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Tilbake
på Toppen
Christian rynning-tønnesen
forlot statkraft i 2005.
Nå er han tilbake.
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ol-medaljer.
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Det er karpefiske, det.
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Jeg vil aller først benytte anledningen til å
takke for den varme velkomsten jeg har
fått fra alle deler av organisasjonen. Det er
givende og hyggelig både å møte igjen men-
neskene jeg kjenner fra min tidligere periode i
selskapet, og å bli kjent med de nye kreftene
som har kommet til siden sist.
Den første tiden i selskapet har for meg dreid

seg om å ha samtaler med viktige aktører i og
utenfor organisasjonen. Jeg mener det er viktig
å være åpen og lyttende i prosessen med å
utvikle veien videre. Involvering gir oss større
kraft til å dra i samme retning når kursen er
staket ut.
Å tenke langsiktig er grunnleggende for vår

forretningsutvikling. Vi skal fortsette å bidra
til å utvikle den miljøvennlige energien verden
trenger, og samtidig må vi sørge for at det er
samsvar mellom vår finansielle evne og våre
vekstambisjoner. Det er vår største utfordring i

tiden fremover.
Jeg er opptatt av å se det samlede ansvar

som følger med utviklingen av en så stor og
viktig aktør som Statkraft. Helse og sikkerhet
for alle ansatte står i høysetet uansett hvor vi
opererer, det samme gjør det å ta sosialt og
miljømessig ansvar der vi er tilstede. Vi skal
kjenne vårt samfunnsansvar og holde høy etisk
standard i all vår virksomhet.
Statkraft er i dag et av Norges viktigste

selskaper, og Europas største innen fornybar
energi. Det er en posi-
sjon vi kan være stolte
av, og som vi skal
bygge videre på.

Christian
rynning-tønnesen
konsernsjef

kjære kolleger!
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Emil trives veldig godt ved
og på vannet. – Det blir ikke
ordentlig sommer uten å ha
tilbrakt tid på familiehytta
på Fosen. Også i år blir det
selvsagt båtliv og masse
avslapping der, smiler Emil.



t
o OL-gull, ett OL-sølv, fem verdens-
cupseire og sammenlagtseieren
i verdenscupen totalt: Man kan
trygt si at 2009/2010-sesongen
ble tilnærmet perfekt for Statkraft-
sponsede Emil. Han var best da
det gjaldt som mest, og han var

best fra start til slutt.

elsker toppturer. Når vi møter ham for en
prat, ligger han imidlertid så totalt utslått i
stolen at det kan se ut som om gullformen er
blitt sugd ut av ham for all framtid. Emil er rask
til å berolige.
– Sånn sitter jeg nesten alltid. Det henger
nok sammen med jobben min. Når jeg trener
eller deltar i løp, er jeg maksimalt fokusert. Før
OL, for eksempel, gjorde sykdom og dårlige
treningsresultater at jeg følte jeg ikke hadde noe
i Vancouver å gjøre. Men jeg fokuserte veldig på
det mentale, og det viste seg å fungere. Når jeg
da ikke er på jobb, som nå, slapper jeg av i hver
eneste muskel. Det er jeg nødt til å gjøre for å få
toppene siden.
Emils oppskrift for avslapping før

oppkjøringen til neste sesong kan ta pusten
fra de fleste. Han har noen få uker til rådighet
før treningen begynner for fullt. Noe av tiden
skal han tilbringe på sofaen og på båten ved
familiehytta, men aller mest gleder han seg til
toppturene.
– De betyr mye for meg. Da slapper jeg virkelig
av. Jeg er såpass godt trent at det har lite å si
om jeg bruker kroppen når jeg restituerer meg.

Det viktigste er at hodet får slappe av. Og det
gjør det når jeg går opp og ned fjellsider. Da gjør
jeg i grunnen det samme som alle i Statkraft job-
ber med: Ligger på lading og produserer fornybar
energi, gliser han.

støtter statkraft. Og selv om den siste
kommentaren sies litt fleipete, understreker Emil
at Statkrafts kjerneområde er viktig for ham.
Nettopp for at han skal kunne bruke det som er
av kraft og energi på å utføre sine arbeidsopp-
gaver, må 24-åringen luke ut det han kan av støy
og ruglete kanter i hverdagen.
– Som alle andre er jeg opptatt av fornybar
energi og et godt miljø. Derfor står jeg 100
prosent inne for Statkrafts satsingsområder. Det
finnes nok av sponsorer som gjør mye bra, men
også en del som er mindre bra. Jeg er veldig
takknemlig for at jeg slipper å forholde meg til
den problemstillingen med Statkraft i mitt hjørne.
I stedet kan jeg fokusere kun på det rent sports-
lige, sier Emil.
Men hva skal en ung skiskytter fokusere på

når han allerede har vunnet OL-gull, VM-gull og
verdenscupen? Han må jo ha oppfylt det han har
hatt av målsettinger?
– Resultatene er ikke den viktigste motivasjo-
nen. Derimot er jeg svært opptatt av å forbedre
detaljer. Oppkjøringen for kommende sesong
blir derfor ikke noe annerledes enn i tidligere
år. Et løp består av en rekke ulike små og store
arbeidsoppgaver. Mitt mål er å forbedre meg
på flest mulig av disse. Hvis jeg lykkes med det,
kommer også resultatene.
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sponsor

skiskytter emil hegle svendsen har bak seg en sesong der han vant alt
som var verdt å vinne. nå har han i god statkraft-ånd lagt seg til lading,

før oppkjøringen til neste sesong begynner for fullt.
av bente bakken foto erik thallaug

Statkraft som sponsor
sponsing er en kanal som bidrar til å forsterke
statkrafts synlighet og gir tilgang på arenaer
for relasjonsbygging. dessuten er selskapets
aktiviteter med på å skape intern stolthet
gjennom å bidra i konkrete prosjekter innen
idrett, kultur og miljø, både lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. her er noen eksempler:

norges skiskytterforbund

statkraft er hovedsponsor for rekruttering og
talentutvikling i norges skiskytterforbund. i til-
legg til eksponering av eliteløpere, har selskapet
utviklet team statkraft (regionale rekrutterings-
lag) og statkraft young star (tilbud med konkur-
ranse og samlinger for de beste 15-16-åringene).

oslo jazzfestival

statkraft har et mangeårig samarbeid med
festivalen, der det blant annet deles ut et
young star-stipend. det er også et eget
arrangement for eksterne relasjoner ved
hovedkontoret på lilleaker. jazzinteresserte
medarbeidere nyter godt av billetter til en
rekke klubbkonserter, og i tillegg har statkraft
tilgang til internasjonalt anerkjente artister
ved selskapets egne arrangementer.

det norske teatret

hovedmålet med samarbeidet med det norske
teatret er å bygge en sterkere kultur internt
i statkraft. avtalen blir benyttet til å trekke
statkraftsmedarbeidere og relasjoner til teateret,
og til å trekke teateret og deres kompetanse inn
i statkraft. i tillegg kan statkraft benytte seg av
teatrets lokaler til samlinger og arrangementer.

ligger på

lading

statkrafts
gullgutt
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– Det har lite å si om jeg bruker kroppen fysisk når jeg restituerer meg. Det viktige er at hodet får slappe av.
Det hender at vi padler kajakk på trening, men det er stort sett for moro skyld.

nå gjør jeg
i grunnen

det samme som
alle i statkraft
jobber med:
ligger på lading
og produserer
fornybar energi.
skiskytter emil hegle svendsen

– alle statkraft-medarbeidere
har grunn til å føle seg stolte av Emil og
resten av skiskytterne. Vi har en ekte
tilknytning til utøverne, og er på sett og
vis litt i slekt med dem, smiler markeds-
sjef Grete Ingeborg Nykkelmo.

I 2006 gjorde Statkraft en objektiv
analyse av sine verdier. Målet var å se
hvilken idrett selskapet hadde mest til
felles med, og som derfor også kunne
sponses både i bredden og på toppnivå.
Fokuset på ren energi og viktigheten
av hele tiden å drive med innovasjon,
var viktige faktorer som gjorde at
konklusjonen ble skiskyting. I tillegg
står sporten sterkt både i Norge og i
Statkraft-landene Sverige og Tyskland,
slik at kjennskapen til selskapet der for-
håpentligvis vokser seg enda sterkere.

Den gangen var Emil Hegle Svendsen
fortsatt et ukjent navn i mediene. Med
Statkraft som hovedsponsor har han
imidlertid vokst til å bli «markedsleden-
de» i sin bransje, akkurat som Statkraft.

– Som selskap ble vi nok tidligere
tillagt en litt traust «personlighet». Vi har
imidlertid tatt viktige grep for å endre på
dette, og fremstår nå som langt friskere
og mer spennende. I den sammenheng
kunne vi ikke hatt et bedre ansikt utad
enn Emil og resten av skiskytterne. De
har alle noe herlig friskt over seg, de står
for noe ekte og solid, og leverer topp
resultater hele tiden, sier Nykkelmo.

«Vi er litt
i Slekt»
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− Statkraft-medarbeidere
og Emil Hegle Svendsen
er litt i slekt, mener
markedssjef Grete
Ingeborg Nykkelmo.

denne sektoren, som omfatter forny-
bar energiteknologi og energisparing, er
allerede verdt 600 milliarder euro, og med
årlige vekstrater på mellom 2,5 og 9 prosent
kan dette være den tredje største økono-
miske sektoren på verdensbasis i 2020. I
Europa vil etterspørselen etter fornybar
energi øke med 27 prosent hvert år for å nå
målet på 20 prosent.
Norge står i fare for å sakke akterut i

denne nye vekstsektoren. Mens land som
Brasil, Sverige og Japan er på full fart
fremover, kommer Norge på 26. plass i en
internasjonal sammenligning av salg av
grønn energiteknologi.
Det er ikke en naturlig posisjon for Norge.

