
kontinentet og i Norden.
Så kom finanskrisen og dro ned prisene på

absolutt alt igjen, enten det var aksjer eller
brensel og kraft.

Vind konkurrerer ut gass
I denne perioden innførte EU også sitt
20-20-20 miljømål (20 prosent økt energief-

fektivitet, 20 prosent lavere CO2-utslipp og
20 prosent av all energi skal være fornybar
innen 2020). Og da ble planleggingen av
kraftproduksjon virkelig komplisert.
– CO2-målet fører til økte kraftpriser, mens

de to andre målene fører til reduserte priser.
Prisutviklingen avhenger dermed av hvilke
tiltak som blir toneangivende. Tyskland har
gjennom støttetiltak hatt en kraftig økning i
sol- og vindkraftproduksjon, etter at landets
regjering vedtok å avvikle all kjernekraft
etter tsunamien i Japan i 2011. På enkelte
dager kan Tyskland derfor dekke hele sitt
kraftforbruk med fornybar energi som har
nesten lik marginalkostnad som vannkraft.
Det betyr reduserte priser, særlig i timene
med høyt forbruk, og dermed økt konkurran-
se for Statkrafts gasskraftverk, sier Eriksen.

Økt regulering?
Hvis dagens utvikling holder fram, antyder
Eriksen at den gjeldende markedsmodellen
kan være truet.
– Stadig mer produksjon av fornybar kraft

bidrar til å presse prisene nedover. I situa-
sjoner med lavt forbruk kombinert med høy
produksjon fra sol og vind, kan de to tekno-
logiene faktisk produsere mer enn det som
forbrukes. Resultatet blir da negative priser,
slik vi nylig har sett eksempler på i Tyskland,
altså at man må betale for å bli kvitt kraften
(se egen sak, red.anm.). Dersom økt utbyg-
ging fører til flere slike situasjoner, utfordres
den gjeldende modellen for fastsetting
av priser i markedet. Det kan bety en økt
regulering av markedet. Dagens utvikling gir
en meget usikker markedssituasjonen og
skaper store utfordringer for de tradisjonelle
kraftprodusentene i Europa, sier Eriksen.

Tilpasser seg ny virkelighet
I dette stadig skiftende markedsbildet, tar
Statkraft viktige grep for å styrke sin rolle.
Kundekontakt er det viktigste stikkordet i
denne satsingen. I en situasjon der børsom-
setning av kraft kan avta i betydning, blir det
viktigere å selge kraften direkte til kundene.
I tillegg til rent kraftsalg innebærer kundeak-
tivitetene i hovedsak å ta seg betalt for å yte
service. Det kan for eksempel være ved å
skaffe den kraft og de sertifikater kraftpro-
dusentene trenger og kunne tilby sikrings-
produkter som reduseres kundenes risiko.
– I en mer usikker framtidig markedssitua-
sjon sikrer slike tiltak at vi kan bruke vår
kjernekompetanse til fortsatt god inntjening.
Statkraft tilbyr også sin ekspertise og sine
systemer for å selge kraft på markedet til
mindre produsenter av ny fornybar kraft.
Hittil har vindkraft i Tyskland og England
og småkraftverk i Norge vært viktigst, og vi
utvider med nå med en satsing på vindkraft i
Sverige, sier Eriksen.

Komplisert? Ja. Uoversiktlig? Ja. Usikker utvikling?
Ja. Kraftmarkedet opplever nesten ekstreme

endringer, og i denne artikkelen forsøker Statkrafts
egen Ulf Eriksen å guide deg i kraftjungelen.

Oi, sier du det?
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1. juledag 2012 ble ikke slik
mange tyske vindmølleparkeiere
hadde planlagt. I stedet for å
kose seg hjemme med god mat
og nær familie, måtte de slå av
kraftproduksjonen i vindmøllene
sine og tilbringe høytiden alene
med dem.
Historien høres fram til nå litt

trist ut, men enden ble god og
sparte tyske kraftkunder for mer
enn 11 millioner euro ved at
Statkraft og tredjeparts vindmøl-
leeiere samarbeidet og slo av
flere hundre turbiner. Det kan jo
kalles litt av en julegave.
– Alt skyldtes de negative

