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2009 har allerede skrevet seg inn i Statkrafts historie med 
store bokstaver. Vi tar fatt på året med en slik fornyelse og til-
vekst at vi nå godt kunne kalle oss «Nye Statkraft». I løpet av 
det siste året har Statkraft fått cirka 500 nye medarbeidere 
og økt produksjonskapasiteten med over 20 prosent.

rundt 220 nye ansatte i konsernet det siste året, og nå 
fra årsskiftet like mange nye i Tyskland, Storbritannia og 
Sverige, samt 60 nye medarbeidere fra Trondheim Energi 
Kraft, er en tilvekst som fornyer og styrker oss betydelig.  
Vi ønsker dere hjertelig velkommen – det er store forvent-
ninger til det vi skal utrette sammen fremover.

gjennom e.oN-avtalen har vi nå overtatt 61 kraft- og 
fjernvarmeverk på i alt 2500 megawatt i Sverige, Tysk-
land og Storbritannia. Dermed er over en fjerdedel av vår 
 produksjonskapasitet utenlands, og vi er blitt Europas 
største produsent innen fornybar energi. Det er en posi-
sjon som gir store muligheter for videre ekspansjon i flere 
land – med vekt på miljøvennlige løsninger.

Vi har den kompetansen og slagkraften som skal til for 
bred satsing på mer ren energi, bred med hensyn til både 
energiformer og markeder. Vår nye strategi setter høye 
ambisjoner for hva vi skal bidra med fremover: Den åpner 
for betydelige investeringer – innen vannkraft, vindkraft, 
gasskraft og nye fornybare energiformer. Vi skal satse i 
Norge, Europa og verden for øvrig.

en del av fornyelsen og tilpasningen til rollen 
som «Nye Statkraft», er vårt rykende ferske intern-
magasin People & Power.  Bladet skal utgis fire 
ganger i året på engelsk, tysk, svensk og norsk. Vår 
redaksjon har som ambisjon å bringe et tverrsnitt 
av mennesker og virksomhet, både om det vi er og 
det vi strekker oss mot.

God lesning – og godt nytt år!

Bård mikkelseN
Konsernsjef

Velkommen til «nye statkraft»

 Nummer 1. 2009
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LeirFosseNe kraFtverk

Vakkert	kraftverk	i	Ullensvang
småkrafts siste tilskudd på stammen – Ytre Alsåker Kraftverk i Ullensvang herad i 
Hordaland – ble satt i produksjon i slutten av september. – Anlegget er blitt flott, og 
er møtt med mye positiv oppmerksomhet. Både lokalbefolkning og tilreisende ser 
på kraftverket som et positivt miljøprosjekt. At det er blitt et vakkert anlegg, pent 
til rettelagt og med minimale inngrep i naturen rundt, blir satt stor pris på, sier Per 
Mælen, en av de fire grunneierne på Alsåker Kraftverk.

Etter vel ett års byggearbeider var det klart for driftstart mandag 29. september. 
Småkrafts egen arkitekt, Paal Kahrs, har plassert kraftstasjonen spektakulært 
midt i Alsåker-fossen. Byggingen er gjort med stor omhu og har ført til minimale inn-
grep i naturen rundt. Kraftverket har en produksjonsevne på 20 GWh i et normalår, 
og nyttiggjør seg en fallhøyde på 216 meter.

3500	elever	lært	opp	i	Trondheim

aktuelt

Avfallsenergi står for 70-80 
prosent av fjernvarmen som 
pro duseres i Trondheim.

70-80

De gamle kraftver-
kene Øvre og Nedre 
Leirfoss ble bygd i 

henholdsvis 1901 og 1910, 
og har produsert strøm 
til mang en trondhjem-
mer. Men med årene ble 
kraftverkene gamle og mindre 
pålitelige, og faren for et plutselig 
havari økte dag for dag.
– Vi måtte gjøre noe, fastslår administre-

rende direktør Leif Nordseth i Trondheim 
Energi Kraft. 
– Vi kunne valgt å totalrenovere de gamle 

maskinene og bygningene, men vi valgte 
i stedet å bygge et moderne anlegg inne i 
fjellet, slik malen er for de fleste nye kraft-
verk i Norge.

mer kraFt, miNdre VaNNtap. Resul tatet 
er merkbart. De nye aggregatene har gitt 
økt virkningsgrad. I tillegg har den nye kraft-
stasjonen større slukeevne enn de to gamle.
– Tidligere måtte vi sluse flomvann fra 

Selbusjøen forbi de to kraftverkene. Nå 
kan vi ta en vesentlig større del gjennom 
Leirfossene.  Det betyr at vi har mulighet til 
større kraftproduksjon og mindre vanntap 
enn før, forklarer kraftstasjonsjef Per Mor-
ten Aunemo, som har ansvar for driften av 
blant annet Leirfossene kraftverk. 

Ifølge Aunemo er årsproduksjonen bereg-
net til å øke med cirka 50 GWh, fra 143 til 
cirka 193 GWh.  

godt eNøk-tiltak. Administrerende 
 direktør Leif Nordseth er strålende fornøyd:
– Dette er et godt eksempel på at bruk 

av moderne teknologi og 
løsninger gir mer fornybar 
energi ut av eksisterende 
kraftverk og vassdrag, sier 
Nordseth. Han påpeker at 
energi effektiviseringen i 

Leir fossene er oppnådd uten 
nye store inngrep i naturen. 

– Vi er veldig stolte av, og for-
nøyde med, dette prosjektet. Det har 

vært utfordrende å bygge i fjell under et 
boligfelt. Men anlegget er blitt gjennomført 
innenfor tids- og kostnadsrammene. Nå 
som det står ferdig, vil det bidra til økt 
lønnsomhet, sier Nordseth. 

eFFektiViseriNg løNNer seg. Trondheim 
Energi Kraft har ikke flere store byggeplaner 
med det første, men vurderer å ruste opp 
og utvide flere andre kraftverk i sine vass-
drag. Bygging av små kraftverk vurderes 
løpende. 
– I 2008 har vi blant annet installert et 

lite kraftverk i en tappetunnel ved Sylsjø i 
Sverige, der vi har tappet vann i 57 år. Ved å 
installere et kraftverk der, kan vi produsere 
strøm samtidig som vi tapper vann. Dermed 
utnytter vi eksisterende systemer bedre 
enn før, forteller Nordseth. Han under-
streker at prosjekter som tidligere ikke var 
lønnsomme, lønner seg nå.
– Mange erstatter gamle kraftstasjoner 

med nye, og finner bedre måter å utnytte 
eksisterende systemer på. På landsbasis 
vil det gi en forbedring av energibalansen, 
samtidig som vi opprettholder produksjo-
nen av ren kraft. Hva er vel bedre enn det, 
spør Nordseth. 

FAKTA
 kraftverket ligger	i	fjell	vest	for	Nidelva	

med	inntak	i	det	eksisterende	bassenget	
ved	Øvre	Leirfoss.	Vannet	ledes	i	sjakt	og	
tunnel	ned	til	kraftstasjonen	og	videre	
	gjennom	en	1,5	km	lang	avløpstunnel.	 

 det vil bli installert	to	mindre	aggregater	
i	de	gamle	kraftverkene	for	å	utnytte	
den	pålagte	minstevannsføringen	på	10	
kubikkmeter	per	sekund	i	elvestrekningen	
mellom	disse.

 Byggingen av	kraftverket	ble	påbegynt	
sommeren	2006,	og	har	kostet	i	underkant	
av	400	millioner	kroner.

 det nye kraftverket	vil	årlig	produsere	
193	GWh,	som	dekker	strømforbruket	til	
cirka	10	000	husstander.

Fornøyde		
naturvernere	

NaturVerN For-
BuNdet i Sør- Trøndelag 
mener at Leirfossutbyg-
gingen er et eksempel til 
etterfølgelse.

– Vi har mye godt å si om 
Leirfossutbyggingen. 
Trondheim Energi Kraft 
har klart å hente ut mer 
energi uten å skade 
naturen, samtidig som de 
har utnyttet eksisterende 
kraftverk på en veldig 
god måte, sier styreleder 
Steinar Nygaard i 
Naturvernforbundet i Sør-
Trøndelag. 

Han mener at utbyg-
gingen er et godt tiltak, 
og at flere bør gjøre som 
Trondheim Energi Kraft.

– Naturvernforbundet 
tror det ligger et stort 
potensial i effektivisering 
av eksisterende kraftverk, 
sier Nygaard. 

Heller ikke laksen eller 
sjøørreten skal ha noe 
særlig å klage på etter 
utbyggingen. En forunder-
søkelse gjennomført av 
NTNU Vitenskapsmuseet 
konkluderer med at ut-
byggingen av Leirfossene 
ikke får noen vesent-
lige konsekvenser for 
fisket av laks og sjø ørret 
i Nidelva. Unntaket er 
noen mindre problemer 
like nedenfor og ovenfor 
kraftverket. 

– Begge steder jobber 
Trondheim Energi Kraft 
for å utbedre forhol-
dene for å minimali-
sere skadevirkningene, 
forteller fiskeribiolog og 
førsteamanuensis Jan 
Ivar Koksvik ved NTNU, 
Vitenskapsmuseet.

Nye leirfossene kraftverk i sjetnemarka i trondheim 
erstatter to gamle kraftverk. anlegget gir 30 prosent 
mer kraft med samme mengde vann. 
tekst yVoNNe DybwaD Foto mikal sVeeN

mer kraft i hver dråpe

For sjette år på rad deltok Entreprenøravdelingen i Trondheim Energi Nett på 
fagopp læringsdagene som arrangeres av Opplæringskontorene i Sør-Trøndelag. 
Nærmere 3500 elever fra 9. og 10. trinn i hele Sør-Trøndelag, besøkte dagene.

Det var lærlingene Anders Østby, Fredrik Loeng, Ali J. Bakhshi og Thomas 
Hansen som sto på stand denne gangen. De snakket med elevene om hva yrket 
går ut på, og reklamerte for Trondheim Energi som arbeidsplass. I tillegg hadde 
de med seg en 5 meter lang «klatrestolpe», der alle fra 10. trinn fikk prøve seg.

Det er et viktig valg mange av elevene må ta før 1. mars, som er søknads-
fristen til de videregående skolene. Og som prosjektleder for opplærings-
dagene, Arve Haugan, sier: – Vi håper at vi gjennom disse dagene kan gi 
tvilerne litt mindre tvil, slik at de velger rett. 

Kraftstasjonsjef 
Per Morten Aunemo

Ferdiggjøringen ble feiret 
på tradisjonelt vis.

Etter en intens 
bygge periode er nye 
Leirfossene blitt 
et topp moderne 
kraftverk.

Vann-vittigeffektivt
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miLjø

Dette	er	Kontorservice	
kontorservice er en avdeling under  
Hr som har ansvar for: 

  intern drift og vedlikehold, blant annet med operativt  
ansvar for brannsikkerhet og adgangskontroll.

  renhold og kantinetjenester.

  Fellestjenester som postekspedisjon, grafisk senter  
(som lager interne trykk saker), resepsjon for hovedkontoret  
og sentralbord for hovedkontor og regioner. 

 møterom, inkludert audiovisuelt utstyr og videokonferanse.

  innkjøp av varer til hovedkontoret, blant annet kontormøbler,  
inventar i  fellesarealer, kaffemaskiner, mobiltelefoner, planter og printere.

sommeren 2007 laget Kontorser-
vice sin egen, ambisiøse miljø-
plan, som har som mål å gjøre 

Statkraft mer miljøvennlig og de ansatte 
mer miljøbevisste. Jakten på Svanemer-
ket ble et nyttig verktøy, og avfallsreduk-
sjon var ett av mange gode tiltak.

Kontorservice veide alt utgående av-
fall, delte det på antall ansatte, og satt 
rystet tilbake da de så tallenes klare 
tale: Ett kilo avfall per ansatt. Per dag!  
– Der og da bestemte vi oss for å lan-

sere årets største slankekur. Kantinen 
virket som et naturlig sted å starte, 
forteller seksjonsleder Annette Molden. 

19 toNN eNgaNgsaVFall.		Kantinen 
fjernet alle engangs artikler og all em-
ballasjen som fulgte med. Det alene bi-
dro til å redusere avfallsmengden med 
43 prosent. At resultatene skulle bli så 
positive hadde verken Annette Molden 
eller medarbeiderne våget å tro. 
– I praksis snakker vi om 19 tonn 

engangsemballasje på et år. Vi tror det 
nesten ikke selv, smiler hun.

større amBisJoNer.	Svane merkingen 
av kantinen har også ført med seg andre 
positive tiltak. Blant annet kreves det 
satsing på lokal mat, og at hovedingre-
diensene som serveres er dyrket på en 
bære kraftig måte. 
– Drømmen er at vi kan bidra til at 

miljø tankegangen blir forankret i kontor-
driften og hos alle ansatte i konsernet, 
sier Annette Molden entusiastisk. 

Hun er glad for at de ansatte har 
vært positive til prosessen hittil.
– Vi kommer jo bare videre ved å være 

flinke sammen! 

en egen visjon og miljøplan var det som skulle til for  
å gi kontorservice en «samling i bånn». 

– i koNtorserVice jobber vi med service for andre avdelin-
ger. Det er hektisk og morsomt, men medfører at vi sjelden 
har tid til «samling i bånn», sier seksjonsleder Annette Molden.

Hun ønsket å gjøre noe med det og samlet alle ansatte til 
seminar. I løpet av seminaret utviklet de sin egen avdelings-
visjon: «Vi skal bli den ledende kontoradministrasjonen i 
Europa innen miljøforvaltning og økologi.» 