Som et av de rikeste landene i verden, har
Norge kapital som kan investeres i fors-
kning, utvikling og innføring av grønn ener-
giteknologi. Landet er også en av de største
kunnskapsprodusentene i verden − også et
viktig aktivum i en sektor som er avhengig
av nyskaping. Videre har Norge, som en
stor bidragsyter til globale klimaendringer
gjennom olje- og gassindustrien, et moralsk
ansvar for å påta seg en lederrolle innen
sektoren.
Det er faktisk overraskende at Norge ikke

allerede har tatt sin rettmessige plass når
det gjelder å tjene på grønn energiteknologi.
Den norske solkraftindustrien konkurrerer
allerede med verdens beste. I en industri
med en årlig global vekst på 53 prosent (!),
er Norge nest størst, etter markedsposisjon
beregnet etter brutto nasjonalprodukt (BNP).
Det er ironisk for et land som ikke akkurat er

kjent for sol − men mindre overraskende når
man tenker på at grønn energiteknologi er
en kunnskapsintensiv industri.
Havvind er en annen sektor der Norge kan

utmerke seg. Basert på sin ledende kunn-
skap om arbeid på offshore-plattformer, kan
Norge bidra til de tusenvis av megawatt som
produseres av de nye vindmølleparkene
som bygges utenfor kysten av Europa, USA
og Kina.
Det er noe å lære av de nasjoner som

leder an innen ren energi − Danmark, Brasil
og Tyskland. For det første tidlig stimulering
og en integrert tilnærming fra regjeringens
side til støtte for hele verdikjeden. For det
andre sterk investering i sektorer der landet
har gode naturlige forutsetninger. Dessuten
legger land med et sterkt hjemmemarked til

rette for fremveksten av en sterk industri.
Ut fra det dominerende offentlige

eierskapet i aktuelle selskaper, har Norge
en enestående mulighet til å utnytte sine
konkurransefordeler innen områder som
havvind, og angi den strategiske retningen
for industrilokomotiver.
Det krever imidlertid det vanskeligste av

alle forutsetninger: Politisk vilje og klare valg.

I hvert nummer fremover vil ulike miljøkrefter i

Norge og Europa presentere sitt syn på

fremtidens energiløsninger.

donald pols,
leder for WWFs klimaprogram

Det er overraskende
at norge ikke allerede

har tatt sin rettmessige plass
når det gjelder å tjene på ren
energiteknologi.

miljøkraften:

norge kan og bør ta en ledende rolle i å utvikle
grønn energiteknologi globalt. dermed vil
norge ikke bare kunne ta sin del av ansvaret for
globale klimaendringer, men også sørge for at
norske selskaper får sin rettmessige del av et
internasjonalt vekstmarked.

norge bør
lede an
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strømprisen nådde ukjente høyder i midt-norge i en periode i vinter. da begynte noen
å murre om at staten burde garantere for en mer rettferdig strømpris. men hva blir
konsekvensene hvis politikerne skal bestemme prisen?
tekst Cato gjertsen foto hans fredrik asbjørnsen

«politikerprisen» er verst
StrømpriSdebatten:

Det hjelper ikke alltid om det er nok snø på
fjellet. Også mange andre faktorer virker
inn på strømprisen.
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D
et er alltid lurt
å begynne med
historien. Frem
til 1991 var det
politisk bestemte
priser på kraft i

Norge. Da kom Energiloven som
la til rette for konkurranse innen
omsetning og produksjon av kraft.
Før dette hadde alle leverandørene
oppdekningsplikt og leveringsrett,
noe som bidro til overinvesteringer
og manglende kostnadseffektivi-
tet. Merkostnadene ble enkelt og
greit skjøvet over på forbrukerne
gjennom påslag i strømprisen, noe
som var tydelig da markedet ble
deregulert og kraftprisen falt som
en stein.

riktig ressursbruk viktig.
Sjeføkonom Kjell Berger i Stat-
krafts analyseavdeling har arbeidet
med energiproblemstillinger siden
midten av 1980-tallet. Han peker
på at hvis man skal mene noe om
kraftprisene i Norge, er det viktig å
kjenne til de to viktigste faktorene
som driver prisen opp og ned.
– Gjennom Nord Pool er vi knyttet
tett opp mot kraftmarkedet på kon-
tinentet. Der lages mye av kraften
basert på brensel som kull, olje og
gass. Hvis kostnaden på brensel
stiger kraftig, virker det derfor inn

på kraftprisen. Den andre faktoren
som påvirker kraftprisen i Norge
er variasjonene i tilsiget av vann til
magasinene. Lite vann gir en høy
kraftpris, og omvendt, forklarer
Berger.
Hvis man skulle ha tatt i bruk en

modell med en regulert kraftpris,
uavhengig av hydrologi og prisen
på brensel, ville staten langt på
vei måttet avsette en viss mengde
strøm til den enkelte husholdning
og bedrift. Men hva så når res-
surstilførselen ble knapp? I vinter,
i 2006 og i 2002/2003 var det
lite vann i magasinene, og prisene
gikk kraftig opp. Ifølge Berger er
prisoppgangen et viktig signal om
knapphet på kraft. Sluttbrukerne
vil da ønske å iverksette tiltak for
å redusere egen strømbruk, ved
energisparetiltak og fyring med
alternativt brensel.
– Alle må spare ved ressursknap-
pet. Det er selve essensen i dagens
system. I et regulert marked,
derimot, trenger man ikke å ta
stilling til eget kraftforbruk. Prisen
er den samme uansett. Derfor kan
man i prinsippet bare åpne vindu-
ene og fyre for kråkene, uten å få
signaler om at det er knapphet, helt
til det blir tomt i vannmagasinene.
Da er det plutselig null strøm når
en slår på bryteren, og da står vi

overfor langt verre problemer enn
høye strømpriser, sier Berger.

store prisforskjeller. Statnett
har delt Norge inn i fem ulike
regioner, basert på overførings-
begrensninger i strømnettet og
hydrologi. Det er bakgrunnen for
at man fikk avisoverskrifter i vinter
om familien som betalte dobbelt

så mye for strømmen som nabo-
familien. For å forhindre at noe
lignende skjer igjen, må man ha et
mye kraftigere overføringsnett og/
eller bygge flere kraftverk i områder
med knapphet.
– En slik utbygging vil møte
kraftig motstand som følge av de
store naturinngrepene det vil føre
med seg. I tillegg er det neppe
samfunnsøkonomisk lønnsomt å
fjerne alle prisforskjeller, bare der
det er store prisforskjeller over lang
tid. En kan uansett ikke gardere
seg 100 prosent mot svingninger
mellom ulike regioner i Norge,
sier Berger, og peker på et viktig
moment ved markedsregulert
prissetting som ytterst sjelden når
avisforsidene.
– Når det er overskudd av vann
i magasinene, går prisen ned. Da
kan det fort bli snakk om en stor
prisnedgang som varer lenge.
Nettopp det at vi er belønnet med
billig strøm når ressurstilførselen er
god og holder oss i ørene når det er
knapphet, gjør at vi bør si oss for-
nøyde med markedsregulert strøm.
Det er sikkert rom for forbedringer
i organiseringen av markedet vårt,
slik det er i alle verdikjeder, men
det ville være særdeles uklokt å gå
tilbake til et politisk regulert system,
slår Berger fast.

– en markedsbasert kraft-
pris bidrar også til at vi får de mest
lønnsomme investeringene totalt sett,
både for produsenten og forbrukeren,
sier Tor Arnt Johnsen, seksjonssjef for
analyse i Norges vassdrags- og energi-
direktorat, NVE.

I tillegg til å være et signal om res-
sursknapphet, peker Johnsen på en av
effektene kraftprisene i det finansielle
markedet har. Hvis prisen er stabilt
høy, vil det være en stimulans til aktø-
rer som ønsker å realisere utbyggings-
prosjekter. Siden de må selge kraften i
et marked med andre tilbydere, vil det
først og fremst være konkurransedyk-
tige prosjekter som vinner frem.

– Statkraft og de andre kraftprodu-

sentene er flinke til å se inn i glasskula
og gjøre anslag for fremtiden. Det
oppstår derfor ikke noe stort etterslep
med for høye priser over lang tid,
og utilstrekkelige investeringer, sier
Johnsen.

Svingende kraftpriser gjør dessuten
at forbrukerne på et tidspunkt vil
anse prisnivået som for høyt, og heller
investere i alternative energikilder som
for eksempel varmepumper.

– Dagens system for kraftpriser er
rettferdig og oversiktlig for både produ-
senter og forbrukere. Begge parter står
fritt til å fatte egne avgjørelser, basert
på hva de mener vil være mest lønn-
somt for dem på sikt, sier Johnsen.

«mer lønnSomme inVeSteringer»

politikerstyrt pris vs. markedspris: Inntil 1991 var kraftprisen i Norge
politisk styrt og kalt Statkraftprisen. Den røde linjen viser denne fremskrevet etter utvik-
lingen i konsumprisindeksen. Den blå linjen viser den reelle utviklingen i Systemprisen.

strømprisDebatten

«alle må
spare

ved ressurs
knapphet»
kjell berger
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dette HUSker
Han beSt

stolteste øyeblikk:markeringen på
styrerommet da statkraft offentlig-
gjorde e.on-transaksjonen.

vanskeligste øyeblikk: da vi
skulle presentere planene våre for
næringsminister sylvia brustad, og
det samme dag sto i aftenposten
om hvordan vi skulle «skvise» politi-
kerne. det var svært ubehagelig.

morsomste øyeblikk: det å være
med på revyen har vært moro – å stå
med parykk på scenen og synge «je
ne regrette rien»!

høytidelig: Stemningen var god da Norges største for-
retningstransaksjon ble undertegnet av Bård Mikkelsen og
E.ONs konsernsjef, Wulf Bernotat.

ga stafettpinnen videre: Fra
markeringen av lederskiftet ved hoved-
kontoret på Lilleaker.

i godt selskap: Under åpningen av vindparken på
Smøla fikk Mikkelsen bistand av HM Kong Harald.
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sjefsskifte

b
ård Mikkelsen tok over kon-
sernsjefstolen i Statkraft 1.
september 2001, og har altså
ledet selskapet gjennom store
deler av 2000-tallet. Vi møtte
ham på kontoret noen dager før
han skulle levere stafettpinnen

videre til Christian Rynning-Tønnesen.

hvordan føles det å forlate selskapet du
har ledet siden 2001?
− På en måte føles det veldig naturlig. Jeg har følt
meg privilegert over å ha denne stillingen, men
alle slike lederroller har sin tid. Samtidig er det
et visst vemod over at det nå er slutt, men jeg er
veldig takknemlig for det jeg har fått være med
på i disse årene.

kan du trekke frem noe som høydepunktet
i din tid som konsernsjef?
− E.ON-transaksjonen, norgeshistoriens største
transaksjon, var veldig stor – og ikke minst viktig
– for Statkraft, og for Norge som energinasjon.
Jeg skulle vært rimelig bevisstløs for å glemme

å nevne den som et høydepunkt! Der fikk vi se
viktigheten av å bygge tillit med ledelsen i et
annet selskap og finne frem til en avtale som
begge parter føler er veldig bra.

