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Ved foten av de mektige 
 Andesfjellene er 900  
anleggsarbeidere i 
 sving med å bygge nytt 
 vann kraftverk. Statkraft 
er en viktig aktør i Peru, et 
land med stolte tradisjoner 
 innenfor fornybar energi.
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NÅR KRAFTVERKET 
STÅR FERDIG, REISER 
ANLEGGSARBEIDERNE 
HJEM, MENS FOLKET 
BLIR VÆRENDE

I tre år har det vært arbeidet på 
Cheves, et av Statkrafts største pro-
sjekter i Peru. Opp bratte fjellsider i 
Andesfjellene er 900 anleggsarbei-
dere på plass. Målet er å bli ferdige 
til neste år. Dette er utvilsomt en 
stor operasjon, som vil gi svært 
mange mennesker elektrisitet.

 Men vi vet også at vi griper inn i 
naturen og samfunnet når vi bygger 
vannkraft her og andre steder i 
verden. Mens anleggsarbeiderne 
reiser igjen når kraftverket står 
ferdig, blir folket værende. Derfor er 
det så viktig at lokalsamfunnet er 
med og føler eierskap til Cheves. Lett 
har det ikke vært. Mange var svært 
skeptiske til SN Power da forhand-
lingene startet i 2007. Et viktig tiltak 
ble vannings anlegg som sørget for 
at beboerne fikk innlagt vann. Leder 
for lokalprosjektet, Ronald Breña 
sier: «Et lokalsamfunn som har vann, 
kan vokse. Uten vann blir det ingen 
fremskritt.» Rent vann og ren kraft 
fra vann; to kilder til utvikling.

 Nylig fikk jeg gleden av å oppleve 
samfunnsansvar i praksis på en 
reise til den lille landsbyen Kiziltepe 
ved Kargi i Tyrkia. Det hjertelige mø-
tet med landsbyhøvdingen Satilmis 
Bardak og hans menn vil jeg aldri 
glemme. Klar i talen om forventnin-
ger til Statkraft. Men også så inderlig 
glad for at bedriften bryr seg – mer 

enn med rene økonomiske kom-
pensasjoner for tapt land og støtte 
til nye jordbruksprosjekter. Lands-
byhøvdingen kjenner prosjektleder 
Emre Erdogan og CR-ansvarlig Isil 
Onan godt fra før. De lytter og forstår, 
de drikker flere kopper te, de bruker 
god tid. 

 Det kjennes bra å få være med på 
reisen i Anatolia, å se at små sam-
funn på fjellslettene kan få del i en 
bærekraftig økonomisk vekst. Rundt 
150.000 husholdninger vil få strøm 
fra Kargi når kraftverket åpner neste 
år. Dette har stor verdi, og enda flere 
vil få glede av våre vannkraftprosjek-
ter i årene som kommer. Statkrafts 
virksomhet er i vekst i et land med et 
økende energibehov. Derfor er også 
Isil Onan ofte på veiene, til Kargi – 
og til det største prosjektet i Cetin.

 I Statkrafts rapport om samfunns-
ansvar står det at vi skal «levere 
strøm som er basert på miljøvenn-
lige energikilder, bruke bærekraftige 
og effektive produksjonsmetoder og 
utvise en ansvarlig og etisk markeds-
adferd». 

Slik har vi ikke bare et ansvar, men 
også en stor mulighet. «Corporate 
Responsibility» er «Corporate Oppur-
tunity». Vi blir en del av noe større.

BENTE E. ENGESLAND
kommunikasjonsdirektør

Når vi setter spor

 Det kjennes bra å få være med på reisen i  
Anatolia, å se at små samfunn på fjellslettene 

kan få del i en bærekraftig økonomisk vekst 
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NYE KOLLEGER

PÅ LAG MED LOKALBEFOLKNINGEN

S
tatkraft har startet 
utbyggingen av 
vannkraftverket 
Kargi i Tyrkia, og 
det skal stå ferdig 

tidlig i 2015. For å håndtere de 
samfunnsmessige og miljømes-
sige virkningene av prosjektet på 
en god måte har man i lengre tid 
vektlagt å skape og opprettholde 
et godt forhold til lokalsamfun-
nene i området rundt Kargi HPP.

Den mest kritiske virkningen 
av Kargi-prosjektet berører 

selve livsgrunnlaget til flere av 
lokalsamfunnene. Utbyggingen 
av prosjektet har ført til eks-
propriering av over tre millioner 
kvadratmeter jordbruksland. For 
å oppveie tapene som er ventet 
i husholdningsinntekt, har det 
blitt iverksatt flere tiltak de siste 
tre årene. Prosjektet har blant 
annet støttet nye, moderne 
landbrukstiltak som er mindre 
vannintensive. 

Programmet for støtte til 
land bruksutvikling, Agricultural 

Development Support, begynte 
med to demonstrasjonshager. 
Nå er det flere titalls husholdnin-
ger som deltar.

I mai besøkte kommunikasjons-
direktør Bente Engesland og 
flere representanter fra Statkraft 
Kızıltepe, en av landsbyene i 
området som rammes, for å 
møte landsbysjefen og andre 
samfunnsmedlemmer. Møtet 
ble en god arena for å verve nye 
landsbyboere til landbruksut-
viklingsprogrammet og for å dis-

I løpet av april møttes mange nye kol-
leger til introduksjonsarrangementer 
i ulike deler av Statkraft, som en opp-
takt til integrasjonen av seks nye land 
fra SN Power. Markedsorganisasjonen 
inviterte nye kolleger fra Brasil og 
India til nettverkssamling i Düsseldorf 
og Amsterdam. Ny kunnskap ble delt 
og nye kontakter knyttet.

– Introduksjonsarrangementene har 
vært en utmerket anledning til å bli 
kjent med Statkraft-kulturen. Jeg 
møtte mange nye folk og fikk innsikt 
i markedene de jobber i. Nettverks-
erfaringene har gitt oss ideer og in-
spirasjon til utviklingen av energipro-
dukter for industrien som er basert 
i Brasil, sier Pauline Yoshida, Energy 

Manager. Også Carlos Rogerio Rocha, 
Energy Trading Manager, satte pris på 
introduksjonsuken.

– Jeg fikk et godt overblikk over 
selskapet, dets verdier og visjon. For 
oss som jobber langt unna hoved-
kvarteret, var det en flott mulighet til 
å møte folk i sentrale posisjoner og 
diskutere faglige spørsmål.

Klare for 
DET TYRKISKE KRAFTMARKEDET

F
or andre gang hadde 
Statkraft stand på ICCI-
messen International 
Energy & Environment 
Fair i Istanbul, men 

det var første gang Markeds-
operasjoner og IT og Internasjo-
nal vannkraft deltok sammen.

Statkraft-standen ble en livlig 
møteplass. I tillegg til Taner Yil-
diz, den tyrkiske ministeren for 
energi og naturressurser, var om 
lag 50 inviterte gjester til stede 
på et arrangement ved standen, 

hvor det ble gitt førstehånds-
informasjon om selskapets 
kraftutveksling.

– Dette var en av de første 
gangene hvor Statkraft har pre-
sentert kraftutvekslingen for et 
større publikum i Tyrkia. Og det 
har allerede gitt resultater; som 
følge av samtalene på standen 
åpnet vi forhandlinger med to 
parter som eier henholdsvis et 
vindkraftverk og et vannkraft-
verk, forteller Anduvap Servet 
Akgün, administrerende direktør 

for Trading and Origination i 
Istanbul. Servet var også vert for 
et møte om det tyrkiske kraftut-
vekslingsmarkedet.

 – Med den kommende kraft-
utvekslingen og økte volumer 
på OTC-markedet er det tyrkiske 
kraftmarkedet klart til ta av. 
Men det er noen grunnleggende 
spørsmål som må løses først, 
for eksempel spørsmål knyt-
tet til innsyn og beskatning. 
Det positive er at det er bred 
enighet blant markedsaktørene 

om at disse sakene vil bli løst.
Olav Hypher, landsjef for Tyrkia 
konkluderte: – Jeg ble veldig im-
ponert over størrelsen på dette 
arrangementet. Det faktum at 
Statkraft-standen var en av de 
mest populære på messen, 
bekreftet også at vi er i ferd med 
å få en veldig sterk posisjon i 
Tyrkia. Jeg gleder meg til å jobbe 
sammen med våre kolleger i 
Markedsoperasjoner og IT (M) 
for at dette skal bli en suksess 
også neste år! 

ÅR ER GJENNOMSNITTLIG 
ANSIENNITET FOR  
STATKRAFT-ANSATTE.

 Med den 
kommende 

kraftutvekslingen 
og økte volumer 
på OTC-markedet 
er det tyrkiske 
kraftmarkedet 
klart til ta av 
 
ANDUVAP SERVET AKGÜN,  
ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR  
TRADING AND ORIGINATION I ISTANBUL

FRA Statkrafts stand under ICCI-
messen i Istanbul i vår.

Storfint besøk på Khimti
I mai besøkte Nepals energi-
minister Radha Kumari 
Gyawali vannkraftprosjektet 
Khimti i Nepal. Før Gyawalis 
besøk på kraftstasjonen 
hadde hun et møte med daglig 

leder for Himal Power Ltd 
(HPL), Tom Kristian Larsen, der 
de snakket om de betydelige 
samfunnsutviklingsprogram-
mene som HPL har gjennom-
ført i årenes løp.

10,9

DIALOG Kommunikasjonsdirektør 
Bente Engesland på besøk i Kızıltepe, 
en av de berørte landsbyene. Isil Onan, 
ansvarlig for Corporate Responsibility i 
Statkraft i Tyrkia, helt til venstre.
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kutere hvordan programmet på 
best mulig måte kan bidra til å 
øke levestandarden. Slike møte-
punkter hvor alle interessenter 
er representert, er en verdifull 
mulighet til å utveksle erfaringer 
og synspunkter i en konstruktiv 
atmosfære. 
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AKTUELT 
Cheves

O 
ppover de bratte 
fjellsidene, med 
kurs for den nye 
kraftlinjen, bærer 
tre menn tungt 

utstyr på ryggen. Det er varmt 
og støvete, men anleggsarbei-
derne er vant til det. I tre år har 
arbeidet med kraftverket Cheves 
gått jevnt og trutt framover, og 
etter planen skal det levere sine 
første kilowattimer før påske i 
2015. Inntaket fra to elver med 
utspring lenger oppe i fjellet 
ligger på 2100 meter. Statkraft 
eier grunnen der vanninntaket 
og selve kraftverket befinner 

VEKST 
BYGGER

I PERU
I Andesfjellenes skjørtekant, 
1660 meter over havet, bygger 
900 anleggsarbeidere det første 
vannkraftverket til Statkraft i Peru. 
Tunneler blir sprengt, og store 
fjellhaller blir skapt for å gi plass 
til turbiner som skal gi kraft til et 
marked i voldsom vekst. 