– Det er en visjon som virker samlende, og den gjør det 
lettere for oss å gi vårt lille bidrag til at Statkraft skal nå sin 
overordnede visjon om å bli best i Europa på fornybar energi, 
sier Molden. 

Den nye visjonen la grunnlaget for en miljøplan som ble 
ferdig sommeren 2007. En rekke tiltak er allerede satt i verk 
(se boks til venstre), og flere står for tur. 

– Vi har allerede oppnådd utrolig mye og gleder oss til 
fortsettelsen. Dette prosjektet har virkelig skapt entusiasme, 
samhold og stolthet hos medarbeiderne i Kontorservice, sier 
Annette Molden stolt.
 

slaNkiNg
  på meNyeN
i fjor produserte hver ansatt på hovedkontoret ett kilo avfall – 
hver eneste dag. Ved å fjerne all engangsemballasje i kantinen 
har kontorservice i løpet av ett år nesten halvert avfallsmeng-
den per ansatt. Det må kunne kalles en vellykket slankekur! 
tekst og Foto yVoNNe DybwaD

Ved å gå over fra 
engangsemballasje til 
større enheter sparer 
vi 19 tonn avfall per år, 
forteller seksjonsleder 
Annette Molden og Tord 
Huse fra ISS stolt. 

Medarbeiderne i Kontorservice har æren for store miljøbesparel
ser i kantinen. Fra venstre bakerst: Erling Sundnes, Øyvind Sand
berg, Øystein Anker Sørensen, Torill Andersen, Marianne Stræte, 
Unni Sletta, Randi Elstad. Fra venstre foran; Annette Molden, 
Cathrine Gabrielsen, Tove Tverberg og Britt Ghebrezadick.

Har	mer	på	planen
kontorservice hviler ikke på 
laurbærene. Her er listen 
over tiltak som enten er fer
dige eller som er satt i gang:

tiltak: redusere avfall og søppel 
på hovedkontoret, blant annet ved 
innføringen av tosidig kopiering. 
Status: gjennomført. 
Resultat: tosidig kopiering bidrar til 
en reduksjon på minst 5 tonn avfall i 
2008. Videre målinger blir utført når 
alle utskrifter er knyttet direkte opp 
mot bruk av adgangskortet. 

Tiltak: gjøre videokonferanser lett 
tilgjengelig for å redusere reise
virksomheten. 
Status: Under arbeid. 
Resultat: Nettopp påbegynt. 

tiltak: innføre miljøvennlig kontor
rekvisita, vaskemidler og utstyr. 
Status: gjennomført.  
Resultat: i tråd med miljøplanen.

tiltak: redusere maskinparken, 
det vil si printere og kopimaskiner. 
Status: gjennomført. 
Resultat: i tråd med miljøplanen.

tiltak: tilby økologisk frukt ved 
hovedkontoret. 
Status: gjennomført. 
Resultat: 200 kilo økologisk frukt 
leveres hver uke til statkraft lilleaker. 

tiltak: svanemerking av statkrafts 
grafiske senter på Lilleaker. 
Status: Under arbeid. 
Resultat: i prosess.

tiltak: innføre miljøstasjoner i hver 
etasje for bedre kildesortering ved 
hovedkontoret. 
Status: Under arbeid. 
Resultat: kommer i løpet av 2009, noe 
som er i tråd med miljøplanen.

tiltak: stille miljøkrav til  
leverandører. 
Status: Under arbeid. 
Resultat: i prosess. blant annet vil 
alle nye standard kontormøbler være 
svanemerket.

tiltak: måle egne miljøresultater 
opp mot sammenlignbare virksom
heter i Norge og europa. 
Status: Under arbeid. 
Resultat: gjennomføres i løpet av 2009. 

Felles miljøprosjekt

som følge av  
miljø  arbeidet  

til kontor service, har 
statkrafts hoved kontor 
skandinavias første 
svanemerkede kantine! 

statkraft har spart 19.000 kilo 
engangsemballasje på ett år, som 
følge av kantineprosjektet.

19000

aktuelt

matnyttig  miljøfokus
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jamie aNDrew

1500
statkraft har som mål 
å produsere minst 1500 
megawatt fra landbasert 
vindkraft innen 2015

aktuelt

en snøstorm gjorde at skotske 
Jamie Andrew og hans beste 
venn måtte tilbringe fem døgn 

på en fjelltopp i 4000 meters høyde 
i Alpene i 1999. Da redningshelikop-
teret omsider kom, var besteven-
nen død, mens Jamie hadde store 
frostskader på hele kroppen. På 
sykehuset ble legene nødt til å am-
putere begge bena under knærne, 
og begge armene under albuene.

Ville dø.	Under Nobel-seminaret 
hos Statkraft i desember fortalte Ja-
mie om sine opplevelser, og hvordan 

seierherren
”Det er mulig å se lyst på fremtiden” er mer enn navnet på statkrafts 
nye profilkampanje. For Jamie andrew er det et livsmotto  
som bidrar til at han daglig overvinner enorme hindre.
tekst Cato gJertseN Foto HaNs FreDrik asbJørNseN

i NoVemBer 2008 innledet Statkraft en bred profil-
kampanje i norske medier. Kampanjen heter «Det er 
mulig å se lyst på fremtiden», og vises på tv, kino,  
i aviser og magasiner.

leder for marketing, Grete Ingeborg Nykkelmo, sier 
at hensikten med kampanjen er å bygge kunnskap om 
at Statkraft jobber med fornybar energi, og at det er noe 
hele samfunnet vil nyte godt av i fremtiden. Hun forteller 
at annonsene og reklamefilmene ble utformet i forkant 
av finanskrisen, men at konjunkturnedgangen på 
mange måter har gjort innholdet enda mer aktuelt.

– kampanjen retter seg mot «moderne» mennesker. 
Vi vil nå frem til de som har barn og barnebarn som 
vokser opp, og til unge som har fremtiden foran seg. 
Felles for dem vi vil nå med budskapet vårt, er at de er 
meningsbærere i sin omgangskrets, sier Nykkelmo.

dette er den fjerde profilkampanjen i Statkraft-regi 
som har rullet i norske medier siden våren 2007. 
Kampanjene er en viktig del av selskapets omdøm-
mebygging. Målinger gjort etter de tre foregående 
kampanjene viser at de har truffet godt hos publikum. 

 les mer på intranett

Debut	for	Nordens	første	eltaxi
eN Ny æra innledes nå i Trondheims drosjetrafikk, med 
en løsning basert på to norskproduserte Think-biler. Før taxi-
Thinkene forlot Oslo og satte kursen over Dovre til Trondheim 
(de ble kjørt hele veien), ble det en prøvetur med samferdsels-
minister Liv Signe Navarsete.

en toseters think med plass til en passasjer er en mini-
malistisk løsning som får tøff konkurranse fra mercedeser i 
 millionklassen. Men man har tro på prosjektet, siden 80 pro-
sent av drosjeturene skjer med kun én passasjer. Trondheim 
Energi ønsker å bidra til en mer miljøvennlig transport i regio-
nen. Vi er derfor hovedsamarbeidspartner til pilotprosjektet.

et ForbilDe For alle
– Vi er opp-
tatt av å bidra 
til samfunnet. 
Når vi kan være 
med på å gjøre 
fredsprisen 
enda mer synlig 
både nasjonalt 
og internasjo-
nalt, er det en udelt glede for oss, sier 
konserndirektør for kommunikasjon i 
Statkraft, Ragnvald Nærø.

Nærø legger vekt på at fredspris-
utdelingen og -konserten er den 
eneste virkelige internasjonale 
begivenheten i Norge hvert år.

– også statkraft får et stadig mer 
internasjonalt preg. Samarbeidet 
med fredspriskonserten er derfor en 
vinn-vinn-situasjon for begge parter.

de siste årene har fredsprisen stadig 
oftere blitt tildelt mennesker med et 
tydelig engasjement utover det klas-
siske konfliktløsningsperspektivet. Det 
gjelder for eksempel miljøaktivistene 
Al Gore og Wangari Maathai.

– i statkraft er vi opptatt av ren energi, 
noe samfunnet trenger mer av. At No-
belkomiteen kobler fred til miljø, gjør 
det enda mer naturlig og riktig å gå inn 
som en av sponsorene, sier Nærø.

statkraft er også medspiller i 
Nobel-konserten i Stockholm, en 
konsert som fokuserer på klassisk 
musikk. Begge steder arrangerer 
Statkraft seminarer med høyt profi-
lerte, internasjonale deltakere både 
som foredragsholdere og gjester.

– det betyr selvfølgelig mye for oss 
at vi kan ta med gjestene våre på to 
faglige seminarer på internasjonalt 
nivå, i tillegg til den stemning det er 
rundt konsertene, der en ikke akkurat 
kan klage på nivået til artistene. Slike 
arrangementer er med på å bygge vik-
tige relasjoner for Statkraft, sier han.

anledningen benyttes dessuten til 
å skape engasjement rundt fredspri-
sen internt:

– Vi har årlig hundre billetter for 
ansatte til møtet med pristageren i 
Oslo rådhus utdelingsdagen. Det er et 
arrangement som sendes direkte på 
CNN, og er en stor begivenhet, sier han.

Nobel	og	Statkraft
scarlett johansson, michael 
Caine og en hel hær av interna
sjonale toppartister. statkraft 
er en sentral sponsor bak den 
internasjonale suksessen til 
Nobels Fredspriskonsert.

Fremtiden	er	lys

de har påvirket ham som menneske.
– Jeg var helt uforberedt på at 

hendene og føttene mine skulle 
amputeres. Da jeg våknet og så 
hvordan det sto til, ønsket jeg at jeg 
hadde dødd på fjellet. Jeg kunne 
ikke forstå at jeg kunne leve et me-
ningsfylt liv. Men jeg hadde mange 
som var glad i meg rundt meg, og 
sakte, men sikkert, innstilte jeg 
meg på mitt nye liv, sier Jamie.

Han valgte å se på sin nye livs-
situasjon som en utfordring han 
skulle løse, akkurat som fjelltopper 
hadde vært det før. Hvis han skulle 
ha noen mulighet til å klare denne 
nye, gigantiske utfordringen, innså 
Jamie at han måtte følge to regler. 
Den første var at han ikke 
behøvde å være alene om noe. 
Han hadde venner, familie 
og medisinsk personell som 
alltid stilte opp. Den 
hjelpen måtte han 
benytte seg av, selv 
om han skjønte at 
det ville bli mange 
episoder der stolt-
heten hans kunne 
komme i veien. 
Den andre regelen 
var at veien tilbake 
til hans nye liv ikke 
bare ville bestå av én 
stor utfordring. 
– Jeg satte meg 

mange små mål hver eneste dag. 
Hvis pleieren hadde pusset 
tennene mine den ene dagen, 
bestemte jeg meg for at jeg 
skulle klare det selv dagen etter. 

Om det tok 20 minutter eller to 
timer spilte ingen rolle. Jeg 

hadde god tid og målene 
som jeg satte, var alltid 
innenfor rekkevidde, 
forteller Jamie.

Fra seier til seier.	
Etter hver som mest-

ringsfølelsen tiltok, økte 
også vanskelighetsgraden 

på målene han satte seg. 
Først var Jamie bestemt på 
å lære å gå med de nye ben-

protesene. Siden ble målet å delta 
i og fullføre London Maraton. Etter 
noen år begynte Jamie også å klatre 
igjen, og han har blant annet vært 
på Kilimanjaro og tilbake i området i 
Alpene der han holdt på å dø.
– Folk spør meg om hva min tøf-

feste utfordring er i hverdagen. Det 
er utvilsomt mine tre barn, Iris, Alix 
og Liam. Hvis jeg hadde dødd på fjel-
let eller lagt meg ned for å dø siden, 
hadde de aldri fått oppleve livet. I 
dag er jeg utrolig stolt over å kunne 
gi livets stafettpinne videre til dem. 
Hvis folk skal lære noe av min histo-
rie, så håper jeg det er at ingenting 
er umulig. Sett deg et oppnålig mål 
og jobb mot det. Det er ingen grunn 
til at du ikke skal nå det! 

 jeg var helt 
uforberedt på at 

hendene og føttene 
mine skulle amputeres. 
Da jeg våk net og så 
hvordan det sto til, 
ønsket jeg at jeg hadde 
dødd på fjellet    
Jamie aNDrew

heNNiNg VillaNger, Økonomi-
ansvarlig i forretningsområdet industri-
elt eierskap, er mektig imponert over 
hva Jamie Andrew har fått til. Han og 
kollega Merete Knain, informasjons-
sjef i Trondheim Energi, var raske til å 
gi skotten en positiv tilbakemelding.

– Først og fremst opplever jeg 
Jamies historie som utrolig sterk. 
Han fremstår virkelig som et forbilde, 
og det er helt umulig å sette seg fullt 
inn i hans situasjon. Enkelte av følel-
sene som han opplevde under selve 
ekspedisjonen og i tiden etterpå, 

må ha vært helt ekstreme. Det sier 
mye om ham som menneske når han 
likevel lever det livet han gjør, sier 
Villanger, og får støtte fra Knain:

– Jamies opplevelser setter 
virkelig ens egne «problemer» i 
perspektiv. Man blir jo ikke så rent 
lite flau når man tenker på episoder 
i hverdagen der man gjerne småkla-
ger litt over tingenes tilstand. Hvis 
Jamie kan nå alle de målene han 
setter seg, er det ingen grunn til at 
vi funksjonsfriske ikke skal klare det 
samme, sier Knain.