det kommer iblant kritikk av hvordan
statkraft opptrer − fra politikere, mil-
jøvernere og vanlige folk, for den saks
skyld. hvordan har det vært å takle?
− Jeg mener at vår historie, vår virksomhet og
opptreden, er god og bunnsolid, og da er det mer
en kommunikasjonsjobb å fortelle den historien.
Når du vet at den er god, og du vet at organi-
sasjonen gjør en fremragende jobb, da er det
enklere å akseptere at ikke alle ser på oss med
de samme briller.

hvordan ser du på din egen rolle som leder
når du ser deg tilbake?
− Som leder er jeg opptatt av å slippe løs det
som er av god energi i den enkelte – og i hele
organisasjonen. Jeg pleier å si at alle må ha
egen propell, og du finner ingen i ledelsen her
som ikke har det. Man kan ikke sitte og vente på

at ting skal dukke opp, det er viktig å ta initiativ.

du har militær bakgrunn, har helikopter-
lappen og har hoppet i fallskjerm over
begge polene. hva slags betydning har
imaget ditt hatt som leder?
− Man er den man er, og kan ikke være noe an-
net. Jeg er glad i utfordringer, og det at man er
litt leken tror jeg aldri er noen ulempe. Det viser
jo også at jeg har hatt egen tid − det er viktig å
lade batteriene iblant, og det er viktig å brenne
for noe. Uansett er image bare en ramme rundt.

nå forlater du sjefskontoret her, men
ordet pensjonist vil du ikke ta i din munn
ennå?
− Nei, det er et dårlig uttrykk for meg. Jeg føler
meg frisk og rask og brenner for å være til nytte,
så dette dreier seg om å gå over i neste fase. Jeg
har en del styreverv, blant annet som styreleder i
Cermaq og Store Norske, og håper også å jobbe
med ulike prosjekter fremover. Jeg har sikret
meg et kontor, har mitt eget selskap og er klar til
å gå videre.

30. april gikk bård mikkelsen for siste gang ut dørene på lilleaker som konsernsjef,
stolt over de ansatte og selskapet han har ledet − og litt vemodig over å forlate det.
tekst Christer gilje foto erik thallaug og damian heinisCh

stolt og vemodig

inspeksjon: Gigantavtalen med E.ON
overførte en rekke kraftverk i Sverige til
Statkraft. Helikopterpilot Bård Mikkelsen
kan selv inspisere fra luften.

i mediene: En av utallige
ganger Bård Mikkelsen er
blitt intervjuet på norsk tv.

mange sider: Bård Mikkelsen har gjennom ni år vist
mange sider av seg selv. Her fra Statkraft-revy.

Forsiden han burde hatt? Fra revyen.
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stillingen

Da Christian rynning
tønnesen virkelig fikk
øynene opp for anvendt
prosesskjemi, hadde han
all mulig grunn til å frykte
lovens lange arm. men det er
ikke derfor han løper så mye.
tekst birger baug foto hans fredrik asbjørnsen
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Christian rynningtønnesen
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stillingen

13
år i Statkraft,
hvorav de siste 11
i toppledelsen, var
aldeles ikke nok for
Christian Rynning-
Tønnesen. For det er
først nå vi begynner

å se fruktene av alt han var med på å sette i
gang mellom 1992 og 2005 – hvorav de fire
siste årene sammen med Bård Mikkelsen. Da
skulle det nesten bare mangle om ikke Rynning-
Tønnesen fikk lov til å være med på å plukke ned
noen av fruktene også.
– Mange sier at det å ansette deg som
konsernsjef var den beste måten å bevare
kontinuiteten på?
– Det er kanskje noe i det. Jeg var i hvert fall
med på å styre Statkraft mot et større marked,
og berede grunnen for den brede, internasjonale
satsingen vi ser i dag. De siste tunge satsingene
jeg fikk være med på før overgangen til Norske
Skog, var vindmøllesatsingen og etableringene
av Småkraft og SN Power.
– Det er navn som lar seg høre i dag også?
– Det er det, konstaterer han fornøyd.

melkekasse. Rynning-Tønnesen var altså en
svært aktiv deltaker i internasjonaliseringen av
konsernet på 90-tallet. Men det tok litt tid før
ledelsen skjønte at «nye Statkraft» var noe som
også burde markeres internt. Han glemmer for
eksempel ikke da den første store kraftutveks-
lingsavtalen var i havn – med tyske Preussen
Elektra.
– Det var vel første gang vi bestemte oss for å
gjøre noe spesielt ut av en slik hendelse, så vi
bestilte kake til alle ansatte. Men da vi satt der
i kantinen med kaken på bordet, var det liksom
noe som manglet, og jeg følte at noen burde si
noe. Siden ingen andre tok initiativet, fant jeg til
slutt en melkekasse, veltet den rundt og stilte
meg oppå der. Jeg gjorde ikke annet enn å dele
det vi i ledelsen følte med alle rundt oss, men
stemningen som oppsto var noe helt spesielt.
Der og da føltes det omtrent som om vi hadde
vunnet en idrettskonkurranse, sier han.

kritisk i nepal. Både de interne markeringene
og internasjonaliseringen fortsatte å skyte fart,
og med etableringen av SN Power befant Stat-
kraft seg plutselig i de fleste verdenshjørner. Det
brakte også med seg utfordringer som ikke er
hverdagskost for ledere i Norge. Og for Christian
Rynning-Tønnesen, som satt i styret for SN Power
fra starten av, ble noen av opplevelsene ekstra
sterke. Et av de vanskeligste prosjektene var for
eksempel Khimti-kraftverket i Nepal, som i 2002
ble et mål for opprørerne i maoistgeriljaen.
– Rett før vi i SN Power-styret skulle besøke
Khimti, ble nabokraftverket sprengt i filler av
maoistene. De prøvde å ta vårt kraftverk også,
ved å sprenge vanninntaket, men belysningen
var på den tiden hentet fra nabokraftverket som
de selv hadde ødelagt. I mørket bommet de
ganske kraftig, så skadene ble begrenset. Vi i
styret bestemte oss for å opprettholde besøket

som en støtte til de nepalske og norske ansatte,
som satte så mye på spill ved å fortsette å jobbe
i den situasjonen de var i.
Han legger ikke skjul på at det var spesielt å fly

inn i et armert, russisk militærhelikopter.
− Vi måtte fly lavt, siden vi da ville være et
vanskeligere mål, og landet bak hauger med
beskyttende sandsekker, minefelt, maskin-
geværstillinger og fullt bevæpnede regjerings-
soldater. Det føltes ganske dramatisk det hele,
men jeg kommer aldri til å glemme den varmen
og takknemligheten de ansatte møtte oss med.
– Fryktet du for livet?
– Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Det var tross
alt mye verre for dem som jobbet der til daglig. Vi
fløy bare inn og ut, mens de bodde der fast med
familiene sine.

halverte antall ansatte. Da Rynning-
Tønnesen tiltrådte som finansdirektør i Norske
Skog i 2005, og et drøyt år senere ble konsern-
sjef, var det ikke lenger kun snakk om å besøke
sine ansatte for å motivere dem. I tillegg måtte
han be mange om å slutte. For i et selskap
tuftet på avispapir var det ingen grunn til å la
champagnekorkene sprette da internett vokste
kraftig og etterspørselen etter slikt papir bare
i USA falt med to tredeler på ti år. Rynning-
Tønnesen ble ryddegutten. Han kom så langt
at han fikk gitt selskapet et pusterom, etter å
ha redusert arbeidsstokken fra over 10 000
ansatte til dagens 5600 gjennom salg og ned-
bemanninger. Gjelden har gått samme vei, fra 19
milliarder til 9,5 milliarder.
– Hvordan tror du at du vil bli husket i Norske
Skog?
– Jeg håper at mitt ettermæle blir at jeg tok
ansatte på alvor både menneskelig og faglig,
at jeg var beslutningsdyktig og fikk mye gjort.
Og at jeg etterlater meg et bo som gir gode
forutsetninger for å klare seg videre i et svært
vanskelig marked.
– Men det kan ikke ha vært lett å kvitte seg
med så mange ansatte?
– Det var ikke det, men vi brukte svært mye
krefter på å finne nye jobber til dem som

din nye sjef om:styrebesøk i krigssonenfremtiden for statkraftbillige fester

Christian Rynning-Tønnesen jogger, går på ski, padler,
sykler og trener styrke i helsestudio. Ikke rart mannen
har mye energi. – Jeg balanserer livet mitt med familie og
egentrening – i den rekkefølgen, sier Rynning-Tønnesen.
(Foto: Scanpix)

Christian rynning-tønnesen
født og oppvokst i kristiansand og bergen

stilling: konsernsjef i statkraft.

utdannelse: sivilingeniør ved nth.

sivilstand: gift, to døtre og to sønner i alderen 12 til 22 år.

utenom jobb: langrenn, kajakk, sykling, løping og
styrketrening. har vært mye på tur med hele familien, i
alt fra statkrafts firmahytter til masai mara i kenya. har
hytte på sørlandet og i nordmarka.
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Christian rynningtønnesen

statkraft er en av
norges desidert

viktigste bedrifter.
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måtte gå. Der vi måtte legge ned, etablerte
vi jobbsentre som hjalp medarbeiderne over i
nytt arbeid. Da 360 mennesker mistet jobben i
Union, var det færre enn ti som ikke fikk ny jobb
eller pensjon. Tross høy ledighet i Tsjekkia hjalp
vi mer enn tre firedeler over i ny jobb der. Jeg var
selv i møte med de tillitsvalgte, og de aksepterte
beslutningen, selv om de syntes det var fryktelig
trist. Likevel takket de oss for at tiden i Norske
Skog hadde vært den beste i hele deres yrkes-
karriere. Den type tilbakemeldinger gjorde det
litt mindre vanskelig.
For finansanalytikerne ble han ansett som

Norske Skogs redningsmann. Vendinger som
«fabelaktig jobb» og «vanskelig å fylle skoene et-
ter» satt løst da det ble klart at han gikk tilbake
til Statkraft. I 2009 ble han da også utpekt til
beste konsernsjef i den europeiske papirbran-
sjen av bransjeorganisasjonen RISI.

sosialt ansvar. – Det må likevel være en
lettelse å returnere til et selskap uten den type

problemstillinger?
– Det er klart at det å operere i et kraftmarked
som er i kontinuerlig vekst, og særlig på området
«fornybar energi» der Statkraft er spesielt store,
er en helt annerledes situasjon. Det er også an-
nerledes å komme til et helstatlig selskap, uten
de samme kravene til å informere marked og
analytikere, noe som gir oss ledere bedre tid til
å lede. På den annen side har styret begrenset
innflytelse på utbytte og selskapets egenkapital.
Rynning-Tønnesen ønsker foreløpig ikke å

formulere seg veldig detaljert om sine vyer for
Statkraft. Men han er veldig tydelig på selska-
pets samfunnsrolle.