kraftprisene i Tyskland i slutten
av desember. Svært varmt vær
for årstiden, kombinert med at
mye industri sto stille i julen,
gjorde at kraftetterspørselen var
så lav at prisene ble negative.
Det blir de når krafttilbudet er
for stort, og produsentene må
betale netteieren for å bli kvitt
strømmen, sier Alexander Küp-
pers, project manager virtual
power plant.
Statkraft har inngått kontrakter

med vindmølleeierne som sier at
kraftproduksjonen kan slås av
automatisk når de negative pri-
sene når et visst nivå. Men disse
kontraktene gjaldt først fra 1.
januar 2013. Fram til da kunne
de bare slås av manuelt i vind-
mølleparkene. Når prisene 24.
desember brått sank til minus
220 EUR per MWh, bestemte
dispatcher Anton Prokofiev seg
øyeblikkelig for å ta grep. Proko-
fiev ringte kollegene sine som
har den daglige kontakten med
vindmølleparkeierne. Kollegene
var spredt for alle vinder, blant
annet i Sveits og i Sør-Afrika.
Men de kastet seg rundt, ringte
vindmølleeierne, forklarte situa-
sjonen og forhandlet lynraskt

fram kontrakter for den forestå-
ende operasjonen.
– På daværende tidspunkt

visste vi ikke hvor mye det ville
koste oss hvis kraften ikke ble
slått av, men vi visste det ville
bli dyrt. Klokken 00.00 ble cirka
300 vindmøller slått av i løpet
av ett millisekund. Dessverre
kunne ikke eierne reise rett
hjem etter det. Generatoren må
nemlig slås på og av med jevne
mellomrom for at vindmøllene
ikke skulle pådra seg tekniske
skader, sier Küppers.
I løpet av 18 timer hadde Stat-

kraft kuttet 300 MW av installert
vindkapasitet, og kraftprisene
var igjen høye nok til at vindmøl-
lene kunne gå som vanlig.
– Utregningene i etterkant

viste at Statkraft og eierne av
vindmølleparkene sparte mer
enn 11 millioner euro for kun-
dene på «Aksjon vindmøllestille
jul». Rask handling og gode kom-
munikasjonslinjer ble nøkkelen
for at vi lyktes så godt. Ingen
av vindmølleeierne hadde sett
for seg en jul i ensomhet med
vindmøllene sine, men vi sparte
de tyske kraftkundene for store
summer, så de tok det alle med
godt humør. Og om ikke annet,
er julen 2012 en jul vi alle kom-
mer til å huske, smiler Küppers.

– vårt mål er å produsere
mest mulig når prisen er høy
og minst mulig når prisen er
lav. De viktigste verktøyene
for å klare en slik optimalise-
ring, er kunnskap om kraft-
verkene og vannmengde i
alle våre magasiner, hvor
stort tilsiget er og hvordan
kraftmarkedet antas å utvi-
kle seg, sier Pål Strøm, leder
for kraftsentralen.
Han forteller at mye av den

daglige jobben til medarbei-
derne går ut på å diskutere
og vurdere datagrunnlaget

om ikke annet, er
julen 2012 en jul vi

alle kommer til å huske
aLexander küppers

en annerledes julefortelling skrur Opp
kranen
hvor mye kraft skal hvert
av statkrafts vannkraftverk
produsere i dag? det spørs-
målet prøver kraftsentralens
20 medarbeidere på lilleaker
daglig å besvare så godt de
kan, basert på analyser og
prisprognoser fra de vel 50
kollegene i analysemiljøet.

Vannets
Verdi

Verdien av vannet i kraft-
magasinene er aldri konstant.
En rekke nasjonale og inter-
nasjonale faktorer påvirker
prisen. Her er noen scenarioer
som illustrerer når prisen
på vann er høy, og når

den er lav.
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fra analysemiljøet. Mange
av dataene, for eksempel
framtidig nedbør eller for-
ventet prisutvikling i kraft-
markedet, er usikre. Derfor
er det umulig å utvikle et
dataprogram som kan avgi

et «korrekt» svar.
Analysene som ligger til

grunn for planlagt kraftpro-
duksjon har ulik tidshori-
sont. For de vannkraftver-
kene med størst magasiner,
som for eksempel Ulla-Før-
re, er det som regel snakk
om mer langsiktige valg.
– Disse store kraftverkene

har svært stor fleksibilitet.
Det gir oss muligheten til å
vurdere om de i stedet for
å produsere mye i morgen,
heller bør gjøre det om seks
måneder, ett år eller enda

lengre fram i tid, sier Strøm.
Jo mindre lagringskapasi-

teten er, jo mer reduseres
også fleksibiliteten. Det utar-
beides hyppige analyser og
prisprognoser, slik at minst
mulig vann går til spille.
– Statkraft bruker mye

ressurser på analyse og har
et bredt sammensatt team,
sammenlignet med andre
kraftprodusenter i Norden.
Det gir oss en enorm styrke
og et ikke ubetydelig fortrinn
når det gjelder å optimali-
sere kraftproduksjonen.