Henning Villanger og 
Merete Knain i Statkraft 
var fascinert av Jamie 
Andrews jernvilje.

Sjefen for FNs våpeninspektører, Hans 
Blix, var blant mange prominente fore
drags holdere på Statkrafts Nobelseminar.

Jamie Andrew har 
klart det utrolige: 
Å komme tilbake 
etter å ha mistet 
hender og føtter.
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svartisen overalt i svartisen er det kilowatt å hente. i is breen, 
i vannet og i bekkene. men aller mest kraftfull virker 
naturen og menneskene som jobber i den.
tekst Cato gJertseN Foto Dag spaNt

FotoreportasJeN

Elektriker Stein Harald Engen Mekaniker Kenneth Rendal
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Tørrskodd	i	høyden	
Broen på bildet krysser Fykanåga på 
oppstrømsiden av Glomfjord kraftverk. 
Det går få bilveier til installasjonene i 
reguleringsområdene tilknyttet de tre 
kraftverkene. Det betyr at medarbei-
derne må bruke bena eller kaste seg på 
scooteren når det oppstår en feil som 
må utbedres. Hvis det nye utstyret er for 
tungt til å transporteres på bakken, må 
det leies inn helikopter for anledningen.

Godt	tak
einar lorentsen har arbeidet i 
Glomfjord kraftverksgruppe i 23 år. Her 
sjekker han at kjettingen på en kran sitter 
som den skal. Som vedlikeholdsleder er 
det hans oppgave å fordele dagens opp-
gaver mellom medarbeiderne, følge opp 
arbeidet, og påse at alle har riktig verktøy 
og utstyr. Lorentsen er også kraftverksjef 
Karl Svein Thorruds stedfortreder.

medarbeiderne 
er verdt sin 

vekt i gull 
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glomfjord kraftverksgruppe har kun ti 
medarbeidere, men de er alle verdt sin 
vekt i gull for meløy kommune. 

For i et av Norges mest industrialiserte 
områder, sånn cirka midt mellom Bodø og Mo 
i Rana, er Glomfjord kraftverksgruppe den 
største skatteyteren. Det sier litt om verdi-
skapingen som skjer i organisasjonen når 
man tar i betraktning at både Yara og REC er 
to av nabobedriftene. 

Glomfjord kraftverksgruppe består av 
Glomfjord kraftverk, Svartisen kraftverk og 
Neverdalsåga kraftverk. Til sammen har de 
tre en årlig middelproduksjon på cirka 2200 
GWh, og leverer strøm både til den lokale 
industrien og ut på sentralnettet.

Glomfjord kraftverk ble bygget i 1920, 
 Neverdalsåga kraftverk i 1955 og Svartisen 
kraftverk så dagens lys i 1993. Det er svært 
vakker natur i området, men den er også tøff. 
Medarbeiderne tar nesten alltid beina fatt for 
å nå installasjonene i reguleringsområdene, 
og som bildene avslører, er det ikke snakk om 
noen søndagstur.

Kraftverksjef Karl Svein Thorrud sier at 
selv om naturen gjør det til en tungdreven 
arbeidsplass, trives medarbeiderne godt.

– Vi er kun ti medarbeidere, så vi har ikke rom 
for at noen har ansvar bare for et lite felt. Alle 
er nødt til å skru på alle anlegg, men jeg tror 
jeg snakker for resten av gjengen når jeg sier 
at det er et pluss. Det gjør at arbeidsdagene 
blir mer varierte, samtidig som man holder 
seg selv skjerpet, sier Thorrud. 

Høyt	henger	de…
Det passer dårlig å ha overdreven høydeskrekk hvis du 
skal til inntaksmagasinet til Glomfjord kraftverk. For å 
komme dit må du nemlig ta en gondol opp til 460 meter 
over havet. Gondolen ble oppført på 1960-tallet og hadde 
enkelt vunnet førstepremien i en konkurranse som kåret 
det beste stedet å beundre den vakre Glomfjorden.

På	gjengrodde	stier
Kraftverksjef Karl Svein Thorrud 
på vei mot inntaksmagasinet til 
Glomfjord kraftverk. Skinnegangen 
han går langs brukes når tungt ut
styr skal fraktes til og fra dammen 
og det tilhørende lukehuset. Dette 
området, i liket med områdene 
rundt de to andre kraftverkene, 
er populære som turområder for 
innbyggerne i Meløy kommune.

I	fritt	fall
Magasinene til de tre 
kraftverkene har cirka 50 
bekkeinntak. Vannet rundt 
breen går til Svartisen 
kraftverk, mens regule-
ringsområdet under 600 
m.o.h. drenerer til Glom-
fjord kraftverk. Nevedals-
åga kraftverk får sitt tilsig 
fra bekker litt vest for de to 
andre kraftverkene.

Det er svært vakker natur, 
men den er også tøff 

Verdiskaperne

Kraftverksjef Karl Svein Thorrud

Mekaniker Steinar Aasmyr Driftsarbeider Terje Brandt

Energioperatør Kjell Markussen

Mekaniker Willy Benjaminsen
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Statkraft	på	messe
statkraFt skal delta med en egen 
stand når Europas ledende energimesse 
holdes i Essen i Tyskland fra 10. til 
12. februar i år. Fokuset kommer til å 
være rettet mot en rekke temaer innen 
elektrisitet og vannkraft. Arrangørene 
av  «E-World Energy & Water» venter snaut 
16000 besøkende fra 30 land, en økning 
i besøkstallet på 20 prosent fra i fjor.  
Mer enn 450 aktører tilknyttet kraft-
bransjen skal delta med hver sin stand.

Kraftfull	jubilant
17. oktoBer feiret Knapsack kraftverk i Nordrhein-Westfalen 
i Tyskland ettårsdag. Gasskraftverket har 36 medarbeidere og 
skal produsere 800 megawatt når det når full kapasitet i løpet av 
2009. Siden oppstarten har driften gått som planlagt. Riktignok 
har det vært noen få barnesykdommer i det første leveåret, men 
ikke noe utover det man hadde regnet med på forhånd. I løpet 
av våren skal også det nye administrasjonsbygget stå ferdig. Og 
hvis noen skulle lure på om besøkende vil se at Knapsack er et 
Statkraft-kraftverk, så trenger de ikke å lure: I tillegg til at logoen 
ruver stort både foran, bak og på siden av byggene, er det også 
anlagt en stor dam ved siden av inngangen med logoen i sentrum.

å Forstå rammebetingelsene, og ikke minst å følge 
opp endringer og kunne bidra med våre syn, blir viktig for 
å få til den veksten vi planlegger, sier Oluf Ulseth, Euro-
pa-direktør og leder av enheten for myndighetskontakt i 
konsernstaben Kommunikasjon og samfunnsansvar.

Dette området er nylig styrket med to nye medarbeidere, 
og én til er på vei. Eivind Heløe (42) har tiltrådt som leder 
for myndighetskontakt i Norge. Han kommer fra stillin-
gen som direktør for politisk kommunikasjon i Argument 
AS og har omfattende erfaring med politisk analyse og 
påvirkning overfor politiske myndigheter og offentlig for-
valtning. Simen Bræin (35) er ansatt som seniorrådgiver 
og skal arbeide med myndighetskontakt utenfor Norge, 
særlig i Sørøst-Europa. Han kommer fra Utenriksdepar-
tementet og en stilling som nestleder ved den norske 
ambassaden i Beograd, Serbia og Montenegro. Det 
pågår nå også ansettelse i en stilling som seniorrådgiver 
innen energi- og klimapolitikk.

Styrker	myndighetskontakten

Øvre og Nedre Bersåvatn kraft-
verk i Hardanger er de minste 
kraftverkene Statkraft har bygget. 
Samlet årsproduksjon er cirka 43 
GWh – nok til å forsyne cirka 2100 
husstander med strøm. 

2100

120 TWh

via www.myCO2.no har 
Statkraft etablert salg av 
FN-godkjente CO2-kvoter 

som bidrar til å redusere verdens 
samlede utslipp av klimagasser.
– Statkraft er størst i Europa innen 

fornybar energi. Med portalen 
MyCO2.no ønsker vi også å være 
en del av løsningen, ved å bidra til å 
redusere utslippet av drivhusgasser 
på en enkel måte, sier administre-
rende direktør Gunnar Hovland i 
Trondheim Energi Kraftsalg.   

Hovland fikk æren av å lansere 
portalen under jubileumsseminaret 

for Statkraft Markets Continental 
(SMC) i Amsterdam 5. november. 
Foran forbløffede tilhørere kunne 
han fortelle at jubileumskonfe-
ransen alene sto for et utslipp på 
100 tonn CO2. Latteren satt løst 
da Hovland dro frem en betalings-
terminal og fikk konsernsjef Bård 
Mikkelsen til å dra gullkortet. Slik 
kompenserte han utslippet med å 
kjøpe CO2-kvoter for 1800 euro. 
 
For BedriFter og priVate  
MyCO2.no er utviklet av Trondheim 
Energi i samarbeid med SMC. Den 

kan brukes på engelsk, tysk, neder-
landsk og norsk av både bedrifter 
og private. Prisen per CO2-kvote 
fastsettes ut fra tilbud og etter-
spørsel i markedet, og er notert på 
strømbørsen Nord Pool.

Gunnar Hovland og kollega Tore 
Melland, som er forretningsutvikler 
i Statkraft Innovasjon og vekst, 
forteller at portalen kan benyt-
tes av både privatpersoner og 
bedrifter. De regner likevel med at 
bedrifter vil bli de største brukerne, 
mens privatpersoner i større grad 
vil kjøpe kvoter via Statkrafts part-

tar miljøkampen til nettet
mens Co2-utslippene øker faretruende og drivhuseffekten skaper en opphetet 
klimadebatt, lanserer statkraft en nettportal som kan være en del av løsningen.
tekst yVoNNe DybwaD Foto yVoNNe DybwaD og gettyimages

Ren	kraft	i	Honduras
privatpersoner og bedrifter som kjø
per CO2kvoter bidrar til å hindre utslipp 
av en tilsvarende mengde klimagass et 
annet sted i verden.

i byen La Esperanza i Honduras har 
salg av CO2kvoter gjort det mulig å 
bygge et vannkraftverk som erstat
ter energi produsert på diesel og kull. 
Vannkraftverket har en kapasitet på 
12,7 MW, basert på vann fra den lokale 
elven. Denne produksjonen erstatter 
tilsvarende kraftproduksjon fra fossilt 
brensel. Prosjektet gir ikke bare ren 
energi, det sikrer samtidig lokalsamfun
net stabil strømforsyning. 

mer informasjon om kvotekjøp i regi 
av FN og Statkraft: www.MyCO2.no

Finanskrisen har merket norsk næringsliv hardt 
og det finnes knapt uberørte bedrifter eller bransjer. 
Statkrafts egne eksperter mener likevel at selskapet 
har gode forutsetninger for å klare seg bra gjennom 
nedgangstidene. 

Både næringslivet og folk flest har fått merke finanskri-
sen, men hvilke konsekvenser får dette for Statkraft?

den finansielle krisen har gitt betydelige effek ter på 
råvareprisene som kull, olje og gass, og det er forventet 
at pris og etterspørsel etter kraft kan falle på kort 
og mellomlang sikt. Med en lavere vekst, forventer 
Statkraft noe reduksjon i forventede investeringer. 
Finansdirektør Unni Hongseth sier at dette kan få 
implikasjoner for Statkraft fremover.

– Verdien på børsnoterte selskaper som det er 
naturlig for Statkraft å sammenligne seg med, er blitt 
redusert med 40 til 60 prosent i forhold til toppnote-
ring. Våre aksjer er ikke børsnoterte, men utviklingen 
indikerer at også kraftsektoren er berørt av den 
finansielle krisen. Statkraft har god tilgang på lån med 
kort løpetid i sertifikatmarkedet, og har derfor dekket 
behovet for finansiering. Statkraft har en finansierings-
situasjon som vi er komfortabel med. Det er mange 
aktører som har hatt langt større problemer med å 
skaffe finansiering og som har måttet betale mer for 
denne, sier Hongseth.

– i takt med at finanskrisen tiltok i omfang, oppsto det 
også en ny tendens i sluttbrukermarkedet, ifølge Trond-
heim Energi. Det var nemlig langt flere i denne gruppen 
som fikk inkassovarsel for første gang i 3. kvartal i 2008 
enn i samme periode i 2007. Det som er litt overras-
kende i den sammenheng, er at også løsningsgraden på 
inkassovarslene økte i omfang. Kari og Ola er altså blitt 
flinkere til å gjøre opp for seg når de først har fått kniven 
på strupen.   les mer på intranett

Norges kraftproduksjon  
er i all hovedsak basert på 
vannkraft; total årlig  
produksjon er cirka 120 TWh, 
hvorav vannkraft står  
for 99 prosent.

nere, for eksempel flyselskaper og 
jernbaneselskaper.

stort klima-eNgasJemeNt.  
– Det er et økende engasjement 
rundt klima og miljøtiltak, spesielt 
i Tyskland og Nederland. Ved å 
lansere denne portalen har vi gjort 
det enkelt for partnere og kunder 
av Statkraft å kjøpe FN-godkjente 
klimakvoter, sier Melland. 

De to kollegene presiserer at alle 
kan bidra til et bedre miljø ved å kom-
pensere egne utslipp og reiser gjen-
nom kjøp av godkjente klimakvoter. 