– Statkraft er en av Norges desidert viktigste
bedrifter, både energipolitisk og i forhold til
industriforvaltning og verdiskapning. I tillegg
påhviler det oss å ta et sosialt ansvar i alle de
markeder der vi er til stede. Vi skal ta vare på de
ansattes helse og faglige utvikling, vi skal følge
våre etiske retningslinjer og vi skal sørge for at
våre forretningsmessige aktiviteter får positive
samfunnsmessige konsekvenser også lokalt.
– Har du en ledelsesfilosofi?
– Det aller viktigste for meg er å operere med
et veldig tydelig skille mellom den prosessen det
er å fatte en beslutning og det å gjennomføre
den. I første fase er jeg opptatt av bredest mulig

jeg har lært mye av min far, kanskje
først og fremst det å støtte sine

ansatte i vanskelige operasjoner, og gi
dem tillit og støtte.

stillingen

Den gamle og den nye konsernsjefen hadde hyppige møter i overgangs-
fasen. De kjente hverandre også godt fra Rynning-Tønnesens forrige
periode i Statkraft.

Det er allerede en utfordring å holde styr på agendaen til den nye konsernsjefen. Her planlegges den
nærmeste fremtiden med assistent Lisbeth Seeberg.
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involvering fra alle relevante parter, men når be-
slutningen først er fattet, skal gjennomføringen
være så spiss som mulig. Da er det ikke plass for
omkamper, sier Rynning-Tønnesen.
– Hva tenker det norske folk om Statkraft om
ti år?
– Da håper jeg at nordmenn vil være stolte over
å ha en norsk forankret bedrift, som både har
bidratt til å utvikle mye miljøvennlig energi som
verden trenger, og til å gi det norske samfunn
store inntekter.

frykten for politiet. Men tilbake til utgangs-
punktet, som var en barndom på steder bestemt
av fars politikarriere. Først var Carl Mentz
Rynning-Tønnesen ordenssjef i Bergen, før han
ble en høyst elsket politimester i Kristiansand
gjennom hele 80-tallet.
– Jeg har lært mye av min far. Kanskje først og
fremst det å støtte sine ansatte i vanskelige ope-
rasjoner, og gi dem tillit og støtte. I tillegg er jeg,
som ham, opptatt av at ting skal fortelles som

de er, ikke pakkes inn, også har både han og jeg
en stor evne til å tåle kjeft. Det er viktig i slike
posisjoner, sier Christian Rynning-Tønnesen.
Men er det én ting Christian garantert ikke

lærte av sin politimesterfar, var det forsøkene
innen «anvendt prosesskjemi» han og noen
kamerater i all hemmelighet drev med «en gang i
ungdommen», slik han vagt, men bevisst, velger
å formulere det.
– Generelt var jeg aktiv som barn, og fant på
mye rart, som for eksempel kjøp og salg av
brukte bildeler og godteriutsalg, for å nevne noe.
Jeg var med på å lage en kaninfarm og en an-
defarm, var speider og spilte sjakk. Men det var
ikke alt som tålte dagens lys like godt, som da
vi startet hjemmeproduksjon av foredlet vin. Vi
var storfornøyd med den tekniske kvaliteten og
vi fikk dyp innsikt i prosesskjemi. Det dreide seg
om relativt beskjedne volumer, men tillatt etter
norsk lov var det nok definitivt ikke. Fordelen
var at ungdommen min var preget av usedvanlig
billige fester …

– Så du var allerede den gang opptatt av å
holde kostnadsnivået nede?
– He, he. Ja, du kan kanskje si det slik. Men det
var nok spenningen ved produksjonen som var
den aller største drivkraften.
I dag er forholdet uansett for lengst straffe-

rettslig foreldet. Trøsten for far Carl må for øvrig
være at interessen for prosesskjemi førte søn-
nen inn i utdanningen til Sivilingeniør Maskin ved
NTH (nå NTNU) i Trondheim. Og senere, altså, til
konsernsjefstillingen i Statkraft. Eller kanskje
var kjemi-eksperimentene Christians egen måte
å følge opp fars «sivile ulydighet» på, som da
sistnevnte fikk brev fra Justisdepartementet
med beskjed om at han måtte slutte å bruke
hvit skjorte til hverdagsuniformen – den var kun
ment til fest.
«For meg er hver dag en fest», var det bestemte,
skriftlige svaret til departementet, et motto far
Rynning-Tønnesen levde opp til resten av sin
yrkeskarriere. Det må jo være bra å sikte mot for
sønnen også!

Christian rynningtønnesen

Noen kommer og noen går: Christian Rynning-Tønnesen hilser på Unni Sletta, som gir seg etter 18 år som resepsjonens
førstedame.
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fotoreportasjen

er det skjønnheten som gjør at ingen slutter ved
pumpekraftverket i erzhausen?
tekst bente bakken foto dag spant

der ingen slutter

Pumpekraftverket i Erzhausen, hvor
Statkraft kom inn på eiersiden i fjor,
ligger mellom Hannover og Göttingen
og har flotte omgivelser.
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erzhausen

Olaf Fritsch, fagansvarlig elektromontør.
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erzhausen

p
umpekraftverket i Erzhausen,
mellom Hannover og Göt-
tingen, ligger i vakre, grønne
omgivelser. Ved siden av
kraftverket brer et kunstig
fiskevann seg ut. Her settes
det jevnlig ut fisk av ulike slag,
deriblant gresskarpe – en

planteetende art fra elven Amur i grenseområdet
mellom Sibir og Kina.
Ansatte ved kraftverket nyter eneretten til å

fiske i vannet og har dermed et litt annerledes
frynsegode. Men gresskarpene har også en an-

nen funksjon.
– De hindrer overdreven vekst av alger og andre
planter som kan forstyrre driften, sier kraftverk-
sjef Klaus-Peter Woykoss.
Fiskevannet er nemlig ikke bare til pynt – det

fungerer som ett av to reservoarer for pumpe-
kraftverket. Reservoar nummer to er et stort
basseng oppe på en høyde like ved.
– I perioder med lav etterspørsel på kraftmar-
kedet, brukes overskuddskapasitet til å pumpe
vann opp i dette bassenget. Når etterspørselen
stiger på nytt, slippes vannet ned igjen gjennom
en turbin. Kraften vår er tilgjengelig i løpet av få

minutter, noe som er en fordel sammenlignet
med andre kraftverk, der man trenger flere
timer på å justere produksjonen. Vi kan både
tilby kraft på kort varsel og spare energi, noe
som bidrar til stabilitet i kraftmarkedet, forklarer
Woykoss.
Pumpekraftverket ble planlagt og bygd i perio-

den 1956-64 av Preussen Elektra. Mot slutten
av nittitallet gjorde en rekke oppgraderinger
Erzhausen til et av de mest moderne pumpe-
kraftverkene i hele verden.
I fjor kom Statkraft inn på eiersiden, og alle-

rede nå kan Erzhausen vise til et økt overskudd.

«

Uwe Pohle overvåker og
kontrollerer de to reservoarene.

Rørene som frakter vann mellom
det nedre og øvre reservoaret.
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kraften vår er tilgjengelig
i løpet av få minutter.

kraftverksjef klaus-peter woykoss

– Det gjør kraftverket, som har en kapasitet
på 220 MW, til et av de mest lønnsomme i
Statkraft-systemet, sier Woykoss.
Tredve personer jobber ved Erzhausen per i

dag. Alle har lokal tilknytning og de fleste blir
værende her gjennom hele yrkeslivet.
– Jeg vet ikke om noen som har sluttet før
pensjonsalder, bekrefter Woykoss, som også har
utvidelsesplaner:
– Innen 2013 får vi økt kapasitet gjennom nye
turbindrivere. Det vil igjen være et godt utgangs-
punkt for å gjøre en utredning med tanke på
flere utvidelser, sier han.
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Rüdiger Hossfeld,
fagansvarlig maskin-
montør, sammen med
elektriker Ralf Pape.

erzhausen
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En av de ansatte hos fiskeoppdretteren i nabolandsbyen setter ut fisk i det nedre reservoaret ved Erzhausen.
De kraftverksansatte har eneretten på fisket som «frynsegode».

Heller ikke omgivelsene er til å fnyse av, akkurat …

Kevin Dembsky, ass. fagansvarlig elektromontør, foran en av turbinene.
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aktuelt

moderniserer
fjernvarmeanlegget
statkraft värme ab investerer rundt 60 millioner
svenske kroner i en omfattende ombygging og moder-
nisering av fjernvarmeanlegget i Trosa.

Årsaken til moderniseringen er at dagens fjernvarme-
anlegg snart er foreldet, og at man vil sikre varmeleve-
ranser til eksisterende og nye kunder i lang tid frem-
over. Investeringen inkluderer ny varmesentral basert
på biobrensel, med røykgasskondensering og en ny
oljefyrt reservekjel. Investeringen gir økt driftssikker-
het, sikrere varmeleveranser og bedre miljøeffekt.

Skaper én milliard i nord
en studie foretatt av handelshøyskolen i bodø viser at Statkrafts verdiskaping i Nord-Norge målt
i samfunnsnytte og lokal betydning tilsvarte én milliard kroner i 2009. Verdien av Statkrafts virksomhet
i Nord-Norge ble målt til 55 milliarder kroner. Rapporten viser også at energisektoren i nord er hele 25
prosent større enn fiskeri- og oppdrettsnæringen.

membranseminar i San diego
statkraft arrangerer nytt seminar om saltkraft, denne
gang i San Diego, USA, og med membranteknologi som tema.
Det forskes på dette området flere steder verden over, og kunn-
skapsdeling vil kunne bidra til å utvikle nye membraner som gjør
det lettere å gjøre saltkraft kommersielt lønnsomt. Seminaret ar-
rangeres 11.-12. juli, og kontakten i Statkraft er Maria Benterud.

Fransk åpning for gasskraftverk
den første franske opsjonsavtalen for plassering av et gass-
kraftverk ble undertegnet fredag 12. mars. Opsjonsavtalen gjelder
en 13 hektar stor tomt i industriområdet «Parc Industriel de la
Plaine de l’Ain» i nærheten av Statkrafts nye Lyon-kontor. Stedet er
nå klart til overtakelse av prosjektutviklingsgruppen for utbygging
av et 400-800 MW «Lyon» gasskraftverk.