1. Hvilken av disse energikildene har
høyest marginalkostnad?

a. Vannkraft B. Gasskraft C. Kullkraft

2. når har vannet i magasinene høyest
verdi? når magasinet er:

a. nesten tomt B. halvfullt C. nesten fullt

Hvis du har gjennomført
«markedsskolen»på sidene
foran, er du trolig klar til å ta
testen under.

Fasiten finner du på intranettsidene, der du
også kan delta i en premieoppgave.
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mye nedbøR
laveRe veRdi
Magasinene fylles og vannets
verdi synker. Prisen synker
helt ned mot bunn når maga-
sinene er fylt til randen, og
alt av nytt tilsig renner over
kanten og ikke kan brukes.

kaldt væR
HøyeRe veRdi
Mye av oppvarmingen i Nor-
den skjer ved hjelp av elek-
trisk fyring. Når alle fyrer mye
samtidig, synker vannmeng-
den i magasinene og prisene
stiger. Lange perioder med
sprengkulde, kombinert med
lite nedbør har enkelte år ført
til tidvis intense samfunnsde-
batter om strømprisen.

dyRe fossile bRensleR
HøyeRe veRdi
Det er alltid billigere å
produsere 1 MW vannkraft
enn 1 MW gass, kull eller
olje. Ettersom kraftmarke-
det priser strømmen ut fra
kostnaden ved å produsere
den siste produserte enheten
(marginalprising), vil økte
priser på råvarer som kull,
gass og olje føre til økende
verdi på vannet.

lave Co2-PRiseR
laveRe veRdi
Kraftprodusenter som bruker
fossile brensler må kjøpe CO2-
kvoter for sine utslipp. Kvo-
tene setter en pris på utslipp
av CO2 og gjør utslippsfrie,
fornybare kraftkilder mer
konkurransedyktige. Men
når prisen på CO2-kvotene er
lave, eller gratis, avtar denne
effekten. Og nedover går også
prisen på vann.

fæRRe kjeRnekRaftveRk
HøyeRe veRdi
Politiske vedtak som påvirker
totaltilbudet av produsert
kraft, påvirker sammensetnin-
gen av total kraftproduksjon
og dermed også prisene. Kjer-
nekraftulykken i Fukushima
i 2011 er et slikt eksempel.
Ulykken resulterte i at Tysk-
land vedtok å avvikle all kjer-
nekraftproduksjon. Selv om
andre land planlegger å øke
sin kjernekraftproduksjon, vil
det umiddelbare kraftunder-
skuddet måtte dekkes inn av
andre krafttyper.
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«å ha energi betyr å sikre
vekst. Denne vindparken pro-
duserer ikke bare ren energi,
den er også vakker å se på».
Brasils president Dilma Rous-
seff skjulte ikke akkurat sin
glede da hun sammen med
medarbeidere i Desenvix og
SN Power åpnet vindparken
i Barra dos Coqueiros nylig.
Parken har en kapasitet
på 34,5 MW og ligger i den
nørdøstlige delstaten Sergipe.
Landsjef Joakim Johnsen i SN
Power var også til stede og
var imponert over det han så:

− Prosjektet er blitt bygd på
rekordtid og inneholder en
rekke innovative løsninger,
sa han.
Desenvix − der SN Power

eier drøyt 40 prosent − eier
95 prosent av den nye vind-
parken. Parken er for øvrig
ekstra kjærkommen fordi den
nordøstlige delen av Brasil
gjennomgår en tørkeperiode
som har skapt problemer for
Brasil store vannkraftindus-
tri. Myndighetene i Sergipe
satser på vindkraft som «re-
serve» i slike tørkeperioder.