IKKe STOppeT  
Av FInAnSKRISen:
Så snart regntiden er 
over, starter utvidelsen av 
 TheunHinboun i Laos. Tross 
krisen fikk vannkraftverket, 
som Statkraft eier 20 prosent 
av, finansieringen på plass 

– takket være syv internasjo
nale og thailandske banker. 
Investeringen er på godt over 
en halv milliard USD. 

ved å lan 
sere denne 

portalen har vi gjort 
det enkelt for part 
 nere og kunder av 
statkraft å kjøpe  
FNgodkjente 
klimakvoter  
tore mellaND, ForretNiNgs-
UtVikler i statkraFt  
iNNoVasJoN og Vekst

Står	støtt	i	stormen

aktuelt

Gunnar Hovland og 
Tore Melland lan
serte CO2portalen 
i Amsterdam.
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Med den nye CO2portalen ønsker 
Statkraft å bidra til å redusere 

utslippet av klimagasser.
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Willkommen!
«Endelig er vi hjemme blant våre egne!» Kraftverksjef Frank Pöhler var  
usedvanlig klar i talen da den norske delegasjonen besøkte Erzhausen.  
Statkrafts overtagelse har spredd glede både i Tyskland, Wales og Sverige. 

vi kunne ikke ha vært 
heldigere med våre 

nye, tyske kolleger 
TEKniSK SjEF ASTrid EliSAbETh løKEn

tema

les historien bak  kjempeavtalenside 22-23
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e.on-avtalen

 I slutten av oktober reiste en 
gruppe med snaut ti norske 
Statkraft-medarbeidere til Tysk-
land. Hensikten med turen var 
å hilse på nye kolleger og å se 

Statkrafts nye pumpe- og elvekraft-
verk. Mottakelsen de fikk var over 
all forventning. 

Senior HMS-rådgiver Kjell Norbom 
er imponert over åpenheten og 
hjerte varmen som han og kollegene 
er blitt møtt med, og legger til at 
gjestfriheten var like stor på tilsva-
rende besøk i Wales og Sverige.
– Vi representerer de nye eierne 

fra et annet land utenfor EU, som 
prater et fremmed språk og som 
står for en kultur som inntil nylig 
har vært fremmed for tyskerne. 
Likevel tas vi imot med åpne armer, 
og jeg har ikke møtt noen som har 
vært skeptiske. Dette møtet lover 

definitivt godt for det videre samar-
beidet, sier Norbom.

Statkraft unik i Europa
Leder for E.ONs pumpekraftverk, 
Frank Pöhler, ser heller ingen skep-
sis til Statkraft blant sine tyske kolle-
ger. Han tror dessuten at den tyske 
velvilligheten overfor organisasjonen 
bare vil tilta i tiden fremover.
– Statkraft er unik i Europa innen 

miljøvennlig energi. Deres kompe-
tanse på vannkraft vil utvilsomt bidra 
til å styrke vår posisjon og til å sikre 
videre drift av kraftanleggene. Det 
er heller ingen hemmelighet at vi til 
tider har følt oss som et femte hjul 
på E.ON-vogna. Vannkraft har ikke 
hatt den samme posisjonen der som 
i Statkraft. Derfor føler jeg oppriktig 
at vi nå endelig er hjemme blant våre 
egne, sier Pöhler.

Videre vekst
Teknisk sjef Astrid Elisabeth Løken 
er opptatt av at Statkraft nå har 
fått en utvidet kompetanse på en 
type kraftverk som ikke har vært i 
organisasjonen før.
– Dessuten har vi nå fått et skik-

kelig feste på kontinentet, noe 
som utvilsomt vil gi oss verdifulle 
erfaringer i vår fremtidige vekst 
i Europa. For Statkraft er det nå 
også viktig at markedet i Tyskland 
blir kjent med organisasjonen vår. 
Derfor skal vi trå varsomt og vise 
den samme åpenheten som også 
preger den norske bedriftskulturen. 
I den sammenheng kunne vi ikke 
ha vært heldigere med vår nye, 
tyske kolleger. Jeg er helt sikker 
på at de kommer til å bli flotte 
Statkraft-ambassadører fra dag én, 
sier Løken.

«Smilets land» ligger etter sigende i Østen. Det skulle man ikke tro hvis man så hvordan 
Statkraft-medarbeidere fra Norge i høst ble tatt imot av sine nye kolleger i Tyskland.
tekst caTo gjerTSeN foto erik Thallaug

Med åpne armer

Den norske Statkraft-delegasjonen er klar i 
sin dom etter å ha inspisert de tidligere E.ON-vann-
kraftverkene i Nord-Tyskland: – Medarbeiderne her 
er dyktige i jobbene sine. De har høy fagkompe-
tanse og en stor grad av yrkesstolthet. I tillegg er 
de flinke til å ta vare på og til å utnytte kraftverkene 
sine, sier senioringeniør elektro/gass Otto Engen.

Utenfor pumpekraftverket i Erzhausen er det 
opp med begge tomlene fra nordmannen som 
nettopp har fått en grundig omvisning på anlegget 
sammen med sine norske kolleger. Han forteller 
at det tekniske utstyret, som er fra 1998, er topp 
moderne og holder meget god standard.

– Det står på ingen måte tilbake for standardene 
som gjelder i Norge. Noen av de andre kraftverkene 
i området har riktignok hatt litt færre oppgraderin-
ger i løpet av de siste årene. Likevel er det tydelig at 
alle fagarbeiderne bruker sin brede kompetanse til 
å gjøre det beste ut av situasjonen på kraftverkene 
de er tilknyttet. Det er i bunn og grunn meget oppe-

gående folk som vi nå 
har fått som Statkraft-
kolleger, og det er da 
heller ikke noe behov 
for opplæring. Her blir 
det i stedet konstruk-
tivt samarbeid fra dag 
én, sier Engen.

Han får støtte fra 
maskinist Hans-Georg 

Holz som sier at det råder en sterk stå-på-kultur 
blant de tyske kollegene.

– Vi har alltid levert det som er blitt forventet av 
oss, pluss litt til. Jeg har foreløpig ikke blitt ordentlig 
kjent med Statkraft, men det jeg har sett, virker bra. 
Vannkraft er viktig for ledelsen, og jeg oppfatter at 
tjenesteveien mellom avdelinger blir kortere enn det 
vi har vært vant til. Med et slikt utgangspunkt bør alt 
ligge til rette for at vi kommer til å føle oss ivaretatt 
som en ny del av Statkraft-familien, sier Holz.

Hans-Georg Holz (53)
Maskinist, Tyskland

– Førsteinntrykket mitt av 
Statkraft er at det er en 
veldig solid organisasjon 
som lytter til medarbei-
derne sine. Kompetansen 
står i sentrum og det er et 
bredt fagmiljø med korte 
avstander mellom leder og 
ansatte.

Holger Bartelt (37) 
Kompetanseleder, Tyskland

– Jeg håper og tror at 
Stat kraft kommer til å bli 
virkelig kjent med de nye 
kraftverkene før de eventu-
elt kommer med endringer. 
Mitt inntrykk av den nye 
ledelsen er at det er kort 
mellom ord og handling, og 
at den er flink til å satse på kjernekompetansen. Det 
bidrar forhåpentligvis til at vi får redusert byråkratiet 
som har preget deler av driften frem til nå.

Astrid Elisabeth Løken (46)
Teknisk sjef produksjon, norge

– Jeg har kjempestore for-
ventninger til samarbeidet. 
Det er utvilsomt dyktige 
kompetansemiljøer som 
møtes og forener krefter. 
Jeg håper derfor at alle 
parter blir flinke til å lytte til 
hverandre, sånn at vi får ut 
de viktige synergieffektene.

Nicklas Kilstam (36) 
driftssjef for de fem fjern-
varmeanleggene Stat-
kraft overtar i Sverige

– Det kjennes «jättebra» å 
få arbeide i et selskap med 
så tydelige virksomhets-
mål om å ekspandere 
innen varme og produksjon 
av miljøvennlig energi. De 
ansatte i Sverige har vært 
positive fra dag én. Integreringsprosessen er interes-
sant og lærerik, og inntrykket av de nye eierne er at 
de er seriøse, ansvarsfulle og kompetente.

Henry Drake (58)
Kraftverksjef rheidol 
Power Station, Wales

– Alle på Rheidol gleder 
seg til å bli en del av Stat-
kraft. De vi har møtt, har 
vært svært hyggelige og 
kompetente. Vi vil bidra til 
at skiftet går så glatt som 
mulig, og til å dele kunn-
skapen vår med nye kolleger. «Pure Energy»-fokuset 
er også veldig appellerende, og vi håper at Statkraft 
vokser til en suksessbedrift her i Storbritannia! 

Dyktige fagarbeidere

Hvilke forventninger har du 
til Statkraft-overtagelsen?

statkraft er unik i europa innen 
miljøvennlig energi. Deres 

kompetanse på vannkraft vil utvilsomt 
bidra til å styrke vår posisjon og til å 
sikre videre drift av kraftanleggene. 

Strømforbruk per inn-
bygger målt i kilowatt 
per år (2004).

1) Norge 26,6

2) sverige 16,7

3) Tyskland 7,4

4) storbritannia 6,7

Gjennomsnittlig pris per 
kWh 2007 i eurocent.

1) Norge 2,81

2) sverige 3,04

3) Tyskland 4,06

(Tall for storbritannia 
mangler)

Mye er likt mellom de fire landene som om fattes av 
E.On-avtalen. Men noe er også grunnleggende forskjel-
lig, som for eksempel strømforbruk per innbygger … 

  avtalen med e.oN betyr at Statkraft overtar verdier 
for 4,5 milliarder euro, blant annet:

  i Tyskland: To gasskraftverk (917 MW), 11 vannkraft-
verk (262 MW) og aksjer for 2,2 mrd euro i e.oN.

  i Sverige: 40 vannkraftverk (975 MW) og fem 
 fjernvarmeanlegg (300 gWh)

  i Storbritannia: 1 vannkraftverk i Wales (56 MW)

  Statkraft får rundt 220 nye medarbeidere. 

Matthias Acker var blant 
dem som gledet seg over 
besøket fra Norge ...

... det var også 
Patrick Hacke, som 
kjapt fant tonen 
med Jens Davidsen

Leder for E.ONs 
pumpekraftverk, 

Frank Pöhler

Senioringeniør 
elektro/gass Otto Engen

tema

Statkraft i Nord-Europa
etter avtalen med e.on ser kartet 
over nord-europa slik ut:
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e.on-avtalen

Da Hans Majestet 
og to statsråder 

la turen innom, tror 
jeg det for alvor gikk 
opp for både e.on og 
oss hvor stor avtalen 
egentlig var. 

Fakta
  Det endelige gjennombruddet i 
forhandlingene mellom Statkraft og 
e.oN skjedde på laksfors i Nordland 
17. september 2007.

  Sluttføringen av forhandlingene 
involverte mer enn ni enheter og 
100 mennesker i Statkraft-systemet. 
På det meste var syv eksterne råd-
givningsfirmaer engasjert.

  Den endelige avtalen ble undertegnet 
i Stockholm 24. juli 2008 av konsern-
sjefene Dr Wulf Bernotat (e.oN) og 
Bård Mikkelsen (Statkraft).

Prosjekt Genoa!?

Noensinne lurt på hvorfor de 
hemmelige E.ON-forhandlingene i 
Statkraft-systemet gikk under det 
etter hvert sterkt innarbeidede 
navnet «Genoa», som jo egentlig 
er navnet på en type seil? Driver 
du med anagrammer til hverdags, 
har du kanskje skjønt det allerede. 
Gjør du det ikke, prøv å stokke om 
på bokstavene i E.ON AG …

Navneoppfinner? Den ikke helt 
seiluinteresserte Stein Dale.

e.ONs navn på de samme for-
handlingene? «Elk» (nettopp: «elg»).

Forbrødring 
om fjernvarme
av aNNe liSe Åkervik

Statkraft har 
gjennom handelen 
med tyske E.ON AG. 
overtatt fem fjern-
varmeanlegg i Sve-
rige. I Trondheim 
Energi Fjernvarme 
står de klare til å 
ta over driften. Det 
gleder de seg til. 

– Vi har 25 års erfaring med drift og utvikling 
av fjernvarmevirksomhet. Det betyr at vi har 
svært god kompetanse på dette feltet, sier 
Steinar Asbjørnsen, som er administreren-
de direktør i Trondheim Energi Fjernvarme.  

I trønderhovedstaden brer fjernvarme rørene 
seg utover i bydelene, og inntar stadig 
nye bygg. Omtrent 30 prosent av oppvar-
mingsbehovet i Trondheim blir nå dekket av 
fjernvarme, og utvidelsene av nettet skjer 
kontinuerlig. Varmen er hovedsakelig basert 
på forbrenning av søppel, og det leveres cirka 
500 GWh varme i året. De fem svenske anleg-
gene vil til sammen levere cirka 300 GWh. 

miljøriktig. Fjernvarme passer godt 
sammen med Statkrafts visjon om å 
være ledende i Europa innen miljøvennlig 
energi. Forberedelsene til overtakelse av 
anleggene har vært i gang siden i sommer. 
Formelt overtok Statkraft ved årsskiftet. 
Den lokale driftsorganisasjonen følger med, 
og det betyr at 18 ansatte fra E.ON nå får 
Statkraft som arbeidsgiver. I tillegg ansetter 
vi fem nye i Sverige, sier Asbjørnsen. 

– Det har vært viktig for oss å få med så 
mange som mulig av de ansatte, siden de 
kjenner driften og anleggene godt. Deres 
kompetanse og erfaring er viktig, og noe vi 
vil bygge videre på.