1 000 000 000

Totalt har Statkrafts tre norske
vindparker 109 møller.

109
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Statkrafts egen arbeidsgruppe er nå i mål
med retningslinjene for ansattes bruk av
sosiale medier. Gruppen er generelt svært
positiv til å bruke slike kanaler til å kommuni-
sere med folk over hele verden, til å fortelle
suksesshistorier og gjennom det bidra til å
styrke selskapets omdømme.

her er retningslinjene:

1.Vær åpen om hvem du er, hvor du jobber
og hvilke roller du har når du deltar i

sosiale medier. Dette er særlig viktig når
du kommenterer temaer som kan kobles til
arbeidsplassendin.

2.Bruk sunn fornuft og unngå stygge ordog uttrykk, vær ansvarlig og vis respekt
når du skriver.

3.Når du ser negative kommentarer ellerkritikk av Statkraft og vår virksomhet,
bør du unngå å svare selv. Videresend heller
informasjonen til info@statkraft.com, slik at
riktig talsperson kan svare.

4.Dersom du ser positive kommentarer
om Statkraft, så del dem gjerne med

dine venner eller tilhengere i de sosiale medi-
ene, og vurder om du skal videresende dem til
kommunikasjonsavdelingen.

5.Pass på at du ikke legger ut noe somkan oppfattes som negativt om Stat-
kraft. Selv om du skriver som privatperson,
kan du knyttes til arbeidsgiveren din. De
etiske retningslinjene og mediepolicyen gjel-
der også for sosiale medier, i likhet med alle
andre avtaler mellom deg og Statkraft.

6.Ikke legg ut saker om Statkraft som du
er usikker på om du kan dele. Dette

gjelder også informasjon du har fått tilgang
til gjennom våre forretningspartnere, kunder
o.s.v. Husk at interne kilder, som intranettet
og People&Power, er ment til internt bruk.
Informasjon som ligger på Statkrafts offent-
lige hjemmesider og i pressemeldinger kan
deles fritt.

7.Dersom du referer eller lenker til
eksterne kilder, pass på at denne infor-

masjonen er pålitelig. (Ikke del bilder, videoer,
sitater, osv., som kan være opphavsrettlig
beskyttet)

8.Dersom du er i tvil om noe kan du
spørre nærmeste leder eller kommuni-

kasjonsavdelingen.

Sjekk gjerne også www.twitter.com/statkraft,
og bli fan av Statkraft på Facebook.

slik er du
sosial
på nettet

elkraftpris til Statkraft-ansatt
johan l. amundsen er tildelt Elkraftprisen for 2009 av Den
norske komité for CIGRÉ for sitt arbeid med og kunnskap om
generatorer.

CIGRÉ er en verdensomspennende faglig organisasjon for store
elektriske kraftsystem som ble grunnlagt i 1921 og har hovedsete i
Paris. Elkraftprisen ble opprettet i 1990, og tildeles årlig en person
som har utmerket seg med arbeider av høy faglig kvalitet både
teoretisk og praktisk innen området produksjon og overføring av
elektrisk kraft. Overingeniør Johan L. Amundsen i PGTE, vant prisen
for sin kunnskap om generatorer og bidrag innen CIGRÉ. Prisutde-
lingen fant sted 27. mai i Det Norske Vitenskapsakademi.

etter det voldsomme jordskjelvet på
Haiti samlet Statkraft og SN Power inn
750 000 kroner til redningsarbeidet. Nylig
fikk SN Powers Halvor Fossum Lauritzsen
selv se hva pengene har gått til. Det norske
sykehuset i Petit Goave 2,5 timer utenfor
hovedstaden Port-au-Prince tar daglig imot
80 pasienter, som ellers ikke ville hatt noe
helsetilbud.

Teamleder Andreas Köstler fortalte blant
annet at Røde Kors i utgangspunktet planla å
ha feltsykehuset på Haiti i 12 måneder, men
allerede nå ser det ut til at det i alle fall må
bli i 18 måneder. − Vi arbeider i et samfunn
som er gått i total oppløsning, sier Köstler.

80 pasienter daglig på haiti

Halvor Fossum Lauritzsen møtte blant andre
teamleder Andreas Köstler (t.h.).
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i
nnovasjon og Vekst-avdelingen (kalt I&G,
etter forkortelsen på engelsk) ble eta-
blert i 2006. Avdelingens leder, Sverre
Gotaas, mener imidlertid at den på sett
og vis har eksistert i over 100 år.
– Se på utviklingen av vannkraft-

verkene siden slutten av 1800-tallet.
Det er ingen tvil om at det har vært en enorm
innovasjon på dette feltet, og en god forvaltning
av kompetansen hos Statkrafts medarbeidere
siden da. Ved å opprette I&G, fikk vi et verktøy
som skal ta bidra til å utvikle morgendagens
løsninger på best mulig vis, sier Gotaas.

tett på forskere. Han forstår at noen kan
være litt usikre på hva I&G egentlig holder på
med. Kort sagt kan man kalle avdelingen for en
hjelpesentral for en idé som Statkraft så kan
utvikle til en verdi. Det er nemlig lakmustesten
for hvorvidt I&G skal satse på et innovasjons-
prosjekt. Nøyaktig hvor lang tid en slik prosess
tar, varierer fra prosjekt til prosjekt. I bølgekraft
tilsvarer en kort tidshorisont to år, mens det
i Trading & Continental Operations kan være
snakk om måneder.
– Det ligger i forskningens natur at man ikke

kjenner til funnene som vil bli gjort underveis.
Det betyr igjen at funnene av og til vil være for
dårlige til at de kan brukes til noe nyttig, og
prosjektet avsluttes uten å ha oppnådd ønsket
resultat. Det er leit når det skjer, men samtidig
er vi ofte nødt til å strekke oss så langt at det
kan bli utfallet.
Et av I&Gs første satsingsområder var økono-

misk støtte til eksterne forskere som dypdykker
i temaer der både Statkraft og markedet ønsker
mer kompetanse. Dette forskerarbeidet begyn-
ner man så smått å se resultater av nå. Neste
skritt er å sørge for at forskningsresultatene blir
tatt i bruk av Statkrafts egne systemer.
– Dette skrittet er på mange måter det mest

kompliserte i vår verdikjede. Mye må klaffe for å
kunne implementere en god idé. Et av virkemid-
lene er at vi skal jobbe enda tettere opp mot de
viktige forskermiljøene ved SINTEF og NTNU.
Dermed vil vi kunne styre forskningsarbeidet på
en mer effektiv måte, slik at nytteverdien blir
størst mulig for Statkraft.

får de beste hodene. Gotaas mener at
nettopp dette arbeidet vil bli enklere ved å flytte
hovedtyngden av I&G til Trondheim innen utgan-
gen av 2011.
– Det er viktig at vi viser verden at Statkraft

er aktivt til stede i de tunge kompetansemiljø-
ene i vår bransje. Vi er helt i tet når det kommer
til forskning og utvikling innen fornybar energi.
Da er det også viktig å ta grep kontinuerlig for å
befeste denne posisjonen, sier han.
Å leve i denne lederrollen er noe Gotaas og kol-

legene trives med. Samtidig byr søkelyset ved en
slik posisjon på visse utfordringer. Blant annet
ved at forventningspresset fra utsiden alltid er
ekstremt høyt. I tillegg eksisterer det en forvent-
ning om at I&G skal bruke enorme ressurser på
alskens prosjekter, ressurser avdelingen ikke er i
nærheten av å ha.
– Men lederrollen gjør også at vi tiltrekker oss

de beste hodene, vi er med på å sette dags-
orden, har gjennomslagskraft i media og våre
medarbeidere opererer med stor faglig tyngde.
Det er ikke alle forunt å inneha en slik posisjon,
så vi jobber hardt for å beholde den, sier Gotaas.

innovasjon og vekst er en essensiell bidragsyter for at
statkraft skal fortsette å være verdensledende innen
fornybar energi om ti og tjue år. det er en av grunnene til
at avdelingen er i ferd med å flytte til trondheim.
tekst: Cato gjertsen, foto: ellen johanne jarli, illustrasjoner: torgeir sollid

Innovasjonsdirektør Sverre Gotaas
ser frem til et enda tettere samarbeid
mellom medarbeiderne i Innovasjon
og Vekst og de eksterne forsknings-
miljøene i Trondheim.

tema

Det ligger i
forskningens natur at

man ikke kjenner til funnene
som blir gjort underveis.
sverre gotaas,
innovasjonsdirektør

vil være
best i verden
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Setter en ny standard
− statkraft er blant aktørene i næringslivet
som jobber mest målrettet og strukturert med innova-
sjon. Selskapets åpne tilnærming til nye ideer og innova-
sjon som virksomhetskritisk prosess er et bilde på hvor
innovasjonsarbeid er på vei, sier tidligere toppsjef og
IT-gründer Truls Berg.
Berg er også styreleder i Innovation Forum Norway.

Medlemmene inkluderer alt fra tungvektere som Statoil,
Telenor, Posten Norge og Statkraft til små innovative
oppstartsmiljøer.