TEKST ELLEN STAI   FOTO JIMMY LINUS

KRAFT
LANDET 
PERU
Etter integrasjonen 
med SN Power er Peru 
det nye Statkraft-
landet som har størst 
heleid aktivitet fra 
selskapets side (100 
prosent). Statkraft 
er fjerde største 
kraftprodusent og 
har 227 ansatte i Peru. 
Statkraft har drift og 
vedlikehold av åtte 
heleide kraftverk. 
Kraftverket Cheves er 
under bygging.
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AKTUELT 
Cheves

RONALD BREÑA
CR-sjef, Land & 
Permits manager, 
Cheves.

PAUL LAZENBY
Prosjektansvarlig i 
Cheves.

seg. Resten av området leier de 
av lokalsamfunnet og private 
grunneiere. 

Kraftland i endring
Cheves er det største av de på-
gående utbyggingsprosjektene i 
de nye Statkraft-landene som ble 
integrert i juni. Peru har nærmest 
ubegrensete vannkraftreserver 
og har lenge visst å nyttiggjøre 
seg denne ressursen. Blant de 
åtte kraftanleggene Statkraft har 
overtatt fra SN Power, fyller det 
ene hundre år i år. 

– Tidligere var det statseide 
selskaper som dominerte 
kraftmarkedet i Peru, men i dag 
er det seks store internasjonale 
selskaper som til sammen pro-
duserer 60 prosent av all kraft 
i landet. Vi er i denne gruppen, 
forteller Alejandro Ormeño, sjef 
for Statkrafts avdeling i Lima.

Det er bare litt mer enn ti år 
siden vannkraft utgjorde nesten 
90 prosent av all elektrisk kraft 
i Peru, men i oktober 2013 var 
tallet nede i 50 prosent til tross 
for at produksjonen har vært 
stabil. Årsaken til dette er funn 
av store gassressurser som er 
bygget ut de senere årene som 
resultat av økt etterspørsel etter 

kraft. Etterspørselen har sam-
menheng med den voldsomme 
økonomiske utviklingen som 
har skjedd etter at nye koster i 
regjeringskontorene rundt år-
tusenskiftet mante til kamp mot 
korrupsjon og vanstyre. Samtidig 
lyktes de i å ta knekken på 
geriljabevegelsen Den lysende 
sti, som i flere tiår hadde spredd 
skrekk i lokalbefolkningen og 
holdt turister og investorer på 
avstand. Man regner med at ge-
riljaens herjinger kostet 70.000 
mennesker livet på 1980-tallet. 

Vekstmarked
Dagens president, Ollanta 
 Humala, var svært populær da 
han ble valgt i 2011, men har 
slitt med å møte de høye forvent-
ningene i befolkningen. Likevel 
har et demokratisk og tilsynela-
tende stabilt politisk styre ført 
til at utenlandske selskaper og 
investorer nå kappes om å inves-
tere i dette landet som er så utro-
lig rikt på naturressurser. Gull, 
kobber, nikkel, fisk, bomull, ris, 
kaffe, for ikke å glemme frukt og 
grønnsaker som kan høstes flere 
ganger i året, er blant naturres-
sursene Peru er velsignet med. 
Bortsett fra Panama, en lilleputt i 

forhold, har Peru Latin-Amerikas 
hurtigst voksende økonomi.

– Etterspørselen etter elektrisk 
kraft skjøt fart for tolv år siden, 
og den bare øker. Men selv om 
regjeringen har et uttrykt ønske 
om å satse mer på vannkraft, har 
all økning i kraftproduksjon siden 
2004 vært innenfor gass, sier 
Alejandro Ormeño. 

Utbyggingen av gassfeltet 
 Camisea i 2004 endret kraftmar-
kedet totalt, og regjeringen ga 
grønt lys for bygging av en rekke 
gassdrevne varmekraftverk for 
å møte den økte etterspørselen. 
I løpet av fem år leverte disse 
45 prosent av all elektrisk kraft 
i Peru, som fortsatt har noen få 
varmekraftverk drevet av kull 
eller olje. Men å utnytte billig 
naturgass er en kortvarig løsning 
på kraftproblemet. 

– Gassreservene er såpass 
små at det er bedre å bruke 
gass i husholdningene og den 
petrokjemiske industrien enn å 
brenne den og produsere billig 
kraft, sier Ormeno. 

På lag med  
lokalbefolkningen
Anleggsarbeidet i Cheves startet 
i 2011, men allerede i 2007 

begynte forhandlingene med et 
skeptisk lokalsamfunn. Histo-
rien har ikke gitt folk grunn til 
å stole verken på utenlandske 
selskaper eller egen regjering. 
De vet at Peru er inne i en enorm 
velstandsutvikling, men såpass 
langt fra Lima har befolkningen 
merket svært lite til dette. Sam-
talene med lederne av de ulike 
lokalsamfunnene ble startet av 
SN Powers ansatte ved hoved-
kontoret Lima. 

– Først måtte vi etablere tillit, 
deretter forklare at det finnes en 
rekke lover og regler vi forholder 
oss til. Folket har klare rettigheter 
og er sterkt beskyttet av lovver-
ket, sier Ronald Breña, CR-sjef for 
de ulike lokale prosjektene som 
ble igangsatt av SN Power og nå 
føres videre av Statkraft. 

– Vårt hovedbudskap var: Hva 
kan vi gjøre for dere? Gjennom-
bruddet kom da vi tok med 
alle lederne til et eksisterende 
kraftverk der de fikk snakke 
med lokalbefolkningen og se 
med egne øyne hva prosjektene 
og kraftverket har betydd for 
dem. Etter den turen sa de ja til 
Cheves, forteller Breña.

De fire lokalsamfunnene i 
Cheves̀  nærområder livnærer 

seg på ulikt vis, og etter en 
analyse av deres muligheter og 
behov ble det besluttet å bygge 
vanningsanlegg, styrke undervis-
ningen ved skolene og bidra til 
bedre infrastruktur i området. Et 
kvegprosjekt har gitt dyra bedre 
fôr og tilsyn av veterinær, mens 
kunstig inseminasjon styrker 
avlsarbeidet. I dag melker kyrne 
førti prosent mer enn for bare tre 
år siden, osteproduksjonen har 
økt og bøndene har fått større 
inntekter. Agronomer har jobbet 
tett med bøndene på deres egne 
jorder, noe som har ført til økte 
avlinger av blant annet fersken, 
chirimoya og avocado. Opplæ-
ringen har pågått i fire år, og nå 
fases dette prosjektet ut.

– I enkelte landsbyer måtte vi 
aller først sørge for at folk fikk 
innlagt vann, noe som er svært 
viktig for å redusere sykdom. 
Vanningsanleggene har også 
betydd mye for befolkningen. 
Et lokalsamfunn som har vann, 
kan vokse. De som ikke har 
vann, sakker akterut i utviklin-
gen, sier Breña, som forteller 
at lokalbefolkningen etter hvert 
fikk urealistiske forventninger til 
hva Statkraft kan bidra med.
– De ber om alt som regjeringen 

CHEVES 

Kapasitet Cheves bygges i tilknytning til 
elva Huaura, ca 130 km i luftlinje fra Lima. 
Med sitt bidrag på 168 MW er Cheves ett av 
fem store vannkraftverk som bygges i Peru i 
perioden 2013–17. 

Reduserte utslipp Cheves er godkjent og 
registrert for å generere klimakvoter under 
FN ś Clean Development Mechanism (CDM). 
Gjennom produksjon av fornybar energi vil 
Cheves erstatte en del av Perus termiske 
kraftproduksjon, og FN anslår at prosjektet vil 
redusere klimautslippene med 394.000 tonn 
årlig. CDM-godkjenning og -registrering var en 
avgjørende faktor for realiseringen av 
prosjektet.

PERU
 
President Ollanta 
Humala.

Innbyggere Ca. 30 mill.

Historie Var sentrum 
i Inkariket og ble 
uavhengig av koloni -
makten Spania i 1821. 
Korrupte militærregje-
ringer styrte fra 1948 til 
1979, da landet fikk ny 
demokratisk grunnlov. 
Likevel slet Peru med 
vanstyre, inflasjon, 
økende utenlandsgjeld, 
narko handel og gerilja-
virksomhet. 

Økonomi Siden tusen- 
årsskiftet har landet 
hatt en voldsom 
økonomisk utvikling. 
Landet er rikt på 
naturressurser og har 
en stor og økende 
eksportnæring. Likevel 
er ca. 30 prosent av 
befolkningen vurdert av 
FN som fattige, ni 
prosent under fattig- 
domsgrensen. 

Hovedstad Lima, en 
pulserende storby. Det 
peruanske kjøkken har 
for alvor inntatt 
verdens gastronomi-
kart, og Lima er kjent 
for noen av verdens 
beste restauranter. 

1 2 3

1 DYKTIGE FOLK  
Anleggsarbeiderne 
kommer både fra Peru og 
nabolandene. I den mest 
intense perioden, jobbet 
1500 mann på anlegget.

2 INNSPURTEN Kraft-
verket begynner å ta 
form. Hvis alt går etter 
planen skal det levere 
strøm før påske i 2015.

3 GODE RELASJONER 
Befolkningen i området 
er hovedsakelig bønder. 
Utbyggingen av Cheves 
har blant annet ført til 
bedre vanningssystemer 
og økte avlinger av frukt 
og grønnsaker.
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AKTUELT 
Cheves

egentlig skal skaffe dem, men vi 
blander oss ikke opp i det som 
er statens oppgaver, vi prøver å 
være et supplement. Vi bygger 
for eksempel ikke skoler eller 
sykestuer. Det har tatt tre–fire år 
med dialog før lokalbefolkningen 
har innsett at Cheves verken kan 
eller bør erstatte regjeringen, 
sier Breña.

 
Tragiske ulykker
Alt har ikke gått etter planen 
under utbyggingen. Ulykker 
under arbeid i tunnelene har 
kostet tre menneskeliv og ført 
til full gjennomgang og endring 
av sikkerhetsrutinene (se egen 
sak, side 20).

– Da vi gikk i gang med an-

– De setter pris på landet og 
omgivelsene sine, og det er klart 
at vi foretar inngrep i naturen. Vi 
er her i tre-fire år, men kraftver-
ket blir stående, og da er det 
viktig at lokalsamfunnet føler en 
form for eierskap til det. Derfor 
hjelper vi befolkningen gjennom 
å utvikle bærekraftige prosjek-
ter, og i anleggsperioden tilbyr 
vi arbeidsplasser. Hvis vi gjør alt 
dette på en god måte og makter 
å kommunisere ordentlig, kan vi 
oppnå at Cheves blir en del av 
samfunnet, sier Paul Lazenby. 