 

BiOeNergi Og aVfall. Asbjørnsen 
mener det er mye å lære av svenskene, 
som gjennom mange års bevisst satsing 
på fjernvarme har mer erfaring med drift av 
slike anlegg enn Norge. Anleggene som vi 
overtar i Sverige forbrenner trevirke, mens 
det i Trondheim forbrenner avfall. 

Steinar Asbjørnsen er svært fornøyd med 
byttehandelen som Statkraft har gjort med 
E.ON AG.

– Vi har lenge ønsket å utvikle fjernvarme-
virksomheten videre.  Disse anleggene pas-
ser godt inn hos oss, og på denne måten får 
vi et større nordisk kompetansemiljø innen 
bioenergi og fjernvarme, sier Asbjørnsen.  

24. juli 2008 ble det skapt 
norsk industrihistorie, da 
toppsjefene for Statkraft 
og E.ON kunne ta hveran-
dre i hendene og signere 

kjempeavtalen seg i mellom. På bildet så det 
kanskje ut som en enkel jobb, men bak hvert 
eneste ord i avtalen ligger det en massiv innsats.

Den som vet aller mest om det, er forhandlings-
leder og konserndirektør Stein Dale. Gjennom 
hele prosessen med E.ON opererte han på 
toppen av en hel hær med skarpskodde jurister, 
økonomer, rådgivere og analytikere. Og uten dem 

– hvilket Dale er den første til å slå fast – ville Stat-
krafts verden anno 2009 sett helt annerledes ut:
– Jeg har bare fått gå sjarmøretappen. Det er én 

grunn til at dette har gått så bra: at teamet bak har 
gjort det harde håndverket så grundig og nøyaktig.
 
Vandringen har startet
Uansett hvem som har gjort hva, er det et faktum 
at «Prosjekt Genoa» resulterte i en avtale verdt 
cirka 4,5 milliarder euro, eller om lag 40 milliarder 
kroner. Statkraft er blitt enda større innen forny-
bar energi, og har for alvor startet vandringen ut 

på kontinentet. Konsernet stopper garantert ikke 
med E.ON-avtalen, heller, men det er trolig svært 
lenge til vi igjen ser tall som i Norges største for-
retningstransaksjon gjennom tidene.

Og Nordens ditto. Om man altså velger å være 
edruelig og holder salget av Absolut vodka utenfor. 
– I og med at vi har fått eiendeler og aksjer for 

det samme beløpet som vi har byttet bort i ak-
sjer, dreier transaksjonene seg egentlig om rundt 
9 milliarder euro, sier Dale.
 
Ugunstig situasjon
Reisen startet egentlig i april 1996, da Statkraft 
begynte å kjøpe opp aksjer i Sydkraft – som 
senere skulle bli E.ON Sverige. Fra 2002 eide 
Statkraft 45 prosent og E.ON 55 prosent i Syd-
kraft. Med tiden ble det en ugunstig situasjon at 
én litt større eier og én litt mindre satt med ulike 
strategiske interesser.
– Noe måtte gjøres. Problemet var at vi hadde 

en salgsopsjon, som verdsatte vår aksjepost til 
om lag 2 milliarder euro. Men vi visste at posten 
vår var verdt mye mer, og ville ikke selge til den 
prisen. Så da satt vi der på hver vår tue en stund, 
før det etter hvert begynte å komme noen små 

initiativ til forhandlinger.
I første omgang førte ingen av rundene frem.

– Den korteste forhandlingsrunden var i København, 
minnes Dale. – Den varte i tre kvarter, lunsj inkludert.

Gjensidig respekt
Selv om forhandlingene ikke ga noe resultat, 
var atmosfæren hele tiden preget av gjensidig 
respekt. Personlig har Dale stor sans for de tyske 
forhandlerne, spesielt E.ONs nestsjef Johannes 
Teyssen og konserndirektør for strategi, Lutz Feld-
mann. På norsk side utgjorde Anders Prietz, Rolf 
Busch, Kjetil Hartvedt Nilsen og ikke minst Finn 
Fossanger kjerneteamet i de tidlige rundene.
– Det var tøffe fighter i en god atmosfære. Vi opp-

arbeidet oss etter hvert en solid relasjonskapital.
Men så, i april 2007, ringte Teyssen til Dale 

for å invitere Statkraft på et møte om E.ONs 
«nye  organisasjonsstruktur», som blant annet 
gikk ut på å sentralisere alle styringsenheter til 
 Düsseldorf. Også for E.ON Sverige.
– Det kunne de ikke gjøre uten oss, og det 

 visste vi at de visste, sier Dale.
Dermed startet møtene opp igjen. I og med at 

Statkraft-styret tidligere hadde tatt beslutningen 

DeN 
laNge 
reiSeN

fjernvarme passer 
godt sammen med 

statkrafts visjon om å være 
ledende i europa innen 
miljøvennlig energi. 

om ikke å erklære salgsopsjonen, kunne man 
beregne aksjepostens reelle verdi.
– Alt ble mye lettere da. E.ON kom med et 

signal om at fire milliarder euro kunne være en 
akseptabel pris, og vi kom med et signal om at 
avtalen i det minste måtte innebære en tredel av 
vannkraften i Sverige. Dermed var vi i gang.
 
Flammene fra peisen
På et møte i Laksfors i Nordland i september var 
ambisjonen å bli enige om de store linjene. Fra 
E.ON møtte Teyssen, Feldmann og konsernsjef 
Wulf Bernotat – fra Statkraft stilte styreleder 
Arvid Grundekjøn og konsernsjef Bård Mikkelsen, 
i tillegg til Dale. Praktfull natur og ild på peisen 
gjorde sitt, i tillegg til to hardtarbeidende team på 
hvert sitt hovedkontor: To dager senere sto Lutz 
og Dale på terrassen og tok hverandre i hånden. 
De var enige om rammene som kunne anbefales.
– Det var et stort øyeblikk for flere enn Lutz og 

meg, sier Dale.
 
Og så kom Kongen …
12. oktober ble satt som dato for å undertegne 
en intensjonsavtale. Nå skjønte også både kon-

gehuset og den norske regjeringen hva som var i 
ferd med å skje.
– E.ON ville ha en stor markering hos seg. På 

samme tidspunkt var tilfeldigvis både kong 
Harald, næringsministeren og olje- og energimi-
nisteren på besøk i Tyskland. Vi fikk klar beskjed 
om at programmet for statsbesøket var fastlagt 
for lengst, men den norske ambassadøren i 
Tyskland tok likevel kontakt med kongehuset.
– Og underet skjedde. Kongen syntes det var så 

morsomt at han selv ga beskjed om å avkorte en 
offisiell lunsj. Da Hans Majestet og to statsråder 
la turen innom, tror jeg det for alvor gikk opp for 
både E.ON og oss hvor stor avtalen egentlig var.
 
To dagers opplesing
Vi kunne ha sagt snipp, snapp, snute her, og bare 
tatt med at de detaljerte forhandlingene tok ti må-
neder, før undertegnelsen i Stockholm 24. juli i fjor. 
Men vi klarer ikke å la være å nevne at slike avtaler 
i Tyskland må leses høyt av notarius publicus. Og 
her dreide det seg tross alt om en del hundre sider.
– Opplesingen tok nesten to dager, forteller Dale 

fornøyd. – Notarius oppgav selv at han drakk 
cirka en liter vann for hver 100. side han leste … 

les historien bak den  
største edruelige forret-
ningstransaksjonen i  
Norden noensinne. 
tekst Birger Baug  
foto haNS FreDrik aSBjØrNSeN

tema
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På to hjul i Stockholm
meDarBeiDerNe på Statkrafts 
Stockholm-kontor har kjørt nye veier for 
å skåne miljøet. Der er det nemlig ikke 
noe som heter firmabil. Derimot har 
den el-drevne firmamopeden rukket å 

bli et svært populært fremkomstmiddel 
når medarbeiderne skal i møter eller 

gjøre korte ærend. Mopeden har 
plass til to personer og trenger 
bare å plugges i en kontakt når 
batteriet nærmer seg tomt.

HVert år faNgeS det stamlaks i 
tunnelen, for å sikre reproduksjonen 
av den naturlige stammen i elva Vikja 
mot konkurransen fra rømt oppdretts-
laks. Laksen legges over i svære kar 
på kraftstasjonens område, før det 
tas skjellprøver og man kan skille opp-
drettsutgaven fra den ville. Deretter 
blir villaksen strøket for rogn og melke, 
eggene settes til modning, og så 
bærer det tilbake i elva for utklekking. 
Alt skjer i nært samarbeid mellom 
forskerne og Hove kraftstasjon.

På grunn av den planlagte tunnel-
utvidelsen, som kan gå utover den 
normale tilveksten, er det i høst og vinter 
hentet ut ekstra mye fisk. I alt har 130 
laks havnet i karene ved kraftstasjonen.

– I dag er de inne i tunnelen og 
stryker fisken. Hvor mye som er 
oppdrettslaks denne gangen, vet jeg 
ikke, men tidligere har det vært nesten 
50 prosent. Det føles bra å være med 

på å redde den lokale laksestammen, 
forteller vedlikeholdssjef Odd Bjarte 
Turvoll ved Hove kraftstasjon.

Når laksen er i karet tas åpenbar 
oppdrettsfisk ut, avlives og destrueres. 
Resten blir værende i påvente av 
svaret på skjellprøvene.

– Det har aldri fristet å ta med fersk 
laks hjem til middag?

– Tja, det måtte i så fall vært opp-
drettslaksen, ler Turvoll. – Men ifølge 
veterinæren holder laksen på denne 
tiden av året så dårlig kvalitet at den 
ikke er brukendes til menneskemat. Så 
vi må nok kjøpe i butikken, vi som andre.

Men fra i høst er det altså nye tider. 
Da blir gamle Refsdal kraftstasjon tatt 
i bruk som klekkeri, etter å ha blitt 
rustet opp for 3,5 millioner kroner fra 
et eget rognutleggingsprosjekt. Når 
eggene kommer opp i øyerognstadiet 
blir de flyt tet over i plastkasser og lagt 
tilbake i elva.

Energispillet på vei inn i skolen
Det DelViS Statkraft-finansierte Energispillet er et nettspill for elever i vide-
regående skole. I spillet er poenget å bruke de ulike energiressursene på best 
mulig måte. Miljø/klima, ressursbruk og kostnader henger nøye sammen.

– et meget interessant spill- og læringskonsept for videregående opplæring, 
men også for flere fag i grunnskolen, sier en entusiastisk Anders Isnes i Nasjo-
nalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret). Senteret ønsker å 
bruke sitt nettverk og sine arrangementer for å gjøre spillet kjent for lærerne.

energispillet er bygget opp slik at det stimulerer til helhetstenkning med 
tydeliggjøring av problemstillinger knyttet til energi, miljø og klima. Har du lyst 
til å prøve deg på en foreløpig versjon, kan du gjøre det på www.energispillet.no 
(foreløpig kun på norsk).

fUglerS SyN avviker fra menneskets på en rekke felt. Fargesynet er mye 
bedre enn vårt, noe som gjør det mulig for dem å skjelne mellom dobbelt 
så mange fargenyanser som det mennesket klarer. I tillegg kan fugler se 
ultrafiolett lys, og de har en spesiell øyefunksjon, «dobbeltlinsen», som 
blant annet gjør at de lettere oppdager bevegelse.
Det burde være et bra utgangspunkt for å få ned antallet kollisjoner.  Pro-
sjektet vil beregne og forbedre ulike modeller i naturlige omgivelser ved vind-
mølleparken på Smøla, og i tillegg samarbeide nært med et synsfysiologisk 
prosjekt ved Universitetet i Uppsala i Sverige. Modellene vil beregne vindmøl-
lenes synlighet både i forhold til avstand og værforhold. Prosjektet vil trolig 
medføre nye farger på vindmøllene og åpne for ulike lyssettingssystemer.

Vil øke dammenes 
levetid med 40 år
en ny foU-studie tar mål av seg 
til å øke levetiden til betongdammer 
med hele 40 år. Hensikten er blant 
annet å se på i hvilken grad Statkraft 
kan ta i bruk nye materialer som for 
eksempel karbonfiber, som i de se-
nere årene er tatt stadig mer i bruk 
innenfor klassisk bygningsteknologi.

Studien utarbeides i samarbeid 
med Norges vassdrags- og energidi-
rektorat (NVE), som så langt er svært 
positiv til formålet. Håpet er at NVE 
skal kunne tilpasse regelverket for 
bruk av nye teknikker og materialer i 
tråd med funnene i studien. Lettere 
materialer og mindre bruk av sement 
og tungt anleggsutstyr vil også kunne 
ha store, miljømessige fordeler.

Agenter på merkelig hotell
i trONDHeim eNergi er 16 personer valgt til «innovasjonsagenter» som 
skal fremme en innovasjonskultur i bedriften. Gjengen var nylig i København 
på et femdagers agentprogram.

innlosjeringen fant sted på det meget spesielle Hotell Fox. Her har 
kunstnere fra inn- og utland fått frie tøyler til å innrede, noe som har resultert 
i svært ulike rom. En av deltakerne bodde for eksempel på et rom innredet 
som et telt, og måtte sitte på en stubbe for å pusse tennene! - Innovasjon 
avhenger litt av å kunne bryte ut av det dagligdagse, sier Kristin Bjelland, 
som har stått ansvarlig for studieturen.

agentenes prosjekter spenner fra gjenbruk av transformatorer til elektro-
nisk signatursystem for interne dokumenter.