åpen innovasjon. Berg forteller at det er troen på åpen
innovasjon og den bevisste
langsiktige satsingen, som
gjør Statkraft til en ledende
innovasjonsaktør.
− Begrepet «åpen

innovasjon» handler om å
få på plass en prosess som
ivaretar utviklingen fra idé til
ferdig løsning, og som åpner
for innspill fra alle som kan
bidra, mener Berg.
Gevinsten for Statkraft er

i hans øyne at selskapet slik
kan identifisere og deretter gripe nye markedsmuligheter
raskere, bedre og smartere enn konkurrentene. En kon-
sekvens er at man må tørre å tenke nytt også organisa-
sjonsmessig, og snu opp ned på makthierarkiene som i
høyeste grad preger for eksempel norsk næringsliv.
– I over hundre år har ledere vært opptatt av å samle

mest mulig ny informasjon lengst mulig opp i organisa-
sjonen. Hvis du deler på informasjonen og en under deg
fatter en bedre avgjørelse enn deg, ligger du plutselig
tynt an. Statkraft har turt å fjerne disse skottene, slik at
nye tanker kan få grobunn, uansett hvor de unnfanges,
sier Berg.
Han mener at Statkrafts modell med en innovasjons-

avdeling som hjelper kolleger i hele organisasjonen til å
foredle ideer, kommer til å bli normen hos suksessrike og
fremtidsrettede aktører innen tre til fem år.
− Forståelse for hvordan innovasjon oppstår, utvikles

og håndteres effektivt, er en kritisk suksessfaktor for å
lykkes i kunnskapssamfunnet.

mulig med forbedringer. Selv om lovordene er
mange, ser Berg også områder som Statkraft kan bli
bedre på.
– Det ene er å måle hvor dyktig man er til å innovere. Et

slikt arbeid er på ingen måter enkelt. Det vil også mest
sannsynlig involvere nybrottsarbeid, og stille strenge krav
til bruk av riktige måleparametre. Likevel, det er mulig for
Statkraft å måle egen innsats enda nøyere, sier Berg.
Han tror også at Statkraft kan ta mål av seg til å vokse

fra å være en internasjonal aktør, til å bli en global aktør.
– Innovasjon betyr å gjøre ting annerledes, utfor-

ske nye områder og ta sjanser. Med min kjennskap til
Statkrafts innovasjonsdyktighet ser jeg frem til å se
hvordan selskapets nye mål representerer en standard
som andre store aktører gjør lurt i å måle seg opp i mot,
sier Berg.
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nyskapende
prosjekter12

innovasjon og vekst bistår og stimulerer en rekke
nyskapende prosjekter i statkraft, fordelt på
havenergiprogrammet, vannkraftprogrammet og
kundeprogrammet. her har du 12 av dem på ett brett.

havenergiprogrammet:

erosjon rundt offshoreinstallasjoner
på havbunnen
hva: Havstrømninger og bølger gjør at grunnen rundt offshoreinstallasjoner
eroderes, altså tæres vekk. Det er dyrt og krevende å kompensere med stein-
dumping, som dessuten kan føre til kabelbrudd. Ved å forske på erosjons-
prosessen ved Danmarks Tekniske Universitet i København, håper man å få
større kompetanse på hvordan erosjon kan motvirkes.

utfordring: Å få tak i lettfattelige og generelle nok data som kan brukes
innen ulike fagfelt i ettertid.

prosjektperiode: 2008 til 2011.

støtte fra havenergiprogrammet: 0,45 millioner kroner.

kombinert kunstige fiskerev
og beskyttelsesstrukturer
hva: Erosjon og kabling gjør at det stilles store krav til beskyttelsen av
vindmøller montert på havbunnen. Statkraft i samarbeid med biologifor-
skere ved NTNU ser på muligheten for å bygge nye typer strukturer som
både beskytter de tekniske installasjonene, og som i tillegg får en positiv
biologieffekt ved å fungere som «hjem» for fisker og sjødyr.

utfordring: Å lykkes med både det tekniske og det biologiske aspektet.

prosjektperiode: 2010 til 2012.

støtte fra havenergiprogrammet: 3 millioner kroner.

tema
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absorbering av bølgeenergi
hva: Bølgekraft og hardt vær fører til stor slitasje på installasjonene som skal ut
vinne energien. I Uppsala driver forskere med testing for å finne svar på hvordan
man kan ta opp mest mulig energi, med minst mulig slitasje. Svenske myndig
heter finansierer en videreutviklet versjon av teknologien, som skal bygges ut
med 420 bøyer i SørvestSverige.

utfordring: Effektopptaket ved bølgekraft må bli tilstrekkelig høyt i forhold til
investeringene.

prosjektperiode: 2008 til 2011.

støtte fra havenergiprogrammet: 2,5 millioner kroner.

World ocean Space Center
hva: World Ocean Space Center skal bli Europas ledende maritime senter og
havlaboratorium. Det monumentale bygget skal ligge i Trondheimsfjorden, og
prislappen er anslått til ti milliarder kroner. Statkraft er en av mange aktører som
deltar, og er med i styringsgruppen til forprosjektet med særlig mandat innenfor
fornybar havenergi.

utfordring: Å få realisert svært ambisiøse planer økonomisk.

prosjektperiode: 2009 til 2020.

støtte fra havenergiprogrammet: 0,5 millioner kroner.

tidevannsturbin i bølgeeksponerte forhold
hva: Et prosjekt som ved hjelp av eksperimenter skal danne en database for hva
som skjer i tidevannsturbiner i svært bølgeeksponerte forhold. Det knytter seg
mange spørsmål til dette feltet, og det vil bli nødvendig å kunne designe tidevanns
turbiner for forhold som er svært krevende. Forsøkene gjøres på MARINTEK ved
NTNU.

utfordring: Veldig ukjent og kompleks fysikk skal beskrives trygt og godt i data
programmer.

prosjektperiode: Mars 2010 til mai 2012.

støtte fra havenergiprogrammet: 1,4 millioner kroner.
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vannkraftprogrammet:

miljøkonsekvenser av økt effekt
hva: CEDRENprosjektet ledes av SINTEF i Trondheim, og skal
bidra til å utvikle nye designløsninger for produksjon av fornybar
energi. Verden er nødt til å bruke mer fornybar energi hvis målet
om redusert utslipp av drivhusgasser skal nås. Det er CEDRENs
oppgave å arbeide for at en stor utbygging av slike energikilder
fører til minst mulig effekter på økologi og samfunn.

utfordring: Stort senter som krever mye oppfølging.

prosjektperiode: 30. september 2009 til 30. september 2013
(CEDREN varer i 8 år).

støtte fra vannkraftprogrammet: 8 millioner kroner.

mer riktig meteorologi
hva: Dette prosjektet skal bidra til å forbedre finskalaværmodeller
for Statkrafts tilsigsområder og gi sikrere meteorologiske prognoser
og bedre beslutningsgrunnlag for disponering av energien. Statkrafts
hydrologiavdeling i Energy Management kjører prosjektet sammen
med Meteorologisk Institutt.

utfordring: Risikoen for komplikasjoner i denne typen prosjekter,
der man lager verktøy fra gjeldende informasjon, er liten. Men det er
alltid en utfordring å få til et godt og funksjonelt produkt.

prosjektperiode: 1. oktober 2009 til 31. desember 2012.

støtte fra vannkraftprogrammet: 2,05 millioner kroner.

tema

nyskapningsfabrikken
mens innovasjon konsentrerer seg om prosjekter internt i Statkraft,
jobber Vekst med forretningsutvikling i nye markedssegmenter. Med utgangspunkt i
Statkrafts markedsposisjon og brede kompetanse, utforskes nye teknologiom
råder og forretningsmodeller for å utvikle langsiktig lønnsomme posisjoner.
Vekst fungerer som en inkubator hvor prosjektene modnes og utvikles
fra oppstart og etablering, frem mot positiv kontantstrøm.

Statkrafts satsing innen Sol startet som et Vekstprosjekt og
ble spunnet ut som et nytt forretningsområde. Saltkraft er et
prosjekt som fortsatt trenger modning i Vekst før det blir en
del av den operative virksomheten. Innen energieffektivisering
utforsker Vekst nye forretningsmodeller både innen industri
og bygninger. New Business ivaretar nyskapningsperspek
tivet i Vekst, fanger nye prosjekter i markedet og utforsker
potensialet for Statkraft. Gjennom Vekst har dermed Statkraft
er spesialisert verktøy for å utforske, etablere og utvikle neste
generasjon kjernevirksomhet i konsernet.
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optimal vannkraftproduksjon
hva: Skagerak Energi AS samarbeider med Høgskolen i Telemark for å bidra til nye bachelor
og mastergradstudier innen vannkraftfag. Prosjektet påvirker høgskolens fagsammenset
ning, og kompetansen innen reguleringsteknikk for vannkraftproduksjon. Prosjektet styrker
fagmiljøet i Skagerak gjennom tettere samarbeid og økt aktivitet.

utfordring: At viktige lærerkrefter kan slutte, og at faget ikke tiltrekker nok oppmerksomhet
fra studenter.

prosjektperiode: 1. juni 2009 til 1. juni 2014.

støtte fra vannkraftprogrammet: 1,5 millioner kroner.

Vannkonflikter i transnasjonale elver
hva: Mange vassdrag i verden krysser landegrenser, og bruken av vannet kan føre til
spenninger mellom nasjoner og i verste fall konflikter. Det finnes internasjonale regler, men
lokal sedvane er ofte vel så viktig. Prosjektet gjennomføres av SørøstEuropaenheten, med
deltakelse av ressurser fra Juridisk avdeling og Kommunikasjon og samfunnsansvar. Prosjektet
skal gi bedre grunnlag for investeringsbeslutninger ved å samle kunnskap om mulige risikoer.

utfordring: At de riktige beslutningsdeltakerne har anledning til å bidra med informasjon og
viser politisk vilje til å oppnå resultater.

prosjektperiode: 1. november 2008 til 31. desember 2010.

støtte fra vannkraftprogrammet: 0,30 millioner kroner.

ny peltonturbindesign
hva: Prosjektet skal utvikle en ny erosjonsmotstandig peltonturbin, basert på gode erfaringer
med lignende teknologi for francisturbiner. SNPower Invest opererer i områder med høy silt/
sandkonsentrasjon, og har behov for turbinteknologi som kan redusere slitasje og minske
nedetid. Bedriften Dynavec i Trondheim utvikler den nye turbinen, med Innovasjon Norge som
bidragsyter.

utfordring: Mekanisk design og materialtekniske problemstillinger.

prosjektperiode: 1. januar 2010 til 1. september 2012.

støtte fra vannkraftprogrammet: 4 millioner kroner.

kundeprogrammet:
maskin som kutter avfallsballer
hva: Trondheim har et fjernvarmeanlegg som bruker avfall som bren
sel. Mengden avfall er relativt konstant, mens behovet for å produsere
varme varierer. Avfallet kan imidlertid mellomlagres som avfallsballer
om sommeren, for så å brukes i vintersesongen. For at avfallsballene
skal brenne best mulig, må de kuttes opp i mindre deler. Den nye
maskinen bygges av Stavanger Engineering AS.

utfordring: Å designe utstyr som tåler belastningen, samtidig som
det er driftssikkert.

prosjektperiode: 1. mai 2009 til 1. desember 2010.

støtte fra kundeprogrammet: 0,65 millioner kroner.

rammeverk for viderefakturering
i kraftmarkedet
hva: Alle sluttbrukere må i dag forholde seg til to parter når de bruker
strøm: Selskapet som eier strømnettet, og leverandøren som selger
strømmen. Det betyr at forbruker mottar to fakturaer for det samme
forbruket, noe som oppleves som en klar ulempe. Dersom kraftle
verandøren kan motta og videresende faktura fra nettselskapet vil
forbruker få en samlet faktura på samme forbruk, og leverandøren
kan forholde seg likt til alle nettselskaper.

utfordring: Etablere standard forretningsregler mellom alle parter
og tilpasning av systemløsninger.

prosjektperiode: 1. januar 2010 til 1. juli i 2011.

støtte fra kundeprogrammet: 3,25 millioner kroner.

innovasjon i statkraft
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tyrkia i vinden
De står i spissen for statkrafts tyrkiske satsing.
om noen år skal Istanbul-teamet sende 1,8 twh ut

i et marked som stadig vokser.
tekst: bente bakken foto: Dag spant

besøk

statkraft

Ayse Filiz Kolat, som ivaretar vannkraftpro-
sjektenes utvikling gjennom å følge opp
kontakter hos myndighetene, er her i full
sving med People & Powers vindmølle.
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istanbul

vi spiser
lunsj med:
ansatte ved det
nyopprettede
Istanbul-kontoret.

kontorets ti ansatte, hvorav
to er norske og resten tyrkiske,
jobber for tiden med å sluttføre
byggingen av Cakit-anlegget og
planene for to nye kraftverk.