Visste du at en enkelt vindturbin
kan dekke strømbehovet til 105634
husstander i Nepal? Tilsvarende
tall for Sri Lanka er 21 552 hus-
stander, for Peru 9506, Tyskland
1126 og Sverige 508. Norge er ikke
overraskende på bunnen av lista,
med «bare» 312 husstander.105634

bRasils PResident
åPnet vindPaRk

– Vindparken er også vakker å se på, mente Brasils president.
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Statkraft bygger ny vindpark i Skottland
i nærheten av den kjente innsjøen inverness,
planlegger statkraft å bygge sin andre onshore
vindpark i skottland. parken vil få en kapasitet
på 66,7 mw og det er beregnet en årlig kraft-
produksjon på 184 gwh. dermed blir den stat-
krafts største vindpark på land i storbritannia
når den er ferdig i 2014.
Berry Burn vindpark ligger i nord-skottland,
tre mil øst for inverness, vil inneholde i alt 29

møller og statkraft har utviklet prosjektet
siden 2004. skotske myndigheter er svært
positive til prosjektet og vil bidra til å styrke
statkrafts posisjon i det britiske kraftmarkedet.
fra før er statkraft i ferd med å fullføre byg-
gingen av Baillie vindpark i skottland. sammen
med fire nye vindparker i sverige, vil statkraft
utenfor norge snart ha en landbasert-kapasitet
på til sammen 236 vindturbiner og 633 mw.

Nå er også bygget
miljøvennlig …

byggingen av sheringham shoal
offshore windfarm er nå komplett.
denne uken flyttet driftsorganisasjo-
nen scira offshore energy inn i nye,
skreddersydde lokaler med den pas-
sende adressen «wind farm place».
wind farm place ligger fire-fem
kilometer sør for wells-next-the-sea i
norfolk. det er et lavenergibygg med
flere energibesparende løsninger,
deriblant gjenvinning av regnvann til
toalettspyling. det nye bygget huser
administrasjonen i scira og er base
for alt teknisk personell som jobber
med drift og vedlikehold av havvind-
parken sheringham shoal.
− nå som vindparken er i full drift, er
vi svært tilfredse med endelig å kunne
flytte inn i disse lokalene, som er
skreddersydd for vår virksomhet, sier
einar strømsvåg, daglig leder i scira.
statoil og statkraft eier halvpar-

ten hver av scira offshore energy.
selskapet overtok havvindparken
sheringham shoal fra utbyggingsor-
ganisasjonen i januar i år.

laotiske theun hinboun
Power Company (THPC) der
Statkraft eier 20 prosent, har
åpnet to nye kraftstasjoner i
Laos. I likhet med den eksiste-
rende kraftstasjonen som sto
ferdig i 1998 skal også de nye
stasjonene driftes og vedlikehol-
des av Statkraft.
− Utvidelsesprosjektet i Laos

er et svært godt eksempel på
at utnyttelsen av store, forny-
bare vannkraftressurser lar seg
kombinere med bærekraftige
løsninger. Gjennom dette kraft-

verket bidrar norsk vannkraft-
kompetanse til lønnsomme,
miljøriktige og bærekraftige in-
vesteringer internasjonalt, sier
konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen i Statkraft, som selv
var til stede under åpningen i
Laos (bildet t.h.).
Seremonien i januar markerte

åpningen av to nye kraftstasjo-
ner, en ny dam og en ny kraft-
linje med en samlet prislapp på
cirka USD 650 millioner. Totalt
vil utvidelsen doble produk-
sjonen av fornybar energi til 3

TWh per år. Den nye dammen
gjør det mulig å lagre store
mengder vann fra regnperio-
den til kraftproduksjon i tørre
perioder.

nytt kRaftveRk i laos

fns klimapanel har anslått at vi må
øke fornybarandelen fra dagens 8
prosent til rundt 80 prosent i verden
i 2050 for å begrense den globale
oppvarmingen. klimapanelet slår
også fast at utslippene av klimagas-
ser må reduseres med 50 prosent
innen 2050.

80

Slik vil den nye vindparken se ut.

Elkraftingeniør Richard Nunn (t.v.) og HMS-
sjef Adam Blake nyter kaffen i nytt bygg.
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stillingen
Torbjørn Eriksen

Orakelet
i nOrd

torbjørn eriksen elsker turbiner
og 96-prosent. ikke rart det er

vanskelig å slutte.
tekst: ruth astrid L. sæter foto: erik thaLLhaug
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turbinens hjerte: Løpehjulet er den
sentrale delen av en vannkraftturbin – og
Torbjørn Eriksen besitter en sentral del av

Statkrafts turbinkompetanse.