Går for tidevann 
og bølgekraft  
SikriNg av konsesjoner for 
utbygging, teknologiutvikling og 
kompetansebygging er hoved-
prioritet i Statkrafts nye strategi 
for satsing på marin energi. På 
sikt er målet å produsere kraft 
fra tidevann og bølger. 

Strategien er viktig fordi den 
konkretiserer hva vi skal gjøre 
for å nå målene våre, sier Petter 
Hersleth, leder for marin energi i 
Innovasjon og vekst i Statkraft. – 
Nå har vi en plan for hva vi skal 
gjøre de nærmeste årene, og vi 
har i første omgang valgt å foku-
sere på tidevann, sier Hersleth.

De tre viktigste brikkene i sat-
singen er å sikre konsesjon på 
steder som er egnet til å bygge 
anlegg, bidra til teknologiutvik-
ling og bygge opp egen kompe-
tanse. Geografisk fokuseres det 
på Storbritannia og Irland. Disse 
landene har gode støttesyste-
mer, har et stort energipotensial 
for tidevannskraft, og er i tillegg 
kommet langt i utvikling av regel-
verk og konsesjonsprosesser.  

Statkraft har også ambisjoner 
innen bølgekraft, men velger å 
vente litt med satsingen.

På verdensbasis regner man 
at potensialet for tidevannskraft 
ligger på 700 TWh, per år, fordi 
det kun er spesielle områder som 
egner seg til tidevannskraftverk.  
Bølgekraft derimot er for prak-
tiske formål uendelig stort, det er 
mulig overalt der bølgene slår inn. 

vindkraft er ventet 
å stå for 49 prosent 
av veksten i forny-
bar energi i europa 
frem mot 2020

49

kraFTSTaSjoN
Det er ikke bare-bare å utvide en 600 meter lang krafttunnel.  
Det vet de alt om ved Hove kraftverk. I disse dager hentes nemlig 
de siste stamlaksene ut fra dypt inne i fjellet. og fra kommende 
høst tas utrangerte Refsdal kraftstasjon i bruk som klekkeri.

Blir klekkeri

vil hjelpe ørnen
 mot vindmøllene

tekNOlOgi & miljø

et nytt forskningsprosjekt i statkraft tar mål av seg til å gjøre 
vindmøller mer synlig for havørn. Meningen er å redusere antall 
kollisjoner mellom fugl og maskin. 33 

en oversikt fra 2003 
viser at Statkraft 
gjennomførte 33 
selvpålagte miljø-
restriksjoner i ulike 
vassdrag. restrik-

sjonene er knyttet til alt fra biologisk 
mangfold til erosjon og estetikk.

fugler kan se 
ultrafiolett lys, 

og de har en spesiell 
øyefunksjon som blant 
annet gjør at de lettere 
oppdager bevegelse. 

Laksen hentes ut 
med flåter fra dypt 
inne i fjellet.

Alta kraftverk

Vill eller oppdrett?  
Laks på vei til testing  
i hendene til Kjell Voll  
og Stian Myklatun.
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Per Rosenqvist bruker 
elmoped i Stockholm.
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DRIftssentRalen på Dalen

vi SPiSer 
luNSj MeD: 
Produksjonsavdelingen ved 
 Statkraft Energi AS region øst 

  De 15 ansatte planlegger, over-
våker og styrer kraftproduk-
sjonen for 42 kraftverk i hele Øst-
Norge. også miljø og vann føring 
overvåkes. 

  Fra driftssentralen på Dalen kan  
man regulere vassdraget og 
bidra til å dempe flom.  

  Driftsentralens kraftverk har en 
produksjon på 9,5 TWh per år.

 f
lere tusen mål skog.  
Syv jaktlag. 15 felte elg. 
Naturlig nok er elg et hett 
tema når de Statkraft-
ansatte på Dalen har 

lunsj pause midt i høstjakten.
–  I dag er det mange til lunsj.  

Da elgjakten startet for et par uker 
siden, var det nesten tomt for folk 
både her og i kommunehuset, flirer 
hydrolog Axel Lang. 

Axel og hans kolleger ved Stat-
krafts driftssentral på Dalen i 
Telemark sitter ved et rundt bord i 
kantinen, spiser lunsj og diskuterer 
et av høstens viktigste tema. Sko-
gens konge får opp engasjementet 
og humøret, og latteren sitter 
løst. Den forår saker også mange 
vaktbytter. Det er nemlig ikke 
alltid lett å få listene til å gå opp 
når «alle» står i kø for å få benyttet 
jaktlisensen. 

Stort ansvar 
Vaktlistene blir likevel alltid løst. 
Statkrafts driftssentral på Dalen 
i  Telemark må være bemannet 
uansett årstid, høytid og antall 
jaktlisenser. Fra kontrollrommet i 
andre etasje planlegges, overvåkes 
og styres kraftproduksjonen for 42 
kraftverk, med til sammen 71 ag-
gregater, i hele Øst-Norge. 

Driftsingeniørene som jobber ved 
driftssentralen sørger for at kraft-
produksjonen holder seg innenfor 

de rammene konsesjonen gir. De 
har også ansvar for å foreta en 
kontinuerlig korttidsoptimalisering. 
I praksis betyr det at de må vurdere 
hvilke aggregater som bør kjøres, 

for å få mest mulig kroner og kraft 
ut av hver vanndråpe.  

Fra driftssentralen styres også 
hver minste jobb som skal utføres 
på høyspentanleggene. 
– Vi er nødt til å ha full oversikt. 

Bare da kan vi sikre at anleg-
gene går godt, og at de som skal 
reparere dem jobber under trygge 

forhold, sier driftsingeniør Bouke 
Bouman.

Med seg har han og de andre drifts-
ingeniørene gode kolleger som pas-
ser på vannstand og miljøpåvirkning, 

og som sørger for at alle kraftverkene 
får riktig vedlikehold til riktig tid. 

I hjertet av produksjonen
De ansatte ved Statkrafts drifts-
sentral i Dalen er stolte av arbeids-
plassen sin. 
– Vi sitter i hjertet av produksjo-

nen, og håndterer enorme verdier 

på vegne av det norske samfunnet. 
Det føles betydningsfullt, sier pro-
duksjonsplanlegger Kristian Aune. 
– Det er også flott å vite at vi 

jobber med fornybar energi, noe 
som er vesentlig i global 
sammenheng, supplerer 
produksjonssjef Hege 
Jonassen Verpe. 

At Statkraft er i ferd 
med å bli en betydelig 
internasjonal aktør har 
ringvirkninger langt inn 

i Telemarks dype skoger. Ansatte 
i Dalen er allerede involvert i pro-
sjekter i utlandet, og flere oppdrag 
står i kø. 
– Det byr på nye muligheter. Et 

oppdrag utenlands vil være spen-
nende, avslutter Axel Lang, som 
allerede har takket ja til to korttids-
oppdrag i Albania og Laos. Storm i Dalen

lunsjvertene på Dalen benyttet anledningen til å sette 
første rekord i vår uhøytidelige vindkraftkonkurranse. 
etter innsatsen å dømme, kan den fort bli vanskelig å slå.
tekst yvoNNe DyBWaD og foto yvoNNe DyBWaD og arilD haNSeN

BeSøk

Dalen debuterte på vindmølle

… er People & Powers uhøytidelige 
lunsjkonkurranse, der spørsmålet er 
hvilke enheter som har den største 
lungekapasiteten i Statkraft-syste-
met. beste deltaker hvert år vil få en 
liten overraskelse i posten.

Først ut er produksjons avdelingen 
på dalen i Telemark, som av åpen-
bare grunner ligger i tet så langt.

Kantinen er et populært 
samlingssted for blant 
andre Hege Jonassen 
Verpe, Torbjørn Hegna, 
Olav Kaasa og Axel Lang. 

kraft PrøVeN … 170ma

vi håndterer enorme verdier på 
vegne av det norske samfunnet. 

Det føles betydningsfullt. 
ProDukSjoNSPlaNlegger kriSTiaN auNe

De første som fikk prøve seg på 
vindmølletesten, er, fra venstre: 
Anne Berit Kilen, Knut Åge 
Hammerhaug og Åshild Løvold.

For ordens skyld: Resultatet er 
oppgitt i milliampere, og det er høy-
este avlesbare notering som teller.
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Statkraft-konsernets prinsipper for HMS

og innstillingen synes å virke: 
konsernresultatet på sikkerhets-
området er det historisk beste 

– aldri tidligere har skadehyppigheten og 
skadeomfanget vært så lavt. 

Større UtfOrDriNger. Men «best no-
ensinne» er ikke bra nok for Lyngestad: 
– Det er svært gledelig at vi er bedre 

enn noen gang, men la oss ikke tro at 
jobben er gjort. Vi er egentlig bare på ter-
skelen til å innse betydningen av ambi-
sjonen vår. Samtidig har sikkerhetsutfor-
dringene aldri vært større. Vi vokser i nye 
markeder og i nye teknologier. Vi vokser 
geografisk og vi opererer i en stadig mer 
kompleks portefølje av eierposisjoner, 
der vi ikke uten videre har styring.  

Lyngestad er derfor mer enn noen-
sinne opptatt av å skape en sikker-
hetskultur som preger Statkraft på alle 
nivåer. Målet er å være åpne, etterleve 
retningslinjer og krav, og vise vilje til 
kontinuerlig forbedring.

time fOr cHaNge. – Det innebærer at 
det alltid, og ikke bare i disse tider, vil 
være «time for change» – tid for forand-
ring og tid for læring. Men vi blir ikke 
bedre av å skrive det, vi må gjøre det og 
ikke minst ønske det og ville det.

Lyngestad lar seg gjerne inspi-
rere av produksjonsmiljøet i Statkraft. 
 Forretningsenheten leverer nå sitt beste 
resultat innenfor sikkerhet noen gang. 
Så langt i år har annenhver måned vært 
uten skader, samtidig som enheten har et 
rekordlavt antall registrerte HMS-avvik.
– Stadig flere ledere viser tydelig 

personlig engasjement for sikkerhet, 

forteller han. – I tillegg blir det registrert 
flere tilfeller av uønsket HMS-risiko, og 
flere viser vilje til å forbedre systemer, 
prosesser og adferd. Vi er ennå ikke like 
gode som de fremste internasjonale 
selskapene – men vi er på vei!

SOm i iDretteN. Utviklingen er ikke 
tilfeldig – resultater og adferd henger 
sammen, mener Lyngestad.
– Vår kultur skal kjennetegnes av læ-

ring, og kanskje kan vi hente litt lærdom 
fra noe av det beste i internasjonal lagi-
drett. Der blir ambisiøse mål omsatt til 
fokus på egen adferd: arbeidsoppgaver 
og trening der du har mest å hente. 

Vårt aNSVar. Statkrafts visjon og 
ambisiøse vekststrategi åpner for andre 
forretningsmuligheter, spennende pro-
sjekter og nye samarbeidsrelasjoner.
– Samtidig er vi mer risikoutsatt enn 

noensinne på HMS-området. Og det er 
vårt ansvar at sikkerheten tas på alvor 
i alle eierposisjoner – av egne ansatte, 
konsulenter, leverandører og partnere.

I disse dager er det 
gjennom eierskap i 
selskapet SN Power at 
risikoen er tydeligst. 
– Riksmedias omtale 

av situasjonen rundt 
de siste årenes dødsfall i vannkraftpro-
sjekter i India og Chile er belastende. SN 
Power arbeider svært seriøst med utfor-
dringene, og det er vårt ansvar å støtte 
denne innsatsen, sier Lyngestad.

alle BiDrar. HMS blir ofte assosiert 
med operativ virksomhet og fysiske 
arbeidsoppgaver. I en vekstfase som 
nå, understreker imidlertid Lyngestad at 
det er særlig viktig at alle stabsområder 
benytter mulighetene til å påvirke.
– Det kan for eksempel være i forhold 

til styringssystemer og egne prosess-
områder, risikovurderinger, avtaler og 
leverandørkrav, sier han.fo
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– hvis du antar at ulykker vil inntreffe, ja, så gjør de det også. Det eneste  
akseptable målet er null skader. Det finnes ikke noe annet alternativ i 
Statkraft lenger, slår hMS-direktør Torbjørn lyngestad kategorisk fast.

Målet er null 
SkaDer

HmS

et ekSemPel På Statkrafts arbeid med 
sikkerhet, er den ferske innskjerpingen 
av regelverket om opplæring for heli-
kopter- og snøscooterbrukere. Behovet 
er stort: Statkrafts 70 snøscootere 
tilbakelegger rundt 100 000 kilometer 
per år og helikopterne flyr 1500 timer 
på Statkrafts vegne. – Vi har heldigvis 
unngått alvorlige ulykker, men statistik-
ken viser at snøscooterbruk har stått 
bak stadig flere kritiske hendelser de 
siste årene, sier Kirsti Elsfjordstrand i 
Statkraft. Når det gjelder helikopter, viser 
statistikken at antallet hendelser har gått 
ned siden midten av 90-årene. Statkraft 
ønsker likevel å skjerpe inn reglene.

Det eR svæRt gleDelIg at vI eR 
beDRe enn noen gang, Men la 

oss Ikke tRo at jobben eR gjoRt. 

HMS-direktør 
Torbjørn 
Lyngestad.

Jevn nedgang i skader
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med antall 
arbeidstimer  
x 1 000 000)

innstramming 
for snøscooter 
og helikopter

1. Hensynet til helse og sikkerhet skal prege all virksomhet.
2.  Helse- og sikkerhetskulturen skal være preget av åpenhet,  

vilje til etterlevelse og kontinuerlig forbedring.
3. vi skal i alle sammenhenger unngå skader og helseplager.
4. vi skal motivere og legge til rette for en sunn og sikker livsstil.
5. bygg, anlegg og infrastruktur skal være forsvarlig sikret.
6. vi skal ha beredskap for alvorlige ulykker og kritiske situasjoner.