D
e ansatte på
Istanbulkontoret til
Statkraft har ikke
vært kolleger så
lenge. Desto mer
grunn til å sette av

tid til å spise sammen. I Tyrkia er
kjernearbeidstiden fra klokken 9 til
18, inkludert en times lunsj, så de
har tid til å bli bedre kjent.
Formiddagsmaten til de Statkraft

ansatte inntas ofte på en av
restaurantene i bygningen hvor
kontoret ligger, det imponerende
Astoriahøyhuset. Her finnes et
etablissement ved navn Özcanlar,
som har spesialisert seg på köfte –
krydrete kjøttboller.
– Hvis vi har tid, går vi gjerne ut på
en av de andre tyrkiske restauran
tene i nabolaget. Det er mange
gode og rimelige spisesteder her,
sier Terje Vold, økonomiansvarlig
ved kontoret.

variert bakgrunn. Terje er
utdannet revisor og har ett år bak
seg som konsulent ved Statkrafts
hovedkontor i Oslo. Før det har han
vært revisor hos Ernst & Young, og
sittet i finansrelaterte stillinger i
diverse norske selskaper. Nå er
økonomisjefen sju måneder inne
i en toårskontrakt ved Istanbul
kontoret. Kone, en sønn og ei datter
følger med på ferden.
– Ungene går på internasjonal
skole og hadde litt startproblemer
da de skulle venne seg til å snakke
engelsk, men nå stortrives vi alle
sammen.
Denne dagen får han selskap

rundt bordet av Emre Erdogan,
Zeynep Korkut og Ayse Filiz Kolat,
som med sin ulike yrkesbakgrunn og

erfaring utfyller hverandre i arbeidet
ved den nyetablerte avdelingen.
Zeynep er HRansvarlig og leder

for kontoradministrasjonen. Det er
hun som tar seg av alt det praktiske
ved den daglige driften. Hun har
bodd i Istanbul de siste tolv årene,
og arbeidet tidligere for et entre
prenørfirma fra Dubai som bygger
luksusboliger i byen.
– Jeg er utdannet innen offentlig
administrasjon, og har også jobbet
for Nokia, forteller hun.
Sivilingeniøren Emre er PM As

sistant ved kontoret, det vil si lokal
prosjektleder.
– Før var jeg ansatt hos Enka Con
structions, et selskap med prosjek
ter i mange land. Jeg hadde blant
annet base i Nederland, Sierra
Leone og Ghana, sier han. Emre
følger opp arbeidet med Kargi
anlegget, det neste vannkraftverket
som skal bygges.
Zeynep sørger for at kontoret

drives på en effektiv måte, og Ayse
ivaretar vannkraftprosjektenes
utvikling gjennom å følge opp kon
takter hos myndighetene.
– Min bakgrunn er innen statsviten
skap, økonomi og ledelse. Jeg har
jobbet mye med å bistå ikkestatlige
organisasjoner, samt utenlandske
selskaper som vil inn på det tyrkiske
markedet, forklarer hun.

politikk og økonomi. Praten
rundt lunsjbordet går alltid livlig.
– Vi er jo en ny avdeling, så det
er spennende å høre hva folk har
drevet med før de havnet her i
Istanbul. Flesteparten av oss har
ikke vært ansatt i Statkraft før, så
det blir en del spørsmål om selska
pet, hvordan det drives og hva slags
andre prosjekter man jobber med,
sier Ayse.
– Og så diskuterer vi dagsaktuelle
ting, skyter Emre inn.
Terje nikker: – Politikk, økonomi

og denslags. Jeg synes det er spen
nende å høre om hva som skjer i
Tyrkia.
– Og mer hverdagslige ting som
hva vi gjorde sist helg, supplerer
Zeynep.
Etter hvert som stadig flere og

større vannkraftprosjekter settes i
gang, blir det ganske sikkert behov
for ytterligere arbeidskraft på
Istanbulkontoret.
– Oppgavene vil bli mer spe
sialiserte, siden vi er et firma i
oppstartsfasen som må takle
utfordringer innen mange fagområ
der. Flere vannkraftverk betyr også
at vi kommer til å fokusere mer på
produksjon, handel i kraftmarkedet
og markedsovervåking, sier Terje.
– Siden prosjektene våre ligger
på forskjellige steder i Tyrkia, vil
vi også også måtte bruke tid på
koordinering – internt i Tyrkia og
mellom hovedkontorene i Istanbul
og Oslo, sier Ayse.

… er people & powers uhøytidelige lunsjkonkurranse, der spørsmålet er
hvilke enheter som har den største lungekapasiteten i statkraft-systemet.
beste deltaker hvert år vil få en liten overraskelse i posten.

plassering:
1 )Medarbeidere ved statkrafts vannkraftverk i rheidol i Wales 110 ma
2 )Medarbeidere ved statkrafts Istanbul-kontor 100,4 ma

kraftprøven…

100,4ma
For ordens skyld: Resultatet er
oppgitt i milliampere, og det er høy-
este avlesbare notering som teller.

ungene går på internasjonal skole og hadde litt startproblemer,
men nå stortrives vi alle sammen.

terje vold, økonomiansvarlig ved istanbul-kontoret

Noen av de ansatte ved
Istanbul-kontoret på
fellesmøte.

PM Assistant Emre Erdogan (t.v.) sammen med kollega Türker Özcengiz
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hms

e
tter et vellykket pilotprosjekt
i 2009 i Trondheim Energi,
Skagerak Energi og Statkraft
Energi Region Øst, har Statkraft
innført et system som skal endre
adferd gjennom jobbobserva
sjon og tilbakemelding. Målet er

å minimalisere antall skader.

skal hindre ulykker. Systemet, som heter
Adferdsbasert sikkerhet (ABS), bygger på
erfaringer fra flere norske og svenske selskaper,
men er tilpasset Statkraft.
– Vi har erfart at skader i stor grad er forår

saket av egen adferd, manglende planlegging og
usikre handlinger. Derfor trenger vi gode verktøy
og rutiner som er med på å hindre at personlige
feil fører til ulykker, sier Rolf Normann, region
direktør for Region Øst i Statkraft Energi og leder
for pilotprosjektet.

nullvisjon. ABS er nå innlemmet som en del
av Statkrafts HMSverktøy.
– Fra før har vi vernerunder, hvor vi sjekker

at omgivelsene er sikre. Vi har sikker jobbana
lyse, som vi skal bruke i forkant av alt som ikke
er rutinearbeid. Vi har avviksregistrering for å
registrere feil. Og nå får vi altså ABS, hvor det å
bli observert i jobbsituasjonen skal hjelpe oss
til å jobbe så trygt og sikkert som mulig. Dette
firkløveret skal bidra til å oppfylle vår nullvisjon.
For det skal ikke skje ulykker i Statkraft, opp
summerer Normann.
De potensielle farene er mange, blant annet

i høyden og i arbeid med høyspent. Likevel er

bilkjøring noe av det farligste man gjør. Også i
Statkraft.
– 80 prosent av ulykkene skjer fordi førerne

gjør feil. Eldre sjåfører har lagt seg til uvaner,
mens yngre sjåfører i større grad har en risikofylt
adferd i trafikken. Begge deler kan lett påpekes
av en høflig kollega. Der kommer ABS inn som
et viktig verktøy, fordi det kan bidra til å endre
adferd, sier Rolf Normann.

lov å si ja – og nei. God jobbobservasjon av
henger av at observatørene opptrer respektfullt
og konstruktivt, og at de observerte aksepterer
observasjonene og tilbakemeldingene.
– Det er for de fleste uvant å stå og "glo" på en

annen mens han utfører et arbeidsoppdrag. Det
er også uvant å bli «beglodd», fastslår Normann.
Han påpeker at en observatør skal spørre om å

få observere en kollega. Samtidig skal det også
være mulig å si nei til å bli observert. Foreløpig
er cirka en tredel av de ansatte i Region Øst
utdannet til observatører. Men alle skal kunne
være observatører overfor hverandre.

erfaringer fra skagerak. Skagerak
Energi etablerte ABS allerede i mai 2007, og
hadde derfor mye erfaring å bidra med til pilot
prosjektet i de to Statkraftavdelingene. For
egen del har selskapet hatt stor nytte av å få
oversikt over sikre og usikre handlinger, og hvilke
handlinger som går igjen. Resultatene blir brukt
til systematiske og strukturelle forbedringer.
Blant annet er det avdekket at det har vært en
del usikre forhold rundt arbeid i høyden.
– På bakgrunn av det har vi nylig etablert

prosjektet «Arbeid i høyden», som har fokus
på riktig utrustning og opplæring. Vi har klare
forventninger til at det vil gi økt sikkerhet. Men
dialogen mellom observatør og den observerte
etter en observasjon, er minst like viktig for en
bedring av HMSkultur og resultater, sier kraft
verksjef Tryggve Frøland.

langtidsprosjekt. Selv om ABS er nyttig
og bra, har Rolf Normann ingen tro på enkle
løsninger. Han regner med at det vil ta mellom
fem og ti år før vi vil se direkte resultater på
skadestatistikken.
– Det å få ABS til å bli et levende verktøy i en

stor organisasjon, er en omfattende prosess.
Men jeg har allerede merket at folk synes det er
lettere å si fra. Noen har faktisk også begynt å
kjøre penere, smiler han.

lillebror ser deg
under, over eller ved siden av deg. alle kan i prinsippet bli observert av alle når
statkraft nå innfører et nytt system mot skader på jobben. men du havner ikke under
lupen uten at du selv vil.
tekst: yvonne dybwad foto: yvonne dybwad og hans fredrik asbjørnsen

Første kull med nyutdannede observatører i Region Øst. Foto: StatkraftKraftverksjef Tryggve Frøland.