Vannkraft er
fantastisk,

så en viss nostalgi
kjenner jeg på
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i
ngeniørneven folder ut fingrene og
lar dem gli forsiktig over den stålblanke
turbinakslingen som roterer med 428
omdreininger i minuttet. Akslingen
overfører energien fra den 40 år gamle

turbinen under oss og opp til generatoren
som står rett over hodene våre. 140.000
hestekrefter dundrer høylytt i vei og gjør fos-
sende vann om til elektrisitet.
De akslingsstrykende fingrene tilhører

Torbjørn Eriksen. Maskiningeniøren er innom
Skjomen kraftstasjon i Narvik for å sjekke at
alt står bra til med dyser, løpehjul, ventiler
og turbinregulatorer. En mannsalder har han
jobbet i Statkraft – og blir gjerne omtalt som
en av konsernets turbineksperter.
– Det er rart, det der. Min erfaring er at jo

mer du lærer, desto mer skjønner du av hvor
lite du egentlig kan, sier Eriksen med et lunt
glimt bak brilleglassene. Så noen ekspert vil
han helst ikke kalle seg. Men at han har bred
kompetanse og lang erfaring etter drøyt fire
tiår som ingeniør, kommer han ikke unna.
– Det som er styrken min, er at jeg ser sam-

menhengen i kraftverket og har oversikt over
hele produksjonsgangen. Det er det ikke så
mange som har, påpeker Eriksen og viser oss
rundt på turbindørken i Skjomen kraftstasjon.

En stolt historie
Vi står midt i hjertet av vannkraftproduk-
sjonen – og iveren i den snart 67 år gamle
ingeniørkroppen vitner om at det også er her
han har hjertet sitt. Han peker og forklarer
– om de seks «nålene» som skyter ut vann i
en hastighet på 105 meter i sekundet. Om
hvordan vannet får fart på det ti tonn tunge
Pelton-løpehjulet, og hvordan denne farten
blir transformert til elektrisk energi via gene-

ratoren noen meter høyere opp. Om de tre
aggregatene i Skjomen som til sammen pro-
duserer 1,2 TWh ren energi i året – nok til å
dekke årsforbruket til 60.000 husstander.
Detaljene er mange og entusiasmen stor.
– Vannkraft er fantastisk. En turbin har

opptil 96 prosent virkningsgrad, det er
svimlende høyt. Og dette er en ressurs som

er ren og fornybar, påpeker Eriksen – som er
stolt over at Norge har vært helt i front på å
utvikle turbiner gjennom vannkrafthistorien.
– Særlig det å løfte virkningsgraden har

vært en stor del av den norske innsatsen.
Og det er en viktig jobb – for det ligger store
verdier i hver eneste tapte prosent. En del av
min jobb er å beregne kost- og nytteeffekt
for vannkraftverkene. Å veie negative og po-
sitive sider ved en utbygging eller utvidelse
opp mot hverandre. Mye av dette gjør jeg
ved hjelp av simuleringsprogram som Stat-
kraft har anskaffet.
Gjennom et langt Statkraft-liv har Torbjørn

Eriksen ikke bare sørget for smarte løsninger
og godt turbinvedlikehold i Nord-Norge. Han
har også bistått SN Power i Laos, Nepal,
Chile og Peru med alt fra kjøpsvurderinger
og tilstandsvurderinger til vedlikeholdsmeto-
der og montering av nytt utstyr.
– Oppdragene i utlandet har gitt meg

mange fine opplevelser. Det er anstren-
gende å reise langt, skulle jobbe effektivt i
intensive perioder og kanskje slite med både
kommunikasjon og mage – men det har vært
spennende. Jeg snakker litt spansk, noe
som har vært en stor fordel under oppdrag i
Sør-Amerika.

stillingen
Torbjørn Eriksen

VannkraFtturbiner
har opptil 96 prosent
VirkningsgraD, Det
er sVimlenDe høyt.