Peru er et samfunn Statkraft 
ønsker å være en del av i mange 
år fremover. Fortsetter veksten i 
Peru, er Cheves neppe det siste 
store utbyggingsprosjektet. 

leggsarbeidet, viste det seg at 
de geologiske forholdene var 
vanskeligere enn vi hadde trodd, 
så planene måtte tilpasses og 
jenkes etter hvordan grunnen 
faktisk var, forteller Alejandro 
Ormeño. 

En annen overraskelse var at 
myndighetene i fjor begynte å 
utbedre den svingete veien som 
fører inn til Cheves. Veien kan bli 
sperret inntil åtte timer i strekk, 
noe som forsinker arbeidet kraf-
tig. Lastebiler kommer verken ut 
eller inn til anlegget, og arbeidere 
som skal busses til en etterleng-
tet frihelg i Lima, kan vente lenge 
før de kommer av gårde.

– Vi har også opplevd at folk 
fra området har stengt veien og 

nektet oss adgang til anleggs-
plassen. Fordi alle avtaler var 
i orden og vi hadde etablert et 
godt samarbeid med lokalbe-
folkningen hadde vi ikke regnet 
med å møte den formen for 
motstand. Vi er blitt nødt til å 
forhandle, eller få assistanse 
av vaktmannskaper og politi for 
å komme frem. Uansett blir det 
forsinkelser. Dette er ikke noe vi 
ønsker, men sånt skjer de fleste 
steder der det foregår utbygging 
i såpass stor skala. Alt i alt har 
ikke det vært noe stort problem 
for oss, sier Ormeno. 

Sett med norske øyne er det 
fortsatt mange politifolk på 
anleggsplassen i Cheves, men 
prosjektansvarlig Paul Lazenby 

sier at de representerer et lavt 
sikkerhetsnivå på et anlegg av 
denne størrelsen. 

Krever sin rett
Landskapet her virker goldt og 
folketomt, men lenger oppe i 
fjellene bor det flere tusen men-
nesker. 

– De har krav på kompensa-
sjon, og det er de klar over. 
De demonstrerer ikke først og 
fremst for å skape problemer for 
oss. Vi er her for å tjene penger, 
og de bruker sin rett til å gjøre 
hva de kan for å få skikkelig 
betalt, sier han, og understreker 
at ledelsen ved Cheves i dag har 
et godt forhold til de aller fleste 
som bor i området. 

VANNKRAFT I FREMTIDENS PERU
Det er anslått at Peru bare utnytter fire–fem pro-
sent av sitt potensial for vannkraft. Mye av årsaken 
er at vannressursene hovedsakelig befinner seg i 
det tynt befolkede Amazonas-området, mens det er 
svært tørt i kystområdene rundt Lima, der majori-
teten av befolkningen bor. Til tross for at noe vann 
fra Amazonas forsyner kystområdene, finnes det 
fortsatt mange landsbyer der folk ennå ikke har inn-
lagt vann, og behovet for vanningsanlegg er stort. 
Gruvedrift krever også mye vann og konkurrerer 
om ressurser som kan tenkes utnyttet til vannkraft. 
Konflikter rundt utnyttelsen av vannressurser har 
ført til sosial uro og protester mot både vannkraft-
verk, gruvedrift og vanningsanlegg, og i 2008 ble 
det opprettet et eget organ, Autoridad Nacional 
del Agua, som skal løse vannrelaterte konflikter. Til 
tross for utfordringene er Perus totale vannres-
surser såpass store at mye taler for at vannkraft 
vil spille en større rolle i fremtiden, hvilket også er 
regjeringens mål.

1 KREVENDE Grotter og 
tunneler under jorda er 
snart ferdige. Anleggs-
arbeiderne er i ferd med 
å avslutte den mest 
krevende byggefasen.

2 MODERNE Når Cheves 
blir operativt, vil det 
meste fjernstyres fra 
Lima. Maks et dusin 
ansatte vil jobbe på selve 
kraftverket.

1 2

Vi er her i 
tre – fire år, 

men kraftverket 
blir  stående, og 
da er det viktig at 
lokalsamfunnet 
føler en form for 
eierskap til det 
PAUL LAZENBY
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POWERTALK
Olav Fjell

STØ SOM FJELL
Han har alltid ryggsekken på. «Ryggsekken er kontoret mitt!» Full av dokumenter, 
en  hendig PC, ipad og bøker til tog- og flyreiser. Dette er Olavs metode. Nøkternhet 
og disiplin, men også lekenhet og fleksibilitet. Statkrafts styreleder er stø som Fjell. 
Han mener selskapet har alle muligheter for å vokse.
 

TEKST BENTE E. ENGESLAND   FOTO MORTEN BRUN

D
u har sittet som styreleder i to 
år. Hvilket inntrykk har du av 
Statkraft?

– Jeg kjente jo selskapet fra før, 
som tidligere styremedlem. Det 

gode inntrykket er forsterket. Statkraft er et 
solid, veldig ordentlig selskap. Vi bruker lang 
og tungt opparbeidet kompetanse til å satse 
og investere internasjonalt. Konsernledelsen 
og styret har de siste årene også spisset 
selskapets strategi og profil. For styret er to 
temaer viktige: Statkraft kan og skal spille en 
viktig rolle i Europas overgang fra konven-
sjonell til mer fornybar energi. Statkraft har 
også en veldig viktig oppgave i fremvoksende 
markeder for å sikre tilgang til mer og ren 
energi. Ingen kan være i tvil: Statkraft er nå et 
helt grønt selskap. 

Klart som vann
Olav Fjell mener det er bra at kommunikasjo-
nen eksternt er blitt tydeligere. Han tegner 
gjerne det store bildet: Statkraft står for 
vann og vind. Vi leverer ren energi.

– Det er bra at vi blir mer kjent ute blant folk. 
Mange vet at Statkraft står for en svært stor 
del av den norske kraftproduksjonen, men 
ikke like mange er klar over at vi er den største 
produsenten av fornybar energi i Europa. Få 
vet at vi har en stadig voksende internasjonal 
virksomhet. Kampanjen i Norge om «Hva skal 
vi leve av når været tar slutt?» har fått veldig 
mange til å stoppe opp. Det er en riktig, viktig 
og frisk kampanje som gjør nordmenn stolte. 

Må være på topp
– Hva tenker du om styrets rolle?

– Styret har brukt mye tid de siste par 
årene på å spisse strategien. Vi investerer 
også tid i møter med norske politikere. 
Det er viktig for et statlig eiet selskap å ha 
denne dialogen gående. Jeg opplever at 

flere forstår at Statkraft har en sterk posi-
sjon – ikke minst i et så sentralt og avansert 
marked som Tyskland. Det er fascinerende 
hvordan vi er kommet til på markedssiden i 
Tyskland ved å sy sammen småprodusenter 
og konsumenter i et sinnrikt system. På 
dette feltet er vi markedsleder! Statkraft 
må spille i eliteserien. Vi må satse ute, være 
blant de beste – ellers forvitrer kompetan-
sen. Skillet mellom hjemme- og utemarkeder 
finnes ikke lenger.

– Likevel er Statkrafts internasjonale sat-
sing fortsatt omstridt, og vi strever med å få 
nok kapital til prosjekter lenger frem i tid?

– Ja, det skyldes ikke minst at noen har en 
oppfatning at det er så trygt hjemme i Norge 
og så usikkert der ute i den store verden. 
Men sporene etter Statkraft viser tydelig 
verdiskapning også internasjonalt i over 20 
år nå – vi har en solid «track record» både 
hjemme og ute. 

– For ikke lenge siden skrev Norges 
ledende avis Aftenposten at internasjona-
liseringen er en sløsing med skattebetaler-
nes penger fordi vi har tapt milliarder på 
gasskraften i Tyskland. Hva sier du til slike 
påstander?

OLAV FJELL 
Alder: 63.

Rolle: Styreleder i 
Statkraft siden 2012.

Ledererfaring: Har 
blant annet vært 
konsern sjef i Hurtig-
ruten, Statoil, Post-
banken og Lindorff. 
Han har også vært 
med i toppledelsen 
i Kongsberg Våpen-
fabrikk og DNB.

Styrebakgrunn: 
Hatt flere ledende 
styreverv, blant annet 
i NSB og Statkraft i en 
tidligere periode.

Profesjon: Er ut-
dannet siviløkonom 
ved Norges Handels-
høyskole i Bergen.

Sivilstand: Gift, tre 
voksne barn.

– Jeg forstår godt at tapene diskuteres. Vi 
opererer jo med eiernes penger. Det er sant 
at vi har tapt milliarder innen gasskraft. Men 
ingen andre aktører i markedet så heller hva 
som skjedde før det raste nedover. Statkraft 
har klart denne nedturen bedre enn de fleste, 
fordi vi har flere ben å stå på. 

Strategi for alle penga
Strategi er alle næringslivslederes favoritt-
ord. Det er rundt den forretningsmessige 
strategien styret og konsernledelsen kom-
mer sammen. Men så er jo også verdiskap-
ning kjernen i ethvert kommersielt selskap.

Selvsagt har styreleder en definert kontroll-
oppgave. Men Olav Fjell er minst like opptatt 
av at han skal være en ressurs for konsernsjef 
Christian Rynning-Tønnesen. De har mange og 
gode samtaler. Olav vil gjerne bidra. 

– Jeg vil samtidig understreke at det aldri 
må være tvil om at det er konsernsjefen som 
styrer selskapet. Styret er et korrektiv, som 
skal være med på å sikre lønnsomhet, gode 
rammebetingelser, strategien.

Når krisen rammer
Denne sylslanke skikkelsen med ryggsekken 
står som en påle i vær og vind. Som kon-
sernsjef har han vært i storm flere ganger. 

– Vi må snakke litt om dine erfaringer i 
kriser, Olav. Den siste var da du var sjef i 
Hurtigruta ...

– Ja, vi fikk en alvorlig krise. Hurtigruta er et 
rederi med omfattende cruisefart langs nor-
skekysten. Fordi båtene går hele tiden måtte 
vi være forberedt på ulykker. Vi trente kontinu-
erlig med blant annet brannøvelser. Jeg trente 
også på min egen rolle som konsernsjef. Det 
er ekstremt viktig. Trene, trene, trene.

Så fikk vi en ordentlig brann. Jeg var 
på kontoret i Tromsø, men det var bare å 
komme seg til Ålesund for å møte skadde på 

 Det er veldig 
 spennende å 

finne ut av hvorfor 
folk er som de er, hva 
som  former oss som 
 mennesker underveis  
i livet! 
 

OLAV FJELL, STYRELEDER I STATKRAFT

ENGASJEMENT  
Kommunikasjons-
direktør Bente 
 Engesland i samtale 
med Olav Fjell, styre-
leder i Statkraft.
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sykehuset, presse på kaia, passasjerer og 
mannskap, senere også pårørende til dem 
som omkom. Å være til stede er helt avgjø-
rende. Men konsernsjefen må overlate den 
operative kriseledelsen til andre.