I Statkraft skal 
alle være for-
svarlig sikret.
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tIMa IyeR

tIMa IyeR
greNSelØSe

Født i india. oppvokst 
og utdannet i england. 
gift norsk. Nå leder 
hun satsingen i Sørøst-
europa. Få, om noen, i 
Statkraft er så grense-
løs som Tima iyer.
tekst STeiN Morch foto erik Thallaug

Tima Iyer, 48 år
leder av resultatenhet sørøst-europa.

utdannet økonom, it-revisor og 
bachelor i matematikk fra storbritannia.

bosatt på Høvik ved oslo.

gift, to barn.

Utenom jobb: – vi drar til fjells omtrent 
annenhver helg om vinteren, for lang-
renn (helst) og alpint. jeg lærte å gå på 
ski på en golfbane, og syntes at den var 
veldig humpete! Har ellers gått det 38 
kilometer lange skarverennet og prøvd 
snowboard. sommerstid er det hytteliv 
ved Havstenssund i sverige, kajakk-
padling, seiling, golf og jogging.

StilliNgeN
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tima iyer

sitet utenlands, konstaterer hun.
Hvordan fremstøtene lykkes, avhenger ikke 

minst av Sørøst-Europa-enheten, med Tima som 
fungerende leder.
– Vi er spesielt interessert i vannkraft, både 

utbygging, rehabilitering og oppkjøp. Det mangler 
ikke på muligheter og potensial: Tyrkia har like 
store vannkraftreserver alene som i hele Sørøst-
Europa for øvrig, rundt 125 TWh. I flere av lan-
dene forberedes det salg av statseide kraftverk. 
Vi følger også med på muligheter innen vindkraft, 
solenergi og gasskraft som representanter for 
andre Statkraft-enheter, opplyser hun. 

fra slovenia til tyrkia
De tre årene Tima har jobbet i Statkraft, har hen-
nes oppdrag dreid seg om Sørøst-Europa. Denne 
regionen strekker seg fra Slovenia i vest til Ro-
mania i nord og Tyrkia i sørøst. Det er forståelig 
at de fem som i 2006-2007 gjorde forarbeidet 
med oversiktsvurdering, strategi og de første 
kontaktene, er blitt til 25 det siste året.
– Vi har nå både utstasjonerte og lokalt ansatte 

i Beograd, Podgorica, Tirana og Bucuresti. I hele 
regionen har vi et nært samarbeid med Statkraft 
Markets Continental, som også er på plass med 
eget kontor i Sofia. På hovedkontoret er vi 17, 
fordelt på områdene strategi og forretningsutvik-
ling, finans og teknologi, oppsummerer Tima.

Det er blitt mange reiser og møter med myn-
digheter og samarbeidspartnere som har gjort 
henne godt kjent med land og folk i regionen. 

– Jeg har vel vært i Sørøst-Europa omtrent annen- 
eller tredjehver uke, anslår hun.

albania først? 
Flere av prosjektene på Statkrafts topp-20-liste 
i Sørøst-Europa er nær endelig avklaring med 
partnere og myndigheter.
– De fleste omfatter bygging av nye vannkraft-

verk. Vi er godt posisjonert i flere prosjekter i 
både Albania, Bosnia-Hercegovina og Monte-
negro. I Tyrkia og Montenegro forberedes det 
også privatisering med salg av store statseide 
kraftverk, og dette kan begynne allerede neste 
år, oppsummerer hun.

Sørøst-Europa byr nå på de beste ekspansjons-
mulighetene innen kraftsektoren i Europa, og 
alle de store energiselskapene er på plass.
– Vi var tidlig ute, blant få i starten, og har en 

god posisjon. Vi har vist vilje til å få til noe, har 
inngått samarbeidsavtaler, og er kjent. Vår 
bakgrunn som statseid aktør – uten å være 
en gigant – og erfaring med vannkraft og fritt 
kraftmarked skaper interesse. Det legges nok 
foreløpig ikke så stor vekt på fornybar, ren energi 
som det vi gjør. Men med EU-medlemskap 
som mål, vil både liberalisering og mer forny-
bar energi stå høyt på dagsorden også i disse 
 landene fremover, poengterer Tima.

Ingen snarveier!
– Men det dreier seg også om politiske forhold og 
forretningskulturer som kan gi noen andre utfor-
dringer enn det vi er vant til i Nord-Europa?
– Vi følger godt med på det som skjer i politikk 

og næringsliv, og legger vekt på å ha en bred kon-

taktflate. Vi presiserer overfor både myndigheter 
og samarbeidspartnere at transparente prosesser 
er et fast prinsipp. Alle kontrakter har en klausul 
om nulltoleranse for korrupsjon, og vi analyserer 
våre samarbeidspartnere nøye. Vi er stadig utsatt 
for kreative forslag, vi som alle andre. Det er en 
fordel å ha norske ledere, som oppfattes å ha kort 
vei til beslutningsnivåer, og lokale medarbeidere 
som kjenner forholdene i landet og kan bidra ef-
fektivt til å gjøre oss og våre holdninger kjent.

– Hva er situasjonen om ti år, tror du?
– Da må vi ha en betydelig kraftproduksjon. 

Ambisjonen nå er å ha investeringsbesluttet 1,2 
TWh i 2015. Det målet er innenfor rekkevidde.

Mer felles over grensene
– Hvordan vil internasjonaliseringen forandre 
Statkraft?
 – Det blir noen utfordringer både med hensyn 
til ledelse og språk, tror jeg. Å bare skulle ha en 
norsk ledelse blir ikke naturlig. Vi må sikre at 
virksomhet og ansatte utenlands tas like godt 

vare på, og får like mye oppmerksomhet, som de 
i Norge. 
– Og språk, da? Det er selvsagt lett for deg å 

si at løsningen er mest mulig engelsk. Men det 
er ikke så lett i det daglige enten vi er i Norge, 
 Sverige, Tyskland eller Nederland?
– På sikt må vi dreie mer over til engelsk. Det 

er naturlig når flere nasjonaliteter er samlet. I 
vår enhet er vi stort sett norske, men det er helt 
nødvendig for oss å ha vår dokumentasjon på 

engelsk. I det daglige er det naturlig at vi kom-
muniserer på lokale språk, norsk i Norge og tysk 
i Tyskland, for eksempel.
– Nå skal vi ta godt i mot over 200 nye med-

arbeidere i Sverige, Tyskland og England. Det er 
ingen liten utfordring?
– Nei, det er klart. Og det er lagt ned mye arbeid 

i dette. Det er viktig at vi blir kjent med hveran-
dre over landegrensene. Og det er ingen tvil om 
at det er stor gjensidig oppmerksomhet og inter-
esse, så det skal nok gå fint. Det blir spennende 
å bli mer internasjonal med Statkraft! 

t
irana, Podgorica, Beograd,  Bucuresti, 
Sofia, Ankara.
Tima Iyer er vel så ofte å finne i Sør-
øst-Europa som på Lilleaker for  tiden. 
Sammen med 25 medarbeidere er 
hun på søk etter gode vannkraft-
prosjekter og samarbeidspartnere i 

blant annet Albania, Montenegro, Bosnia-Herceg-
ovina, Serbia, Romania, Bulgaria, Tyrkia …
– Det er vel dit vi har kommet så langt. Vi har et 

nokså grenseløst oppdrag.
Tima er akkurat tilbake i Norge etter tre dager i 

Albania og Montenegro. 
– Hva som har brakt meg til Statkraft? Ja, jeg 

skjønner jo at det ikke er så opplagt!
Tima lener seg tilbake i sofaen utenfor El Cafe 

på Lilleaker, og må le litt før hun tar fatt. CV-en 
foran oss viser at hun er britiskutdannet økonom 
og startet yrkeslivet med fire år i Avon fylkes
administrasjon i Sørvest-England.
– Det var en mann, selvsagt! Og vi skulle egentlig 

til Sverige, men så ble det avlyst og vi fikk en 
mulighet i Norge i stedet. Nå har det blitt 21 år, og 
som norsk gift, med to gutter på 10 og 13 år og 
et helt vanlig norsk familieliv, burde jeg kanskje 
skifte fra britisk til norsk statsborgerskap snart.

til kent som ettåring
Tima startet sin ferd ut i verden fra Mumbai i India 
i 1960. Far Vinoo var universitetslærer, mor Jay 
student. De var av samme kaste, men for elskelse 
og giftermål etter egen beslutning var slett ikke 
helt greit. – Jeg har møtt den ene halvparten av 
slekta først i voksen alder, forteller hun.

Familien valgte å flytte til England, først mor og 
far – til jobb i Bank of India. Besteforeldrene kom 

etter med ett år gamle Tima et halvt år senere.
Hun vokste opp i Kent, utenfor London. Både 

hjemme og ute var språket og dagliglivet engelsk. 
Tima gikk på jenteskole, var student i tre år på Uni-
versity of Bristol, og utdannet seg til økonom og IT-
revisor, parallelt med trainee- og økonomjobb i Avon.

I 1987 var hun klar for å utforske Norge.

fra revisjon til energi
– En tilfeldig kontakt i revisjons- og rådgivingssel-
skapet KPMG ga meg en mulighet der. Først et 
halvt år, som etter hvert ble til 16 år som revisor, 
rådgiver, partner og avdelingsleder.
– Jeg ble kjent med norske virksomheter i stor 

bredde, konstaterer hun. 
I 2004, på søk etter noe nytt og spennende 

innen næringsliv eller industri av internasjonalt 
kaliber, var hun først ett år som avdelings direktør i 
Norconsult, deretter ett år i SN Power som direktør 
med ansvar for kommunikasjon og samfunnsansvar. 

Og fra januar 2006 har det dreid seg om 
 Statkraft og Sørøst-Europa.

Uformelt arbeidsmiljø
– Fra nyttår er hver femte medarbeider utenfor 
Norge, og en del er nok spent på hvordan det 

blir å jobbe sammen med oss. Hva vil du si er 
 spesielt for et norsk selskap som Statkraft?
– For det første at det er et veldig uformelt og lite 

hierarkisk arbeidsmiljø der det er lett å få tilgang til 
kolleger og ledere på alle nivåer. Det er en lederstil 
og kommunikasjon preget av åpenhet, kompetan-
se, fremdrift og ambisjoner som stiller høye krav. 
Samtidig er det stor tillit til hvordan man organise-
rer egen arbeidsinnsats, med fleksibel arbeidstid 
og hjemmekontor når det passer best.

I Norge legger man stor vekt på et aktivt fri-
luftsliv, konstaterer hun. – På ledersamlinger er 
programmet tilpasset at man skal ut og løpe før 
middag. Det er nesten obligatorisk.
– Ikke noe negativt?
– Joda, en del byråkrati. Og høye ambi sjoner kan 

gi så store utfordringer at det blir en frustrasjon. Dét 
er som i andre virksomheter, sier hun.

oppdrag: mer ren energi
De som begynner i Statkraft nå, får med seg en 
spennende fase, mener Tima. 
– Vårt oppdrag er å bidra til mer vannkraft og 

ren energi i flere land. Vi tar fatt på dette som 
Europas største produsent av fornybar energi 
allerede, med en firedel av vår produksjonskapa-

Det er viktig at vi blir kjent med 
hverandre over landegrensene.  

Og det er ingen tvil om at det er stor 
gjensidig oppmerksomhet og interesse. 

Det er en  
leder  stil og 

kommu nikasjon 
preget av åpenhet, 
kompetanse, frem drift 
og ambisjoner som 
stiller høye krav 

stillingen

Tima hos den albanske  ministeren for 
 økonomi, handel og energi, Genc Ruli.

Ankomst Tirana 
sammen med 
Simen Bræin, 
rådgiver i myndig-
hetskontakt.

På seminar på Fornebu 
er det god stemning på 
tvers av nasjonaliteter: 
Stephane Barbeau, 
opprinnelig fra Canada, 
Tima Iyer og Biserka 
Tmusic fra Serbia.

Verdensbanken er en viktig samarbeidspartner. Her bankens 
representant i Albania, Demetrios Papathanasiou, og fra venstre 
Statkrafts Simen Bræin, Tima Iyer og Bredo Erichsen.

Stadig nye forberedelser mellom 
hyppige møter i Tirana.
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Statkraft er i eN Sterk VekStfaSe. Det inne-
bærer at mange nye mennesker skal rekrutteres.
– Samtidig må vi legge til rette for utvikling av de 

medarbeiderne vi allerede har, slik at de kan påta 
seg nye utfordringer og yte optimalt. Vi er godt i 
gang, forsikrer HR-direktør Beate Hamre Deck.

Statkrafts HR-avdeling jobber systematisk med å 
hjelpe lederne med å sette mål for den enkelte og 
lage utviklingsplaner, samtidig som man iverksetter 
utviklingstiltak som lederkurs, coaching, karriere-
plan og fagkurs. For mange er det også spennende 
å kunne flytte internt i organisasjonen.

Beate Hamre Deck fastslår at mye endres når 
Statkraft går fra å være en et norsk selskap til en 

internasjonal aktør innen miljøvennlig energi.
– Det stiller andre krav til organisasjonen. Vi må 

bli enda flinkere til å samarbeide og tenke nytt. 
Flerspråklig kompetanse blir stadig viktigere, og vi 
må gi rom for flere fagfelt, forteller hun.