28 år i statkraft. Torbjørn Eriksen fremhever
Statkraft som en eventyrlig arbeidsplass: – Jeg
har fått mange utviklingsmuligheter, frihet, et godt
arbeidsmiljø og trygge rammer her.
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Nostalgi og modernitet
Oppe i kontrollrommet utfolder 40 års vann-
kraftverkshistorie seg. De lange rekkene
med høye, grålakkerte styreskap har et
sus av 70-tall over seg. Nå er tavlene med
brytere, knapper og målere samt reléskap i
ferd med å bli historie – de skal erstattes av
langt mer moderne kontrollskjermer og PLS
(programmerbar logisk styring).
– Det er litt rart å se den gode, gamle

teknikken forsvinne. Alt har vært relé-styrt
her – og dette er komponenter som har en
levetid på 40-50 år. Nå skal det erstattes
med et nytt anlegg som erfaringsmessig
ikke varer lenger enn 15-20 år. Det gamle
var oversiktlig og fint – dessuten var det
dette jeg lærte om i utdanningen. Så en viss
nostalgi kjenner jeg på, sier Eriksen. Men,
han ser at overgangen til et mer moderne
anlegg har sine fordeler.
– Et nytt kontrollanlegg krever mindre

plass, og gjør det enklere å følge med på
produksjon og eventuelle feil. Dessuten gir
nytt kontrollanlegg bedre fjernstyring. Alle
kraftverkene i region nord – fra Korgen i sør
til Adamselv i nord – styres fra driftssentra-
len i Korgen.

Snart pensjonist – eller?
Overgangen til noe nytt preger Torbjørn Erik-
sens liv også. Fram til januar 2013 var han
fulltids ansatt som prosjektleder i Statkraft.
Men i år når han den magiske 67-års-
grensen – og skulle etter planen ha trådt
inn i pensjonistenes rekker fra årsskiftet.
Statkraft har imidlertid behov for Eriksens
kunnskap og kompetanse en stund til.
– Jeg har sagt ja til å være tilgjengelig

ett år til. I løpet av 2013 skal jeg følge opp
enkelte prosjekter og holde kurs for kolleger.
Nå jobber jeg i snitt én dag i uka, så jeg har
allerede trappet bra ned. Kona mi synes
også det er greit med en myk overgang,
smiler han og innrømmer at han er spent på
pensjonisttilværelsen.
– Jeg har prosjekter å sette i gang med

– som å fikse på huset, fullføre hytteoppus-
sing og reise med kona. Og så kunne jeg
tenke meg å gjøre frivillig arbeid, blant annet
for humanitære organisasjoner. Jeg har hatt
fine år i Statkraft, og vil benytte anledningen
til å takke alle kjente for meget godt sam-
arbeid. Jeg kommer helt sikkert til å savne
jobben. Særlig de tekniske utfordringene
– finne gode, praktiske løsninger på ulike
problemer. Det kommer jeg til å savne.

alder: 66 år (blir 67 i mai)

fødested: sørreisa i troms

bosted: narvik

stilling: prosjektleder, teknisk stab i pnt
(produksjon nord teknisk), narvik

Utdanning: maskin- og sveiseingeniør

sivilstand: gift, to barn, sju barnebarn

fritidssysler: hytta i efjord har vært
et oppussingsprosjekt i 15 år – og er det
fortsatt. For øvrig brukes fritiden på familie,
trening og reiser.

Torbjørn Eriksen

ingeniøren i aksjon. Det er på turbindørken
han trives best, Torbjørn Eriksen.

guru. Hans Olav Forsaa er vedlikeholdsleder i KG
Innset – og omtaler Torbjørn Eriksen som en guru
når det gjelder turbin- og kraftverkskunnskap.
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det norske statlige krafteventyret startet på mange
måter med Aura kraftverk i Møre og Romsdal. Her var
det mange eiere og utviklere fram til tyske Nordag over-
tok og utviklet anlegget under krigen. Først i 1946 tok
staten over driften som en del av krigsbyttet.
Men historien begynte med private anleggsarbeider

i 1913. På den tiden var det store klasseforskjeller i
Norge, hvilket følgende rapport til hovedkontoret vitner
om: «Foreløpig må 2 ingeniører bo i samme hus som
opsyns¬mændene og spise sammen med disse. Dette
er ikke heldig så vi bør gå i gang med snarest å bygge
en ny ingeniørmesse.»
Første verdenskrig strupte tilførselen av midler til

videre utbygging, men den lille kraftstasjonen Dalen I
var klar. Stasjonen ble i likhet med resten av anlegget
overtatt av staten, men Dalen I overlevde bare til 1960.
I dag består Aura kraftverk av de to stasjonene Aura
(290 MW) og Osbu (20 MW).
Bildet er fra 1914, og viser taubanen som ble anlagt til
Hammeren under byggingen av Dalen I.

Der eventyret begynte …