– Hurtigruta ble rammet av en ulykke. 
Som konsernsjef i Statoil ble det tøft for deg 
personlig. Du måtte gå av etter den store 
korrupsjonssaken i 2003, da det ble kjent at 
Statoil hadde overført 5 millioner dollar for 
konsulenttjenester til Horton Investments 
for å gi Statoil råd om forretningsvirksomhet 
og politisk utvikling i Iran. 

– Horton-saken ble min bane. I Statoil 
mente vi at vi var gode til å håndtere etiske 
utfordringer, det samme mente også ledelsen 
i Hydro og Yara på den tiden. Alle disse sel-
skapene har hatt klare regler og systemer, og 
nulltoleranse for korrupsjon. Men dette er et 
vanskelig felt. Omverdenens syn på selska-
pene er også skarpere, og vi opererer i dag i 
mange forskjellige land og markeder som kre-
ver dypere innsikt. Verden er mer kompleks. 

Det er veldig viktig å forberede seg på slike 
potensielle kriser også. 

– I Statkraft forbereder vi oss på en ny 
virkelighet med betydelig mer internasjonal 
virksomhet og de utfordringer det fører til 
også når det gjelder korrupsjon og kulturfor-
ståelse.

– Ja, når det gjelder korrupsjon er dilemma-
trening for å forstå gråsoner veldig verdifullt. 
Statkraft er utsatt, og vi er sårbare som en 
stadig større og viktigere aktør i krevende 
markeder.

Olavs metode
Trene. Trene. Trene. Det er Olavs metode. 
Trene på krise. Holde fokus. Trene hode og 
kropp, helst på tur i marka eller på ski. På 
mange måter er han en traust, solid frilufts-
mann slik nordmenn liksom skal være. Militær 
bakgrunn bidrar til disiplin og systematikk. 

– Jeg får gjort mer når jeg klarer å tenke klart!
Men Olav Fjell er også veldig nysgjerrig på 

folk. Han vil vite om alt mulig. 
– Det er veldig spennende å finne ut av 

hvorfor folk er som de er, hva som former 
oss som mennesker underveis i livet!

Vi er enige om at nysgjerrighet er en viktig 
egenskap for ledere – å lytte mer, for å 
forstå mer. Ikke alltid så lett for folk som er 
vant til å styre og ta beslutninger. Men sam-
talen med Olav Fjell har flere tause partier 
enn du kanskje ville tro. Mye kan sies uten å 
snakke hele tiden. 

Hverdagsheltene
– Hvor er Statkraft om noen år?
– Vi vil fortsette å dyrke linjen som forny-

barprodusenten. Vi vokser mer interna-
sjonalt, og den internasjonale delen av 
Statkraft får enda større plass. Vi vil være i 
ypperste verdensklasse i vann og vind. Vann 
kan vi fra før, og i løpet av få år har vi bygget 
opp en imponerende kompetanse innen 
vindkraft, både til lands og til havs.

– Men vi trenger noen penger for å realisere 
ambisjonen, så det ikke blir med drømmen?

– Det er sant. Statkrafts strategi og virk-
somhet er i sin natur kapitalintensiv. Ekspan-
sjon internasjonalt krever kapital. I dag tar 
eier 85 prosent av utbyttet vårt. Det er ok, 
men det innebærer også at vi må få penger 
til ekspansjon når vi trenger det. Dette dis-
kuterer vi med vår eier akkurat nå. Det er en 
dialog om Statkrafts fremtid. En invitasjon til 
å investere i fornybar energi.

Jeg har en hjertesak også, sier han: 
– Selv om vi har mange nye og viktige 

prosjekter verden over, så er det den daglige 
produksjonen og driften som gir penger i 
kassa. Vi må være veldig opptatt av driften, 
av regularitet, av dem som leverer varene 
hver dag – alle medarbeidere i produksjo-
nen som sørger for at hjulene går rundt. 
Grunnfjellet er i nordisk fleksibel kraft – uten 
den kan vi heller ikke finansiere alle de nye 
prosjektene. Alle som jobber i produksjonen, 
er Statkrafts hverdagshelter. 

TEMA 
HMS

SIKKERHET I HØYSETET

STATKRAFT PRIORITERER SIKKERHET HØYT s. 16  |  KRAFTTAK FOR SIKKERHETEN s. 20  |  KUNNSKAP REDDER LIV s. 22

▲ STYRKET SIKKERHETEN Ved ut-
byggingsprosjektet Cheves i Peru har 
til sammen tre mennesker mistet livet. 
Sikkerheten har ikke vært god nok. Et 
krafttak er gjort for å følge opp under-
leverandører og styrke rutiner og kontroll 
med HMS. 

Side 20

▲ HØY PRIORITET Tirsdag 29. april 
skjedde det som ikke skal skje. Tre 
mennesker mistet livet i en arbeids-
ulykke ved Devoll-prosjektet i Albania. 
Ulykken aktualiserer betydningen av 
å prioritere HMS-arbeidet høyt i hele 
virksomheten hver eneste dag. 

Side 16

Antall arbeidsulykker er redusert de siste årene, men Statkraft er fortsatt et stykke 
unna å innfri nullvisjonen. Klimaendringer, økende internasjonalisering og utstrakt bruk 
av underleverandører er krevende utfordringer i et sikkerhetsperspektiv.

     Det er den daglige driften som 
gir penger i kassa. Alle som 

jobber i produksjonen, er Statkrafts 
hverdagshelter 
OLAV FJELL, STYRELEDER I STATKRAFT

22 % VANLIGSTE ÅRSAK Trafikkulykker er den største enkeltårsaken til alvorlige 
hendelser i Statkraft i 2013. 22 prosent av de alvorlige hendelsene stammer 
fra trafikkuhell. Ras og tunnelarbeid står for 15 prosent hver og er nest største 
årsaker. Skadepotensialet øker med prosjektenes omfang og kompleksitet. 

Side 21

▲ FLERE PILOTER Sikkerhets-
arbeidet er i kontinuerlig 
 utvikling. Flere piloter er igang-
satt for å styrke sikkerheten. 

Side 23

POWERTALK
Olav Fjell
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TEMA 
HMS

I 
slutten av april i år omkom 
tre spesialarbeidere på 
Statkrafts Devoll-prosjekt 
i Albania etter å ha blitt 
truffet av et steinras. De 

tre – to albanske og en italiensk 
mann – holdt på med fjellsikring 
før utvidelse av den offentlige 
veien inn til anlegget. 

– Statkraft er dypt berørt av 
denne dødsulykken, og våre 
tanker går til de etterlatte og til 
kollegene deres. Dette berører 
mange menneskers liv, sier 
konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen.

– Slike hendelser understreker 
viktigheten av det arbeidet vi 
gjør innenfor HMS. Åpenbart 
gjør vi ikke nok, siden vi opple-
ver en slik hendelse. Vi foretar 
en full gransking av ulykken, hva 
som skjedde, hvilke tiltak som 
ble iverksatt i forkant og om det 
var noe som kunne vært gjort 
annerledes. 

Statkraft legger stor vekt på helse og sikkerhet i all sin virksomhet.  
Likevel skjer det fra tid til annen ulykker med alvorlig utfall. Mer opplæring, 
nye systemer og bedre rutiner skal bidra til at Statkraft innfrir nullvisjonen 
for alvorlige arbeidsulykker.

TEKST MORTEN RYEN   FOTO STATKRAFT, SHUTTERSTOCK, NORMAN KJÆRVIK OG ALEXANDER HAGSTADIUS

Vi ønsker å lære så mye som 
mulig av det som skjedde, og fin-
ne ut hva vi må gjøre for å sikre 
oss mot tilsvarende ulykker.

Rynning-Tønnesen er opptatt 
av at ansvaret for sikkerhet 
ligger i linjen og går helt fra top-
pen. Det må gjennomsyre hele 
organisasjonen og være en del 
av bedriftskulturen. 

– Det er viktig at HMS kommer 
tidlig inn i planleggingsproses-
sen i arbeid og prosjekter. Både 
ledere og ansatte må være med 
på å skape den sikkerhets-
kulturen vi trenger for å unngå 
alvorlige ulykker i fremtiden, sier 
Rynning-Tønnesen.

Gransking
– Sikkerhet har høyeste prioritet 
i Statkraft, og målet er null 
skader for både egne ansatte, 
innleid personell, leverandører 
og partnere. Denne ulykken 
viser at vi ikke har lykkes med å 

CHRISTIAN  
RYNNING- 
TØNNESEN
Konsernsjef i 
Statkraft.

TIRSDAG 29. APRIL omkom 
tre spesialarbeidere i Devoll-
dalen i Albania. De ble tatt av 
et steinras mens de arbeidet 
med å sikre fjellsiden.

3
ARBEIDERE 

OMKOM I 
DEVOLLDALEN

SIKKERHET
STATKRAFT PRIORITERER

DØDSULYKKER I STATKRAFT 2006–2013

HØYT

 Det er viktig å finne ut hva som faktisk har 
skjedd. Er det geologiske forhold, menneskelig 

svikt, teknisk svikt eller dårlige sikkerhetsrutiner som 
ligger bak ulykken    
CLAUDIA HAUGE I STATKRAFTS HMS-STAB
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Tredjepart, 
tilknyttet virksomhet
Kontraktører, 
tilknyttet virksomhet
Medarbeidere, 
tilknyttet virksomhet
Tredjepart, 
konsolidert virksomhet
Kontraktører, 
konsolidert virksomhet
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TEMA 
HMS

nå våre mål, sier Claudia Hauge i 
HMS-stab i Statkraft. 

Når det skjer alvorlige ulyk-
ker som den i Albania, sender 
Statkraft umiddelbart ut folk til 
det aktuelle stedet for å granske 
ulykken. Resultatet av granskin-
gen oppsummeres i en rapport 
der detaljert hendelsesforløp, 
årsakssammenheng og forslag 
til tiltak, på kort og lang sikt, blir 
beskrevet.

– For det første er det viktig 
å finne ut hva som faktisk har 
skjedd. Er det geologiske for-
hold, menneskelig svikt, teknisk 
svikt eller dårlige sikkerhets-
rutiner som ligger bak ulykken? 
Dernest må vi bruke den kunn-
skapen vi får til å lære hvordan 
vi kan sikre oss enda bedre mot 
ulykker i framtiden, sier Hauge. 

De dødsulykkene Statkraft 
har hatt de siste årene, har alle 
skjedd i utlandet, men Claudia 
Hauge understreker at det ikke 
betyr at det ikke kan skje alvor-
lige ulykker her i Norge. 