Hun synes det er spennende å lede HR-prosessen. 
Samtidig er hun ydmyk for oppgavene hun og resten 
av organisasjonen står overfor. 
– Vi i HR kan lage verktøy og støtte opp, men linjele-

derne må gjøre den største jobben. Derfor er det enda 
viktigere i fremtiden med tett kontakt mellom HR, linje-
ledere og tillitsvalgte. Ikke minst trenger vi gode ledere 
som motiverer og får frem det beste i medarbeiderne, 
og som oppnår samspill på tvers, sier Hamre Deck.

ny energi Nye navn i Statkraft i perioden 1. august til 31. oktober.

linda åberg, 
personalavdelingen, 
Statkraft Sverige Ab

– Jeg begynte i 
Statkraft i september, 
og er stolt over å få 
være med på å bygge 
opp den svenske virk-
somheten. Bransjen 
er spennende, og jeg 
stortrives!

øystein kostøl, 
trainee Statkraft

– Jeg er en av de 11 nye 
traineene som ble ansatt 
i høst, og er veldig fornøyd 
med mitt valg av første 
arbeidsplass. Statkraft er 
stor og solid, men samtidig 
er det en dynamikk i 
 organisasjonen. Satsingen 
på ny miljøvennlig energi  
gir meg entusiasme  
for jobben min.

torunn Solbraa ramos, 
økonomiansvarlig,  
Statkraft lilleaker

– Jeg har bakgrunn fra 
finans/it, så for meg har 
det vært spennende å 
bli kjent med Statkrafts 
kjernevirksomhet og 
strategier. Arbeidsmiljøet 
har jeg fra før av hørt mye 
positivt om, og så langt 
ser det ut til å stemme 
med mine erfaringer.

jostein eggerud, 
saksbehandler teknisk, 
Statkraft lilleaker

– Statkraft er et konsern 
i stor internasjonal 
vekst, noe som medfører 
interessante arbeids-
oppgaver og store utvi-
klingsmuligheter. Det er 
samfunnsnyttig, verdifullt 
og motiverende å kunne 
bidra med produksjon og 
utvikling av ren energi.

rett kompetanse til rett tid
– hvis vi skal nå de strategiske målene vi har satt oss, er det 
helt avgjørende å ha medarbeidere med riktig kompetanse til 
rett tid, sier Statkrafts hr-direktør Beate hamre Deck.

HR-direktør Beate 
Hamre Deck er opptatt av 
flerspråklig kompetanse. 

PerSONal

150

30

Totalt 150 kilome-
ter rør er lagt ned 
over hele Trond-
heim i forbindelse 
med fjernvarme-
satsingen.

Statkraft …
… er ledende i Europa innen fornybar energi. 
Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vind-
kraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en 
betydelig aktør på de europeiske energibørsene. 
Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm 
og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Stat-
kraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 
milliarder kroner og 3000 medarbeidere i 20 land. 
Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft 
med hver eneste dag.

hvordan ser 
du på det å 
begynne i 
Statkraft?
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Statkraft NOrge

Maja Egeland, 27 
Trainee, Strategi

Grethe Skaarn, 56 
regnskapsmedarbeider,  
region 

Khai nguyen, 36 
controller, regnskapsavd.

Turid Strand, 37 
rådgiver, kommunikasjon 
og samfunnsansvar

Ole Kristian Gravrok, 41 
rådgiver, iT og prosesser

Mark ivin, 42 
Direktør, Økonomi

Freddy hafskjold, 50 
Seksjonsleder, iT og 
prosesser

Mikjel bjercke, 35 
rådgiver,  
iT og prosesser

Simen bræin, 35 
Spesialrådgiver, 
kommunikasjon og  
samfunnsansvar

lars Magnus Günther, 37 
rådgiver, kommunikasjon 
og samfunnsansvar

Sandro Olivieri, 25 
analytiker,  Solkraft

Olav Peter hypher, 34 
leder samfunnsansvar, 
kommunikasjon og  
samfunnsansvar

Eivind heløe, 42 
leder myndighets- 
kontakt, kommunikasjon 
og samfunnsansvar

Torunn Solbraa ramos, 40 
Økonomiansvarlig,  
Back office

Stephan Skaane, 29 
analytiker, Front office

Cathrine bull Wiik, 29 
regnskapsmedarbeider, 
regnskapsavdelingen

Ellen Sofie hunsbedt, 48 
leder, rekrutering og 
introduksjon, hr 

lene b. Sveen, 37 
Personalrådgiver, rekrute-
ring og introduksjon, hr

rune øyan, 54 
Prosjektleder, innovasjon 
og vekst

Chr Fredrik Grøner, 54 
Prosjektleder,  
Sydøst-europa

jørgen Olsen, 28 
Trainee, vindkraft

Morten de la Forest, 32 
Prosjektleder,  
innovasjon og vekst

Geir Magnar brekke, 50 
Fagspesialist, innovasjon 
og vekst

øystein jerkø Kostøl, 26 
Trainee, vindkraft

johan Wergeland brekke, 42 
Prosjektleder, innovasjon 
og vekst

Ellen lidgren, 25 
rådgiver, innovasjon  
og vekst

Gori Singh bains, 26 
junior controller, vindkraft

Kjell øivind Oulie, 36 
analytiker,  
energidisponering Norden

Siv helen lillehauge, 21 
Fagarbeider Trainee,  
vedlikeh.gr. høyanger

Stian Ossi næs, 18 
lærling energioperatør, 
vedlikeholdsgruppe 
Mauranger

Marte  lind, 25 
Trainee, energidisponering 
Norden

Maren Sisilie P jone, 26 
Trainee, region Nord

hege Kvernmoen, 43 
rådgiver, Produksjon

henning Syvertsen, 37 
Seksjonsleder, Produksjon

hanne Guri haavik 
bøhmer, 36 
Fagspesialist, Trading og 
kontinentale operasjoner

bjørn Moen, 31 
Fagarbeider – mekanisk, 
vedlikeh.gr.   
ulla-Førre Mek.

Trond nærheim, 18 

lærling – industrimekaniker,  
vedlikeh.gr.  
ulla-Førre Mek.

Svein Elgstøen, 40 
Systemkonsulent,  
Trading og kontinentale 
operasjoner

André Soot, 33 
hydrolog,  
energidisponering Norden

Asgeir Petersen- 
øverleir, 38 
hydrolog,  
energidisponering Norden

Aleksander Marek  
derdowski, 24 
Trainee, Produksjon

harald hole  
dietrichson, 25 
Trainee, Produksjon

jon Peder Gjesdal, 26 
Trainee, Trading og  
kontinentale operasjoner

Petter Fosse  
Schreiner, 27 
Trainee,  
Trading og kontinentale 
operasjoner

Endre jacobsen, 34 
Trainee, Produksjon

Marius røthe Arnesen, 26 
Trainee, energidisponering 
Norden

André damslora, 43 
rådgiver, Trading og  
kontinentale operasjoner

Arild Magne Gjerdevik, 43 
kraftverksjef,  
kraftverkgruppe aura

Einar Kobro, 30 
Saksbehandler teknisk, 
Teknikk og vedlikehold, 
region Øst

Knut Fredrik nes, 18 
lærling – energioperatør, 
vedlikeh.gr. jostedal

Kenneth rendal, 30 
Fagarbeider – mekanisk, 
kraftverksgruppe  
glomfjord

Stein Frode Tryti, 38 
Fagarbeider – mekanisk, 
vedlikeh.gr. vik

Torgeir Funderud, 31 
Fagarbeider – mekanisk, 
vedlikeh.gr. Mår

Stig Engell, 26 
Fagarbeider Trainee,  
kraftverksgruppe Mår

jostein Eggerud, 28 
Saksbehandler teknisk, 
Produksjon

hugo Solbakken, 38 
Fagarbeider – mekanisk, 
vindkraft

john Eivind jensen, 46 
Fagarbeider – elektro, 
vedlikeh.gr. kobbelv

Anette neverdalen, 33 
lærling – industri-
mekaniker,   
vedlikeh.gr. Tokke

Morten johan Vigdal, 35 
Fagarbeider, - vedlikeh.gr. 
jostedal

hans jakob Creutzig, 32 
controller, Trading og kon-
tinentale operasjoner

Christian braarud hauk-
nes, 31 
rådgiver, Trading og konti-
nentale operasjoner

Sven hystad, 43 
Driftsingeniør,   
Produksjon og vassdrag

Kai Vik Skjerdal, 18 
lærling – energi operatør, 
vedlikeholdsgruppe 
eidfjord

Kari Korsvolla, 40 
Saksbehandler teknisk, 
glomfjord

håvard Zahl nordnes, 26 
Driftsingeniør,  
Driftssentralvakt

bjarne Sæther, 29 
kraft-trader, Trondheim

Torbjørn Tuften, 48 
Fagspesialist,   
Teknikk og vedlikehold 
Midt Norge

Kristine Vatnan, 19 
Driftsarbeider – renhold, 
Bjerka

henrik Karlsen, 23 
Fagarbeider Trainee,  

kraftverksgruppe Nore

berge østenstad, 44 
Systemkonsulent,  
Trading og kontinentale 
operasjoner

hans Andreas Antonsen, 28 
Driftsingeniør, region 
Nord

Katrine j Aarstein, 37 
Økonomikonsulent,  
Trading og kontinentale 
operasjoner

jan-Olav Olsen, 23 
Fagarbeider Trainee,  
 vedlikeh.gr. Finnmark

Ole bull romsdal, 25 
Fagarbeider – elektro, 
vedlikeh.gr.  
Finnmark

jan Tore Kvale, 25 
Fagarbeider Trainee,  
vedlikeholdsgruppe 
eidfjord

Edvin johannessen, 33 
Fagarbeider Trainee,  
vedlikeholdsgruppe 
Mauranger

Statkraft marketS 
tySklaND

Milena Wolff,  
Senior accountant

Anne joeken,  
communication Manager

Marc Mertes,  
controller

Anna Maria Meurer,  
junior Portfolio Manager 

Thomas rinke,  
junior originator

Servet Akgün,  
cross Border Trader

lilian dale,  
gas operations Manager

Tobias Müller,  
accountant

Christel harfeld,   
accountant 

jürgen Schenkewitz,  
accountant

Statkraft marketS 
amSterDam 

jo deketelaere,  
carbon business  
developer 

lodewijk Antonides,  
icT coordinator,  

Statkraft treaSUry 
ceNtre BrüSSel

Anne Wandevalle,  
Management assistant 

 

Statkraft SVerige

Kjell Stenklyft, 47 
Stabssjef, Produksjon

linda Åberg, 32 
Personalrådgiver, Produksjon

Gabriel Waaranperä, 38 
Teknisk sjef, Produksjon

Anders Sjödin, 40 
vassdragsteknisk  
ansvarlig, Produksjon

Mikael hernqvist, 37 
Saksbehandler,  
Produksjon

joakim lindström, 35  
Driftsingeniør, Produksjon

roger Svensson, 43  
Driftsingeniør, Produksjon

Anders Åberg, 50 
Driftsingeniør, Produksjon  

trONDHeim eNergi

Arne Eidsli, 42  
gruppeleder, avd.  
avfallsmottak Fjernvarme

Gunnar hovland, 43 
adm. direktør, Trondheim 
energi kraftsalg

håvard Engjom, 32  
byggeleder 
leirfossene kraftverk

john Kristian Evjen, 36 
prosjektingeniør,  
Nett entreprenør

Tommy Gjølga, 39 
konsulent, enita

ingebright bævre, 49 
Sivilingeniør, kraft.

Tyskland er det 
europeiske landet 
som produserer 
mest vindkraft, 
med 18.428 MW 
(WWW.eWea.org)

18428

Fjernvarme-
forsyningen 
dekker rundt 
30 prosent av 
 Trondheims opp-
varmingsbehov.
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HiStOrieN

Hakavik kraftverk sto ferdig i 1922 
etter en anleggsperiode på fire år. 
Kraftverket utnytter et fall på 389 

meter fra Øksenvannet til Eikeren. Det er 
installert fire peltonturbiner på totalt 7 mega-
watt, hvorav to fortsatt er i bruk. Normal 
årsproduksjon er på 21 GWh.
– Verket leverer 16 2/3 Hz strøm, og det 

er det kun jernbanen som har nytte av. Men 
det er omformere plassert rundt om i landet, 
så om leveransene fra oss skulle falle bort, 
stopper ikke togene av den grunn, sier Arne 
Grimnes, driftsansvarlig på Hakavik.

Grimnes har jobbet her siden 1981, da de 
var 11 ansatte bare på Hakavik kraftverk. 
Fra 2002 har Grimnes hatt ansvaret alene.

– Det er nok å holde på med. Vi leier inn 
firmaer til større arbeider, men småvedlike-
holdet gjør jeg selv. I tillegg er det jo en del 
plener å holde styr på, forteller han.

Kraftstasjonen er et monumentalt bygg 
og er beholdt nærmest identisk slik det 
ble bygget i 1920-årene. Bildet skriver seg 
sannsynligvis fra de første årene etter at 
kraftverket sto ferdig.

Og kanskje mest utrolig: Aggregatene du 
ser på bildet er fortsatt i drift!
– Bortsett fra enkelte småkomponenter, er 

alt som den gang, sier Grimnes. – De aller 
fleste andre steder har helautomatisert drift, 
men her må vi fortsatt starte og stoppe 
 aggregatene manuelt …

I Øvre eiker i buskerud ligger kraftverket  
som forsyner hele det norske jernbanenettet 
med strøm. Det er fortsatt i full drift, med de 
samme aggregatene som på bildet!

Togets beste venn
samme aggregater som i 1922