Slik gjennomføres abS

➜ spør om du kan utføre en abs.

➜ se på sikker og usikker adferd: observer,
registrer og noter.

➜ registrer på eget skjema: både sikre og usikre
handlinger.

➜ hms-samtale etter endt observasjon: alle
observasjoner skal umiddelbart drøftes med
den observerte.

➜ behandling av data: dataene legges inn i excel
for videre behandling.

➜ husk: navn på observerte personer registreres
ikke.
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abs

«Arbeid i høyden» er blant
mange områder som får stor
fokus i det nye ABS-systemet.

nytt system
i august
enhetene i stat-
kraft bruker i dag
ulike løsninger
for registrering av
avvik, hendelser og
forbedringsforslag,
blant annet Jobtech,
Delta og diverse
andre databaser. I
tillegg er «Lyspæra»
i portalen en felles
kanal for registre
ring av slike saker.
Nå får selskapet et
nytt system som vil
samle informasjon
fra alle enheter,
og som vil gi mye
bedre muligheter for
oppfølging, analyse
og rapportering både
på enhetsnivå og
for konsernet som
helhet. Løsningen er
utviklet av en intern
prosjektgruppe, i
tett samarbeid med
ulike fagmiljøer i
selskapet. Den blir
nå bygget i SAP og
baseres på såkalte
«notifications», som
også brukes i
MainSAP (vedli
keholdsmodulen).
Det nye systemet
skal være klart for
utrulling i midten av
august.
Informasjon om

hvordan du skal
registrere forbe
dringsforslag og
avvik finner du i
portalen under Cor
porate governance
> Improvements and
nonconformities.

Det er for de fleste uvant
å stå og «glo» på en

annen mens han utfører et
arbeidsoppdrag.
rolf normann, regiondirektør for
region øst i statkraft energi

samle
r alt

på ett
sted
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personal

HR-direktør Beate Hamre Deck (for-
an) har stor tro på intern mobilitet, og
liker at Vilde Eriksen (t.v.) og Monika
Sverdrup-Thygesen flytter på seg.

jeg ville nok ikke blitt rekruttert
til et så viktig prosjekt i et annet

selskap, men internt er det mulig.
vilde eriksen
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forbeDringsprogrammet

e
tter ni år med miljøspørsmål i
PGPE (tidligere Vassdrag og miljø),
skifter Vilde Eriksen beite og blir
Statkrafts første agent med rett
til å utfordre. Det er i forbedrings
programmets ånd at innkjøps

avdelingen leder et program for å spare hundre
vis av millioner kroner, og i den forbindelse søkte
de etter tre spesialagenter.
− Fra jeg kom til Statkraft har jeg arbeidet i
samme seksjon, og jeg følte meg moden for
å gjøre noe annet. I løpet av svangerskaps
permisjonen fikk jeg avstand fra det daglige jaget
og fikk god tid til å tenke. Fordi jeg fikk mulig
heten til å gjøre noe annet innenfor Statkraft
behøver jeg ikke bytte arbeidsgiver! Det er jo
flott, ler Vilde.

trygghet og handlekraft. Den lange erfa
ringen fra Statkrafts kjernevirksomhet kommer
godt med i innkjøpsavdelingen.
− Prosjektet har behov for interne Statkraft
ressurser, gjerne noen som kjenner PG spesielt
godt, og slik kompetanse er ikke lett å få utenfra.
Jeg vet lite om innkjøpsfaget, men organisa
sjonen i PG har jeg kjennskap til, og evne til å
analysere og løse problemer trenger jeg like
mye i min nye rolle som i den gamle. Et solid
internt nettverk og dybdekunnskap om hvordan
Statkraft fungerer gir trygghet og handlekraft.
Jeg ville nok ikke blitt rekruttert til et så viktig
prosjekt i et annet selskap, men internt er det
mulig, sier Eriksen, og legger til at hun føler hun
er i ferd med å «rebrande» seg selv:
− Nå har jeg sjansen til å vise at jeg ikke bare
er hun der «miljødama», men at jeg kan lære noe
nytt og takle nye utfordringer utenfor det som
anses som mitt spesialfelt, sier hun.

på søken etter ny kunnskap. Også Monika
SverdrupThygesen har byttet jobb internt.
Etter to år med energiavregning i PGPS brakte
nysgjerrigheten og ønske om nye arbeids
oppgaver henne til Internrevisjon.
− Jeg fant ut at jeg ville søke ny og nyttig erfa
ring, men ville samtidig gjerne bli i Statkraft. Det

er ekstra krydder å jobbe i en organisasjon hvor
det er spennende muligheter innenfor så mange
ulike områder. Jeg fant stillingen på intranet
tet, søkte og fikk den. Det er utrolig positivt at
alle interne søkere blir innkalt til intervju, det er
med på å fremme mobilitet som igjen bidrar til
videreutvikling og kompetansebygging over hele
organisasjonen, ikke bare individuelt, sier hun.
I sin nye stilling skal hun se på prosjekter

innenfor ulike virksomhetsområder, vurdere om
de er gjennomført i henhold til interne styrings
og kontrollsystemer, og gjennom det bidra til å
redusere uønsket risikoeksponering for Statkraft.
− Ja visst blir dette veldig nytt for meg, og jeg
gleder meg!

«Walks the talk» HRdirektør Beate Hamre
Deck er selv et kroneksempel på fleksibilitet
i praksis; for to år siden byttet hun stilling fra
leder for Internrevisjon til HRdirektør.
− Det var et spennende skifte. Jeg hadde vært i
Internrevisjon i mange år, og selv om jeg trivdes
godt, følte jeg at det var på tide med nye utfor
dringer. En stilling som HRdirektør i et annet
firma ville neppe vært åpen for meg, men det er
nettopp internt at man kan få slike muligheter,
sier hun, og legger til at nye oppgaver opplevdes
som en vitamininnsprøyting.
Kompetansebygging står alltid i fokus når man

snakker med HRdirektøren, og da er nettopp
mobilitet og fleksibilitet i arbeidsstokken viktige
virkemidler.
− Mobilitet styrker kompetansebygging både på
individnivå og for organisasjonen. På organi
sasjonsnivå får vi medarbeidere med dybde
forståelse om Statkraft, og på individnivå økes
motivasjon og kunnskapsnivå, sier hun, og slår
samtidig fast at mobilitet er en naturlig del av
det løpende forbedringsprogrammet som skjer
til enhver tid i organisasjonen.
− Det får oss til å jobbe smartere og mer
effektivt. Jeg tror vi har et uutnyttet potensial
her. Behovet for mobilitet er større i dag enn
tidligere, og fordi vi er blitt en mer diversifisert
bedrift, er helhetsforståelsen av Statkraft gull
verdt, sier Hamre Deck.

mobilitet i fokus
fra miljø til innkjøp, produksjon til internrevisjon,
internrevisjon til hr-direktør. mulighetene innenfor
statkraft er mange og spennende, bare vi tør!

tekst helena aina Zissis foto erik thallaug

statkraft …
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi.
Konsernet produserer og utvikler vannkraft,
vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og
er en betydelig aktør på de europeiske energi
børsene. Statkraft utvikler også saltkraft og
andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i
andre selskaper leveres strøm og varme til om lag
600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009
en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har
3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

simen johnsen
driftsansvarlig innen
forretnings-It

Det som var hovedmotivet da
jeg søkte meg til Statkraft, var
sjansen til å jobbe i et stort
selskap og et tyngre fagmiljø. Her har jeg fått
muligheten til å jobbe mer forretningsrettet enn i
min tidligere jobb. Daglig og tett dialog med dem
som bruker datasystemene, gjør at jeg får god
innsikt i forretningen. Miljøet her er veldig bra, og
jeg opplever god støtte som nyansatt.

jerry zhang
technologymanager

Før jobbet jeg i et solenergiselskap
som var mye mer produksjons
orientert. Jeg begynte i Statkraft
fordi selskapet er stort i fornybar
energi, og jeg ønsker å øke kunnskapene mine
på dette området. Nå har jeg fått sjansen til å
jobbe med prosjektstyring. Kollegene er veldig
profesjonelle, og − ikke minst − vennlige. Jeg ble
for eksempel akkurat invitert på fisketur.

elisabeth klaveness Walker
systemansvarlig

Statkraft står for noe fremtidsret
tet, for bærekraftig og ren energi.
Å jobbe i et selskap hvor kjerne
virksomheten er sunn, det tiltaler
meg. Det var først og fremst lysten til å jobbe
med IT i en industriell bedrift som tiltrakk meg.
Og etter tre måneder har jeg lært utrolig mye om
foretningsområdet, og er del av et miljø der folk
hele tiden prøver å gjøre hverandre bedre.

ingrid buvarp aardal
ingeniørgeologpå seksjondam-
mer og sikkerhet

Jobben min innebærer en flott
kombinasjon av å være inne og
ute – jeg er mye på kontor, men
reiser også rundt og besøker anleggene våre. Jeg
jobber med sikring av berganlegg, og gjennom
det får jeg faglige utfordringer i massevis. Jeg ble
inkludert fra første dag, og det gjorde det enkelt
å komme i gang med arbeidet.

Hvordan ser du på det å
begynne i statkraft?
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historien

23
trinn til topps

dimensjoner
som holder
foto: svein erik dahl/samfoto

kraftstasjonene som ble bygget
etter krigen var solide saker, og stigene
kunne ofte bli i knappeste laget. På dette
bildet fra slutten av 50tallet gjøres slutt
arbeidet på en turbin som skal inn i Aura
kraftstasjon innerst i Sunndalsfjorden i
Møre og Romsdal. Den nederste av de to på
bildet står på 18. trinn, mens mannen på
toppen måtte ta alle 23. Og også dette bil
det vitner om at HMSrutinene har utviklet
seg en smule på 50 år ...
De siste årene er for øvrig Aura kraftverk

rehabilitert gjennom et prosjekt som er
kalt «Aura 20 nye år». Prosjektet sluttføres i
2010, og det vil da være brukt i underkant
av 180 millioner kroner til en generell opp
rustning av produksjonsutstyret. Turbin
hjulene er blant det som er byttet, og de
har fått en virkningsgradøkning på 1,52,5
prosent (45 GWh).
Det er installert totalt sju peltonturbiner

på til sammen 290 MW. Gjennomsnittlig
årsproduksjon er på 1623 GWh. Kraftsta
sjonen startet produksjonen i 1953.
Aura kraftverk er et av Statkrafts totalt sju

europeiske besøkskraftverk, og inneholder
dermed et regionalt informasjonssenter,
utstillinger og medieshow.