– Alvorlig hendelser er gjen-
stand for mer oppmerksomhet 
enn tidligere – enten utfallet er 
alvorlig eller ikke. Det er viktig at 
vi ikke bare ser på de hendel-
sene som ender med alvorlig 
skade eller død, men også 
hendelser der utfallet lett kunne 
blitt alvorlig, sier hun. – Noen 
ganger er det bare hell i uhell at 
ikke liv har gått med.

Nedgang, men ikke nok
Alle ulykker, nestenulykker og 
farlige forhold i Statkraft skal re-
gistreres i et felles oppfølgings- 
og analyseverktøy som heter 

 Vi registrerer færre hendelser 
per ansatt enn tilsvarende  

virksomheter i Norge, men vi har  
ikke færre ulykker  
CLAUDIA HAUGE I STATKRAFTS HMS-STAB

SAMMENLIGNING, ANTALL SKADER 2013
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StatkraftAker 
Solutions

Statoil 

HØYERE SKADEFREKVENS Sammenlignet med olje-
bransjen har energivirksomheter høyere skadefrekvens 
per million arbeidstimer.

ANTALL SKADER I STATKRAFT
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H2 medarbeidere

H1 medarbeidere
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H2 totalt antall skaderH1 fraværsskader

SVAK NEDGANG Totalt antall skader (H2) og antall 
skader som har ført til fravær (H1) per million arbeids-
timer. Antall skader som fører til fravær, har en svak 
nedgang, mens totallantallet har gått betydelig ned.

prosjektene har ikke samme 
utfordringer for eksempel når det 
gjelder terreng.

Urban mener økt oppmerksom-
het om risiko og sikkerhet, samt 
moderne produksjonsteknologi 
med mekanisering av det farligste 
arbeidet, har bidratt mye til å re-
dusere skader og dødsfall i Norge 
og andre skandinaviske land. I 
mange av de landene Statkraft 
bygger ut vannkraft i nå, er situa-
sjonen mer lik hvordan den var 
hos oss tidlig på 1970-tallet. 

– Mye av arbeidet gjøres manu-
elt, noe som gir økt risiko for ska-
der og dødsfall. HMS-opplæring, 
verneutstyr og sikring er på plass, 
og vi stiller de samme krav til våre 
underleverandører i utlandet som 
vi gjør her hjemme. Vi følger opp 
alle entreprenører som arbeider 
på byggeplassene på lik måte. 
Likevel er sikre arbeidsmetoder 
og sikkerhetskulturen ikke like 
innarbeidet som hos oss. Det tar 
tid, og det krever store ressurser 
å få folk til å tenke sikkerhet og 
endre arbeidsvaner på den måten 
som vi ønsker, sier Kjellén. 

Tunneler og transport
Ifølge Kjellén er det særlig under 
spesialiserte og vanskelige opp-
drag at det skjer ulykker. 

– Utgraving av tunneler er kre-
vende og farlig arbeid, og når mye 
av det gjøres manuelt, øker faren 
for personskader. Det samme 
gjelder arbeid med høyspent-
anlegg, der er skadepotensialet 
også stort. I tillegg er det en 
del ulykker knyttet til transport. 
Ulikheter i trafikkultur, kjørestil og 
tekniske krav til kjøretøyer kan 

U
rban Kjellén har nylig 
fått ansvar for HMS 
i Statkraft Interna-
tional Hydropower 
(Head of HSE) Han 

kommer fra stillingen som visead-
ministrerende direktør for helse, 
miljø og sikkerhet i SN Power og 
er i tillegg professor II i sikkerhets-
ledelse ved NTNU. Tidligere har 
han 20 års erfaring med HMS-
arbeid i Norsk Hydro, så vi har å 
gjøre med en svært erfaren mann. 

– For det første har de uten-
landske utbyggingsprosjektene 
mange tusen arbeidere i aktivitet 
samtidig. Bare størrelsen på pro-
sjektene øker risikoen for ulykker 
betydelig, sier Urban Kjellén. 

– Mange av disse kraftverkene 
bygges dessuten ut i utilgjenge-
lige områder med svært kupert 
terreng med bratte fjellsider 
og rasfare. I tillegg har utbyg-
gingsprosjekter i seg selv en helt 
annen risikoprofil enn alminnelig 
drift og vedlikehold. Vi hadde de 
samme utfordringene i Norge for 
40–50 år siden, da mange av de 
store vannkraftprosjektene ble 
realisert. Det kunne være 10–15 
dødsulykker på et enkeltprosjekt. 

Samme krav over alt
De fleste ulykker og dødsfall 
skjer utenfor Nord-Europa. Betyr 
det at Statkraft opererer med 
ulike HMS-standarder?

– Nei, Statkraft opererer med 
samme standard uansett land. 
De store «greenfield»-prosjektene 
innenfor vannkraft skjer i dag 
i utviklingsland. Statkraft har 
også store investeringer innenfor 
vind i Nord-Europa, men disse 

URBAN KJELLÉN
Ansvarlig for  
HMS i Statkraft 
International 
Hydropower.

Emendo. Emendo blir kontinuer-
lig videreutviklet for best mulig 
å legge til rette for oppfølging 
og finne effektive tiltak. Selv om 
revisjoner har vist at Statkraft 
har gode systemer og rutiner for 
rapportering av skader og alvor-
lige hendelser, mener Hauge det 
fremdeles finnes et forbedrings-
potensial. 

– Hvis vi sammenligner oss 
med andre virksomheter innen-
for samme bransje, ser vi at vi 
registrerer færre hendelser per 
ansatt enn tilsvarende virksom-
heter i Norge, men vi har ikke 
færre ulykker. Det betyr høyst 
sannsynlig at en rekke hendelser 
ikke blir rapportert og dermed 
ikke kommer med i vår statis-
tikk, sier Claudia Hauge. 

I Statkraft som helhet har 
antall arbeidsrelaterte skader de 
siste årene ligget på mellom 10 
og 15 per million arbeidstimer. 
For bare noen få år siden var det 
opp mot 25 skader per million 
arbeidstimer, så isolert sett har 
det skjedd en positiv utvikling 
i selskapet. Likevel er dette 
tallet høyere enn i andre norske 
energiselskaper (medlemmer 
av Energi Norge) og betydelig 
høyere enn for eksempel olje- og 
gassnæringen. 

– Statkraft jobber selvfølgelig 
mot null ulykker. Det er et svært 
ambisiøst mål, men på kort sikt 
håper vi å greie å redusere til un-
der 5 skader per million arbeids-
timer, og vi jobber for å redusere 
antall skader ytterligere over 
tid. Oljebransjen ligger på 2–3 
skader per million arbeidstimer, 
sier Claudia Hauge. 

STORE PROPORSJONER 
Kvilldal kraftverk i Suldal 
kommune er et av Norges 
største målt i installert 
effekt. Driften krever 
kontinuerlig fokus på 
sikkerhet.

RISIKO Arbeiderne 
ved Cheves i Peru 
vet at det er knyttet 
risiko til utbyggings-
prosjekter. Tre 
mennesker er 
omkommet på 
anlegget. Les hvor-
dan sikkerheten er 
skjerpet på neste 
side.

ØKER RISIKOEN
STORE PROSJEKTER

De fleste store utbyggingsprosjekter innenfor vannkraft skjer utenfor Nord-Europa. 
Størrelsen og kompleksiteten i prosjektene øker risikoen for ulykker. Det mener Urban 
Kjellén, en av Norges fremste eksperter på sikkerhetsledelse.

TEKST MORTEN RYEN   FOTO JIMMI LINUS

spille inn. Veier er ofte også ut-
satt for ras og flom. Det vi gjør, er 
å sikre anleggsveiene, sørge for 
kontroll av kjøretøyer og sjåfører, 
og selvfølgelig stoppe trafikken ut 
og inn av anleggsområdet etter 
kraftig nedbør. 

Positiv utvikling
Selv om det fremdeles skjer for 
mange ulykker på prosjekter i 
utlandet drevet av Statkraft og 
SN Power, mener Kjellén mye 
positivt er oppnådd i løpet av de 
siste årene. 

– Vi blir stadig bedre til å gjøre 
grundige risikovurderinger før pro-
sjektet starter og ta hensyn til sik-
kerhet i byggbarhetsanalysene. 
Erfaringene blir flere, kompetanse 
hos egne ansatte blir høyere, og 
ulykkene blir færre. Men samtidig 
er det slik at når vi føler vi har 
kontroll på noe, så dukker det 
gjerne opp utfordringer på et an-
net område, sier Kjellén. 

– Det vil alltid være igjen en rest 
av uforutsigbarhet som det er 
svært vanskelig å ta høyde for. 
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M
ye av det farligste arbeidet 
foregår under jorda, mens 
grunnarbeidene pågår. Alle 
dødsulykkene vi har hatt, 
har skjedd i tunnelene, sier 

Paul Lazenby, som er prosjektansvarlig for 
 Cheves. Den andre ulykken med dødelig 
utfall skjedde to uker etter at han ankom 
anleggsplassen i oktober 2012.

– Den gang var det ingeniørene som i 
praksis hadde ansvaret for sikkerheten, og 
jeg besluttet at vi måtte gå tettere på under-
entreprenørene og trappe opp dette viktige 
arbeidet. Vi arvet en praksis, og den var ikke 
bra nok. Derfor restrukturerte vi alt sikker-
hetsarbeidet og tok eierskap til alt som hadde 
med helse og sikkerhet å gjøre, sier han.

Egne kontrollører 
Joseph Moscoso er HMS-sjef ved Cheves. 
Han forteller at alle ulykkene hadde ulike 

Utbyggingen av kraftverket Cheves i Peru har kostet tre menneskeliv. Tre dødsulykker er tre 
for mange. Ledelsen på byggeplassen og ved Statkrafts hovedkontor i Lima har de siste to 
årene gjort mye for å bedre sikkerheten. 

TEKST ELLEN STAI   FOTO JIMMY LINUS OG SHUTTERSTOCK

årsaker, fra fallende steiner til påkjørsel. 
– Vi har lagt stor vekt på å pushe ingeniø-
rene til å ta ansvar. De som leder arbeidet, 
utgjør førstelinjen og må være godt drillet i 
sikkerhet. Ikke minst har vi ansatt og trent 
opp våre egne kontrollører, som utgjør den 
andre barrieren mot ulykker. Vi legger press 
på dem også, og understreker hele tiden at 
de må reagere umiddelbart når de oppdager 
ting som kan være potensielt farlige. De 
overvåker at arbeidslederne har tilstrekke-
lig fokus på sikkerhet, og jobben varierer 
etter hva slags arbeid som utføres, og hvilke 
yrkesgrupper de har med å gjøre. Uansett 
må de sørge for daglig, tett oppfølging. Det 
er krevende, utfordrende og interessant 
arbeid, sier Moscoso.

– Hvordan reagerer folk når det skjer en 
dødsulykke?

– De blir selvsagt redde, og vi har brukt mye 
tid på å understreke hva som må gjøres for å 

unngå slike tragedier i fremtiden. Noen hev-
der at de har gjort ting på samme måte i tretti 
år uten uhell, og da må vi forklare hvorfor det 
likevel er nødvendig å gjøre ting annerledes, 
sier Moscoso. 

Hvert minste uhell og nestenulykke skal 
rapporteres skriftlig, og nå kan HMS-sjefen 
dokumentere at antall små og større uhell 
er kraftig redusert, og at denne positive 
trenden fortsetter. 

Risikabelt arbeid
Paul Lazenby påpeker at risikoen for ulykker 
er større i Peru, der svært mye av arbeidet 
utføres manuelt, enn for eksempel i Europa, 
der det meste er mekanisert. Det er et 
faktum at arbeidskraft er rimeligere i Peru, 
og anleggsarbeiderne er svært dyktige. Re-
gjeringen ønsker dessuten at internasjonale 
selskaper skal gi arbeid til så mange som 
mulig, og det er et dilemma at flere maskiner 

JOSEPH MOSCOSO
HMS-sjef i Cheves.

KREVENDE 
FORHOLD Arbeid 
i tunneler er blant 
utfordringene i 
Cheves.

ÅRSAKER Alvorlige hendelser i Statkraft i 2013 
fordelt på årsak. Trafikkulykker er den vanligste 
årsaken til alvorlige hendelser (22 prosent).

KRAFTTAK
FOR SIKKERHETEN

ALVORLIGE HENDELSER I 2013

Trafikkulykker (22%)
Farlige stoffer (2%)
Strøm (6%)
Kranoperasjoner (6%)
Klemulykker (6%)
Tunneloperasjoner (15%)       

Fallende gjenstander (8%)
Ras (15%)
Brann/eksplosjon (6%)
Fall fra høyde (10%)
Brannskader (2%)
Drukning (2%)

Trafikkulykke

Eksponert for farlige stoffer

Strøm

Kranoperasjoner

Klemulykke

Tunneloperasjoner

Fallende gjenstander

Ras

Brann/eksplosjon

Fall fra høyde

Brannskadde

Drukning

kan bety økt sikkerhet, men mindre arbeid 
for de to millioner anleggsarbeiderne som 
finnes i Peru.

– Generelt vil jeg si at sikkerhetsrutiner er 
godt innarbeidet her i landet. Det ser man 
blant annet på de mange byggeplassene i 
Lima, der alle bruker refleksvest, hjelm og 
verneutstyr. Men ikke alle forstår hvor viktig 
dette er, og vi har merket en viss motstand 
mot å endre godt innarbeidede rutiner. Sik-
kerhetsarbeidet krever konstant årvåkenhet 
fra vår side. Vi må hele tiden følge opp, vi 
kan aldri si oss fornøyd. 

– Selv om vi har mye bedre rutiner og 
kontroll nå, er det hele tiden nye utfordringer. 
Nå som grunnarbeidene er avsluttet i Cheves, 
foregår det mer avansert arbeid enn tidligere. 
Det er mer maskinelt og folk jobber mer med 
elektrisitet. Selv om vi samarbeider med 
dyktige og erfarne entreprenører, kan vi aldri 
tillate oss å slappe av, sier Paul Lazenby. 

er stengt. Leverandør av LOTO-utstyr har 
stort utvalg av muligheter for å hjelpe oss 
med dette.

Hinder mot uhell 
Når låsene er plassert der de skal være, 
tar den sikkerhetsansvarlige med seg 
nøklene tilbake til kontrollrommet, der 
de låses inn i skapet. Dette skapet blir 
igjen låst med en personlig nøkkel som 
den sikkerhetsansvarlige bærer på seg. 
Dette gjøres for at ingen andre skal kunne 
få tilgang til nøklene og låse opp ved en 
misforståelse. 

– Prosedyren er laget for å hindre uhell og 
feiltakelser, men det er ikke et system for 
å hindre dem som bevisst ønsker å gjøre 
skade, understreker Sandvik.

Rammeavtale for leveranse av LOTO-
utstyr (hengelåser, lockout-stasjoner, utstyr 
for merking, tags og lignende) vil snart være 
på plass. Da ligger forholdene godt til rette 
for å ta LOTO i alminnelig bruk i Statkraft.

– Den største jobben med å implemen-
tere LOTO er likevel ikke å få utstyret på 
plass, sier Sandvik. 

– Vi har brukt mye tid på å revidere og 
sjekke sikringsinstruksen for aggregatet: 
Har vi tilstrekkelig barrierer? Har vi isolert 
bort all energi? Forhåpentligvis vil det 
arbeidet vi har gjort med sikkerhetsinstruk-
sene også fungere som en god mal også for 
andre kraftverksgrupper i Norge. 

LOTO er en sikkerhetsprosedyre som 
brukes på arbeidsplasser der det benyttes 
farlig utstyr eller maskiner som kan påføre 
mennesker skader. Hensikten med prose-
dyren er å sikre seg at slikt utstyr er stengt 
(og/eller isolert) før mennesker går inn for 
å utføre vedlikeholdsarbeid. Statkraft har 
gjennomført pilotprosjekter på bruken av 
LOTO-prosedyre i Kvilldal og Mauranger. 

Enkelt og effektivt
– I prinsippet er dette et veldig enkelt 
system der en ved hjelp av låser og mer-
king forsikrer seg om at energikilder er 
koblet ut, sikret og isolert slik at de ikke 
kan skade mennesker, sier kraftverkssjef 
Bjørn Sandvik i KG Ulla-Førre. Energikilder 
kan i denne sammenheng være både olje, 
luft eller vann under trykk, elektrisk strøm 
eller bevegelige deler. 

– Helt konkret hos oss handler piloten 
om sikring av et aggregat under vedlike-
holdsarbeid, sier Sandvik. – Vi bruker 
prosedyren for å sikre at det ikke er trykk i 
vannvei, at det ikke er roterende aksler el-
ler andre bevegelige deler, eller ventiler og 
brytere som uforvarende kan åpnes. 

Én sikkerhetsansvarlig
I praksis er prosedyren at en person på 
et arbeidslag er sikkerhetsansvarlig og 
dermed ansvarlig for at alle nødvendige 
låser og merker/tags er på plass før de 
øvrige medarbeiderne går inn for å utføre 
sine oppgaver. Ved oppstart henger låsene 
og nøkler i et skap – en lockout-stasjon – i 
kontrollrommet. Alle låser er merket med 
farge og nummer som en finner igjen på 
stedet der låsene skal brukes. 

– Dette er gjort for å sikre at det ikke blir 
låst på feil sted eller feil aggregat, forklarer 
Sandvik. – Når både farge og nummer 
forteller deg hvor låsen skal være, skal det 
mye til å gjøre feil. 

En utfordring ved mange gamle anlegg, 
er at ventiler, brytere og bevegelige deler 
ikke er laget for å låses på en enkel måte. 

– I slike tilfeller må vi improvisere ved 
å bruke låsevaiere, deksel og tydelige 
skilt som eksempelvis viser at en ventil 

LOTO – for sikkerhets skyld

TAGS Hensikten med LOTO er å sikre at farlige 
maskiner og utstyr er stengt eller isolert før 
mennesker går inn i området.

Du kan like godt lære deg forkortelsen med én gang, for du kommer til å få 
høre mye om LOTO – eller Lockout-Tagout – i årene som kommer. 
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Smøla vindpark har tatt i bruk 5S, en 
arbeidsmetode og et gjennomgripende 
system for å organisere arbeidsplassen 
på en best mulig måte. Systemet gir bedre 
oversikt og høyere effektivitet. 

5S står for Sortere, Systematisere, 
Skinne, Standardisere og Sikre. Det betyr 
i praksis at alt verktøy, materiell og utstyr 
på arbeidsplassen blir nøye gjennomgått 
og skikkelig sortert. 5S sikrer også faste 
rutiner når det gjelder systematisk ryd-
ding, slik at alt verktøy, utstyr og materiell 
blir satt tilbake på sin opprinnelige og 
faste plass etter bruk. Dette skal være en 

K
onkurrerende virk-
somheter i Norge som 
Hafslund, Tinfos og 
Naturkraft rapporterer 
om mellom 5 og 6 ulike 

«hendelser» – nesten ulykker og 
farlige forhold – per ansatt per år. 
I PG lå antallet rapporterte «hen-
delser» i 2013 på 1,4 per ansatt. 

– Det hadde vært bra hvis 
det var et uttrykk for at det var 
færre nestenulykker eller farlige 
forhold i Statkraft enn i andre 
selskaper, men det er nok dess-
verre ikke tilfellet, sier Foss. 

– Ulik grad av rapportering av 
ulykker og hendelser internt i 
Statkraft er en stor utfordring. 
Det er store variasjoner mel-
lom de ulike regionene i Norge, 
og også mellom Norge og våre 
aktiviteter i utlandet. At det rap-
porteres om få hendelser, kan jo 
tolkes positivt, men i realiteten 

I ti uker skal kraftverksgruppe Sogn snu 
og vende på arbeidshverdagen. Et mål er 
bedre helse og sikkerhet. Den grundige 
prosessen er en del av Optimum-prosjektet, 
et forbedringsprogram som er satt i gang 
av PG. Kraftverksgruppe Sogn er én av fire 
piloter i prosjektet.

– Vi snur alle steiner og leter etter alt som 
kan forbedres. Nøkkelordet er forenkling. 
Vi har over 1100 prosedyrer i Statkraft. 
Ansatte må være i stand til å finne de vi har 
bruk for i vårt daglige arbeid, sier Geir Larsen 
som er prosjektleder for piloten i Sogn.
En ny app om gjør det enklere å planlegge 

del av de daglige rutinene og ikke basert 
på tilfeldige skippertak.

– Jeg er meget godt fornøyd. Vi har 
gjennomført en stor kulturendring her 
i vindparken, sier kraftverkssjef i kraft-
verksgruppe Vind, Hans Bolme.

Noe det også legges stor vekt på, er å 
standardisere oppgaver og rutiner. Det 
sikrer at alle ansatte vet nøyaktig hva eget 
ansvarsområde er på arbeidsplassen.

– Uten aktiv deltagelse og ekte enga-
sjement fra alle våre egne ansatte hadde 
det ikke vært mulig å få til dette, sier en 
fornøyd kraftverkssjef. 

Optimum tar tak i HMS

er det et uttrykk for at det skjer 
mye ute på arbeidsplassene 
som vi ikke får vite om. 

Håndteres lokalt
Han understreker at det er 
Statskrafts policy at sikker-
hetsbrudd og arbeidsuhell i så 
stor utstrekning som mulig skal 
håndteres lokalt og på lavest 
mulig nivå i organisasjonen. 

– Samtidig er det svært viktig at 
disse forholdene blir rapport inn, 
slik at vi får en samlet oversikt 
over skader og nestenulykker. 
Statkraft ønsker å være en læ-
rende virksomhet, og da må vi ha 
så mye kunnskap som mulig om 
når og hvor det kan skje ulykker. 

PG har daglig drift og vedli-
kehold av kraftverk i Norge, 
Sverige, Tyrkia, Tyskland og Stor-
britannia. Foss innrømmer at det 
ikke er i disse landene ulykkes-

risikoen er størst. – Likevel er vi 
i en situasjon der vi bør ha økt 
oppmerksomhet på sikkerhet. 
Mye av utstyret på kraftanleg-
gene er gammelt, noe som øker 
behovet for både utskiftinger og 
mer vedlikehold. I slike situasjo-
ner øker risikoen for at det kan 
skje ulykker. 

Hvor skjer ulykkene?
Det er særlig i tilknytning til byg-
ging og rehabilitering av kraft-
anlegg at risikoen for ulykker og 
skader er størst. Kraftutbygging 
er ofte forbundet med arbeid i 
fjell, og tunnelarbeid er risikofylt. 
I tillegg viser statistikken for 
Statkraft som helhet at skader 
i tilknytning til transport, fall, 
kranarbeid, fallende gjenstander 
samt vedlikehold i tunneler og 
sjakter er det vanligste. Skadene 
er likevel få sammenlignet med 

hvordan det var tidligere. – Da 
de store anleggene ble utbygd i 
Norge, omkom flere personer på 
et enkelt prosjekt. Sånn er det 
heldigvis ikke lenger. Veldig mye 
av det manuelle arbeidet i tunne-
ler er erstattet av maskiner, noe 
som reduserer risikoen betyde-
lig. I tillegg er bevisstheten om 
arbeidsulykker og sikkerhet blitt 
mye høyere, sier HMS-rådgiver 
i PG, Endre Jacobsen. Han un-
derstreker likevel at selv under 
normal drift og vedlikehold er det 
et stort potensial for skader og 
ulykker.

– Vi har å gjøre med energi 
som har stort skadepotensial, 
enten det vann under trykk eller 
høyspent strøm. Det krever at 
vedlikeholdsarbeidet planlegges 
godt, slik at en har god kontroll 
på isolering av energi før en går 
inn i et normalt farlig område.

Antall alvorlige ulykker i Power Generation 
(PG) er dramatisk redusert. Likevel er ikke 
 avdelingens HMS-sjef Einar Hjellen Foss  
fornøyd. Han vil høre om flere nestenulykker og 
sikkerhetsbrudd, slik at organisjonen kan lære.

TEKST MORTEN RYEN   FOTO ALEXANDER HAGSTADIUS OG NORMAN KJÆRVIK

Ryddet opp med 5S på Smøla
og dokumentere vedlikehold av kraftverk 
via telefon, er en del av prosjektet. 

– Trenger PG mer rapportering?
– Det skal ikke rapporteres mer. Men det 

skal bli enklere. Og vi trenger å bygge større 
forståelse for hvorfor vi rapporterer, sier Lar-
sen. Et mål med Optimum er å redusere ska-
der og hendelser i PG. Etter undersøkelser 
og intervjuer med ansatte har man funnet ut 
at PG kan tjene på å tenke sikkerhetskultur 
fremfor sikkerhetssystem. Men for å skape 
kultur, må det terpes gjennom mange år. 
Sikker jobb-analyse (SJA) er et av verktøyene 
som skal hindre skader. 

Krevende oppgradering
Mange av kraftverkene i Stat-
krafts eie begynner å bli gamle, 
40–50 år eller mer. Opprusting 
og utvidelse av eksisterende 
anlegg er god samfunnsøkonomi 
og fornuftig miljøpolitikk.

– Et eksempel er Nedre Røss-
åga Kraftverk i Nordland der vi 
skal utvide med et nytt aggregat. 
Det vil kreve utgraving av nye tun-
neler, og ny stasjonshall. Det blir 
i praksis et stort byggeprosjekt, 
samtidig som kraftproduksjonen 
skal gå som normalt i resten av 
anlegget, noe som i seg selv er 
en krevende situasjon. Det betyr 
at vi må prøve å ligge i forkant 
gjennom risikovurderinger for å 
løfte frem de riktige sikkerhetstil-
takene. Vi må stille krav til leve-
randører og gå foran som et godt 
eksempel selv. Slik kan vi hindre 
ulykker, sier Jacobsen. 

KUNNSKAP
REDDER LIV
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FOR LAVT Grafen viser at Statkraft 
har meget lav rapporteringsgrad 
sammenlignet med andre energi-
selskaper i Norge. Søylene viser 
antall hendelser per ansatt per år.

1,4
RAPPORTERTE  

HENDELSER PER  
ANSATT I PG  

I 2013
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KRAFTFULL KULTURARV
Med sitt tårn, spir og buer troner Nore 1 i landskapet. 
Den majestetiske bygningen speiler betydningen 
kraftverkene ble tillagt i sin samtid. Fortsatt er 
anlegget fra 1928 en viktig kraftprodusent – og en 
ganske alminnelig arbeidsplass.
FOTO THOMAS EKSTRÖM   TEKST JENNY BULL TUHUS
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1 BARNDOMMENS RIKE 
Kraftverksjef Otto Engen 
vokste opp i en av de 
mange kraftverksboli-
gene på Nore. Fascinert 
av de store maskinene 
fant han stadig på unn-
skyldninger for å besøke 
faren sin på jobb. I dag 
er det han selv som 
styrer produksjonen ved 
kraftverket.

2 OVERGÅR SLOTTET 
Med buer og hvelv, og 
dimensjoner som overgår 
selve Slottet i Oslo, gjør 
kraftverket inntrykk på 
besøkende.

3 NYE TIDER Det gamle 
kartet på kontoret viser 
området omkring Nore 1 
som utnytter fallet mel-
lom Tunhovdfjorden og 
Rødberg sentrum i Nore 
og Uvdal kommune. En 
utredning er igangsatt i 
forbindelse med utbyg-
ging av et nytt Nore 1 
inne i fjellet.

4 TURMULIGHETER 
I Rødbergdalen er det 
tilrettelagt for turgåere 
med informasjon om det 
historiske kraftanleg-
get. Området er flittig 
brukt av barnehager og 
skoleklasser.

S
om guttunge stakk han stadig innom faren sin på jobb på 
kraftverkene ved Nore. I dag er Otto Engen selv kraftverk-
sjef på Nore 1 med 26 ansatte.

– Her er vi først og fremst opptatt av å få gjort jobben vår 
best mulig.

Og det er til tider utfordrende i en verneverdig bygning.
– Vedlikeholdet er naturlig nok mer kostnadskrevende, men det er 

klart at Nore 1 har en kulturhistorisk verdi, sier Engen.
På begynnelsen av 1900-tallet verserte det rykter om salg til utlen-

dinger av naturressurser i dette området. Slik ble Nore 1 den direkte 
foranledningen til hastelover i Stortinget for å sikre statlig eierskap til 
vannkraft. Også ingeniørmessig representerer anlegget nybrottsarbeid.

– Nore 1 var det første store anlegget bygget for almenn forsyning i 
Norge. Utfordringen var å transportere strømmen den lange veien til 
forbruker. Spenningsnivået ble satt til 132 kV, noe som på den tiden 
var svært høyt, forteller Engen.

Med store vindusflater, buede takhvelv, tårn og spir gir kraftverket 
nærmest sakrale assosiasjoner. 

– Den imponerende, nyklassiske bygningen speiler betydningen 
kraftverkene hadde i sin samtid, sier Erling Nystad. Han er ansvarlig 
for Statkrafts verneplan, hvor nærmere 70 installasjoner er listet. 
Planen er for tiden til behandling hos Riksantikvaren.

Arkitektene Lorentz Ree og Carl Buch, som blant annet står bak 
Vigelandsmuseet i Oslo, vant i sin tid arkitektkonkurransen om å tegne 
Nore 1. Men ikke alle var enige i den påkostede utformingen. Dagbla-
det raljerte over at den avsidesliggende bygningen ville bli mektigere 
enn selveste Slottet. «Skulde av og til noen turister forvilde sig derop, vil 
de – om de er mennesker med en smule sund fornuft – korse seg ved 
å finne en monumental praktbygning på et sådant sted. Det er simpelt 
hen å gjøre vårt land og folk latterlig. Et monument over galskap ...»

Med historien som fasit kan man fastslå at journalisten tok feil. De 
gamle kraftverkene står snarere som monumenter over industri- og 
velstandsutvikling. 

26 — STATKRAFT
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H
un har ekstraordinære sosiale 
evner, mener kollega Henrik Falk 
Aas og legger til:

– Med sitt positive vesen og so-
lide fagkunnskap bidrar Anya til å 

minske avstanden mellom Oslo og kontorene 
våre i Düsseldorf, Amsterdam og London.

– At jeg er glad i mennesker, er helt riktig. 
Det var en av grunnene til at jeg ville bli advo-
kat, sprudler Anya Bissessur på en regntung 
dag. Vi møter henne på Lysaker stasjon, der 
hun flere ganger i måneden starter reisen til 
en europeisk storby. Forretningsadvokaten 
med utdannelse fra Strasbourg har brukt 
mye av sin arbeidstid de siste fire årene på å 
finne ut hva omfattende nye EU-reguleringer 
vil bety for Statkraft – og ikke minst om og 
eventuelt hvordan Statkraft kan påvirke regu-
leringene før de iverksettes.

Reisende i reguleringer
For mange av oss er EMIR, REMIT og 
MIFID lite inviterende forkortelser. For Anya 
 Bissessur står bokstavene for interessante 
juridiske utfordringer. I løpet av kort tid har 
hun bygget seg opp en ekspertise på EU-re-
guleringer knyttet til energisektoren få andre i 
Norge – og kanskje i Europa – kan matche.

– I kjølvannet av finanskrisen i 2008 ble 
det tydelig for verdens ledere at de finan-
sielle institusjonene ikke var tilstrekkelig 
stabile. For å sikre markedene mot «speku-
lasjonsbobler» har EU initiert flere nye lover 
og reguleringer. Noen omhandler generelle 
markedsmekanismer, som EMIR, mens 
andre er sektorspesifikke som REMIT. Begge 
får konsekvenser for Statkraft. 

Anya har en uavhengig rolle i Market, 
men deltar i et nytt compliance-team på tre 
personer ledet av John Fahs. – Jobben min er 
tredelt. I tillegg til å gi juridiske råd og jobbe 
med avtalerett, har jeg altså som oppgave å 
følge opp EU-reguleringene, utrede hva de vil 
bety for Statkraft og ikke minst bidra til å im-
plementere de endringene vi må gjøre i linjen. 

En av utfordringene er å formidle at noen av 
de nye reguleringene angår alle i Statkraft, 
enten man jobber med trading, med kommu-
nikasjon eller er operativ ute på kraftverk. 

– Folk følger med når jeg forteller at brudd 
på de nye reguleringene kan føre til fengsels-
straff. Sitter du for eksempel på informasjon 
om endring i kraftproduksjonen til Statkraft 
eller kraftbehovet til en stor bedriftskunde, 
må du være varsom. Videreformidler du 
denne informasjonen, enten det er i en artik-
kel på intranett eller i en samtale på butik-
ken, kan det være brudd på REMIT og føre til 
straffeforfølgelse. Dette er nytt og krever en 
helt ny bevissthet.

Lobbyleder
Det omfattende nye regelverket er under 
kontinuerlig utvikling.

– Det er viktig at vi følger nøye med. Derfor 
jobber jeg aktivt med lobbyvirksomhet over-
for EU. Som leder av EMIR-arbeidsgruppen 
i EFET (European Federation of Energy 
Traders) opplever jeg at vi har lykkes med å 
få til endringer. Vi er spesielt opptatt av at 
skillet mellom finansielle og fysiske produk-
ter opprettholdes. Det er viktig at Statkraft 
ikke blir underlagt samme krav som banker.

For å koble ut mellom reiser og lange 
arbeidsdager spiller hun Beethoven på piano 
eller sykler en tur – men aldri til jobb.

– Tour de finance appellerer ikke til meg.

Ytterpunkter
Reising er blitt en naturlig del av livet, ikke 
bare på jobb. Med røtter fra Mauritius har 
Anya en sterk dragning mot den grønne øya i 
det sørvestlige Indiahavet. Hver vinter reiser 
hun hjem og besøker foreldrene. Hjem til de 
sterke fargene, luktene og smakene. 

– Maten på Mauritius er ekstremt god. En 
herlig miks av kreolsk og indisk kjøkken ba-
sert på kortreiste råvarer; fersk fisk og friske 
grønnsaker. Når du plukker tomater i hagen, 
smaker de ikke som agurk for å si det sånn.

REMIT (Regulation on Energy markets in-
tegrity and transparency) omfatter handel 
med kraft og gass. REMIT skal forhindre 
innsidehandel og markedsmanipulering. 
Norge forbereder innføring. REMIT stiller 
krav til registrering av handelsselskaper, 
samt publisering av innsideinformasjon 
og rapportering av handelstransaksjoner.

EMIR (European Markets Infrastructure 
Regulation) er et gjeldende EU-regelverk 
som er i ferd med implementeres i Norge. 
Formålet er å øke gjennomsiktighet i mar-
kedet samt redusere risiko i handel med 
OTC-derivater (bilaterale transaksjoner 
med finansielle instrumenter). 

MAR (Market Abuse Regulations) er ikke 
vedtatt ennå, men vil bli iverksatt i løpet 
av året. MAR innfører et nytt og oppdatert 
regelverk mot innsidehandel og markeds-
manipulasjon for finansielle instrumenter 
og CO2-transaksjoner. I Norge vil dette 
endre verdipapirhandelloven. 

MiFID II (Market in Financial Instruments 
Directive II) vedtas i sommer. Direktivets 
formål er å regulere selskapene som 
trenger konsesjon (i Norge fra Finanstil-
synet) for å yte tjenester og handle med 
finansielle instrumenter. MiFID bestem-
mer i hvilken grad Statkraft kan utøve sine 
aktiviteter utenom konsesjonskravet.

Fakta

Oppvokst på Mauritius, bor i Oslo og pendler mellom Brussel, Berlin, 
Düsseldorf og London. Som EU-lobbyist får Anya Bissessur bruk for all sin krysskulturelle 

erfaring og menneskekunnskap. 

TEKST JENNY BULL TUHUS   FOTO MORTEN BRUN

LOBBYISTEN
 Statkraft har ikke bare skaffet meg 
en jobb jeg elsker, men  

også bidratt til privatlivet mitt  
ANYA BISSESSUR

Anya Bissessur

Alder: 39
Stilling: Forretningsadvokat 
Avdeling: Market
I Statkraft siden: 2009
Fra: Mauritius, bor i Norge
Familie: Samboer
Leser: EU-dokumenter og 
Arn-bøkene til Jan Guillou 
Hører på: Beethoven, spiller 
gjerne selv

STILLINGEN 
Anya Bissessur

Likevel har hun funnet et nytt hjemland på 
andre siden av kloden.

– Jeg har akkurat kjøpt hus sammen med 
mannen min – som for øvrig også jobber i 
Statkraft. Selskapet har ikke bare skaffet 
meg jobb, men også bidratt til mitt privatliv! 
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H
vis du fikk ansvar for å vedlike-
holde et kraftverk, hvordan ville 
du gått løs på oppgaven? Og hvis 
du fikk ansvar for 354 kraftverk, 
ville du tenkt annerledes?

Vedlikehold er kostbart. Ofte innebærer 
det at produksjonen må stanses i uker eller 
måneder. Særlig dersom kraftverket ligger i 
Norden og det er vinter. Kraftprisene er som 
kjent lave om sommeren, høye om vinteren. 
I mange tilfeller lønner det seg å vente med 
et omfattende vedlikeholdsarbeid til et be-
stemt tidspunkt. Men venter du litt for lenge, 
risikerer du at kraftverket havarerer.

Kabal
Vedlikeholdsoptimalisering er kunsten å 
planlegge denne balansegangen.

– I Norge har Statkraft gjennom over 100 
år blitt dyktige vedlikeholdsplanleggere. Vi 
starter med en langtidsplan. Vi tar hensyn til 
behovet for oppgradering og utskiftning av 
utstyr, basert på de ulike komponentenes 
levetid. Deretter jobber vi med en kabal for 
å finne optimale tidspunkter for vedlikehold 
som krever nedetid, forklarer Halvor Heir i 
Process and System support (PGCMP).

Heir koordinerer vedlikeholdsprosessen 
mellom forretningsområdene Market Ope-
rations & IT (M) og Power Generation (PG). 
M ønsker tilgjengelighet og forsøker å selge 
mest mulig kraft til høyest mulig pris. PG 
gjør en teknisk vurdering av når vedlikehold 
kan eller må gjennomføres.

STATKRAFTSKOLEN
Optimalisering

VEDLIKEHOLDS-
OPTIMALISERING

Vedlikeholdsoptimalisering er arbeidsoppgaven som forener produksjon og marked. 
Men store endringer i Statkraft og i markedet krever nytenkning, videreutvikling og 

forbedring også på dette området. 

TEKST ANDERS BERG-HANSEN   ILLUSTRASJON MONA HOLM / FETE TYPER   FOTO MORTEN BRUN
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AKTUELT 
Gode naboer

EN HJELPENDE HÅND

  Pumpekraftverket 
 Erzhausen i 
Niedersachen syd for 
Hannover kom i drift i 
1964. 

  I 2009 overtok 
 Statkraft pumpe-
kraftverket med en 
installert effekt på 
220 MW.

  Den årlige kraftpro-
duksjonen varierer 
og er avhengig av 
kraftetterspørselen. 

ERZHAUSEN

Hver vår utspiller det samme naturscenariet seg. Haleamfibiene begynner på 
sin farlige ferd mot gyteplassene som fører dem forbi pumpekraftverket i 
Erzhausen. Ansatte ved kraftverket hjelper dem å nå frem med livet i behold. 

TEKST URSULA JOHN, KLAUS-PETER WOYKOSS OG KATRIN THOLEN   FOTO CHRISTIAN WINKELMANN

S     
å snart amfibiene har kommet seg 
ut av vinterdvalen, trekker de til gy-
ting på stedet der de er født. På sin 
ferd må dyrene ofte krysse sterkt 
trafikkerte veier. Mange overlever 

ikke denne delen av ferden. De dør ikke bare 
fordi de blir overkjørt, men også på grunn av 
trykket som oppstår når bilene farer forbi i høy 
hastighet. For å beskytte dyrene mot biltrafik-
ken, er det satt opp såkalte paddegjerder 
mange steder i Tyskland.

Gode systemer
Pumpekraftverket Erzhausen ligger ved 
riksvei 487. Her har miljøvernmyndighetene i 
storkommunen Northeim satt opp et nesten 
en kilometer langt paddegjerde. Langs gjer-
det er det i tillegg satt 47 bøtter ned i jorda 
hvor padder og haleamfibier blir fanget inn. 
Etter oppfordring fra miljøvernmyndighetene 
har lærlinger og Statkraft-ansatte ved pum-
peverket båret bøttene med dyrene over den 
sterkt trafikkerte veien. På den andre siden 
blir de trygt satt ut igjen.

Risikovurdering
I løpet av fire uker i mars og april samlet med-
arbeiderne inn mer enn 3.600 padder og 365 
haleamfibier. Rekorden var hele 870 padder 

på en dag. Siden redningsaksjonen ikke var 
helt ufarlig, ble det utført en egen Sikker Jobb-
analyse før man satte i gang, en systematisk 
vurdering av alle farer knyttet til prosjektet. Ri-
sikoen ble vurdert og egnede tiltak utarbeidet 
for å beskytte medarbeiderne. For eksempel 
var det alltid minst tre medarbeidere til stede 
når dyrene ble samlet inn – to personer holdt 
øye med trafikken og sikret veien i begge 
fartsretninger ved hjelp av varseltrekant, 
mens den tredje sørget for at paddene ble 
brakt trygt over veien. Alle involverte hadde på 
seg refleksvester slik at andre trafikanter lett 
kunne se dem, og alle fikk en innføring som 
skulle øke sikkerheten under aksjonen. 

Fin morgenstund
Hovedaktørene i dette prosjektet var tre 
lærlinger ved kraftverket og deres lærer. For 
dem var den halve timen som ble dedikert til 
aksjonen hver morgen under gyteperioden, 
en svært positiv opplevelse. Innsatsen red-
det tusenvis av amfibier.

Innsatsen til medarbeiderne ble også 
registrert og vurdert positivt i EMENDO, 
programvaren hvor alle HMS-hendelser i 
selskapet lagres. Slik er paddevandringen 
blitt et positivt eksempel på hvordan fare for 
mennesker og miljøet kan unngås. 

1 Lærlingene Patrick 
Renner and Marcel 
 Dillgart har hjulpet tusen-
vis av amfibier trygt over 
veien i Erzhausen.

2 Rekorden var hele 870 
padder på én dag.

1 2

Kan spare millioner
Mindre vedlikehold kan kraftverksgruppene 
selv gjøre når det passer. De store revisjo-
nene må planlegges nøye. Tre ganger i året 
møtes representanter for Power Generation 
og Market Operations & IT. Da samles avde-
ling for drift og vedlikehold, regionale vedlike-
holdskoordinatorer, planleggere fra kraftsen-
tralen og miljøet som lager pris prognoser.

Det er hovedsakelig to elementer som 
må vurderes mot hverandre: den tekniske 
tilstanden i kraftverket, og prisen i marke-
det. I tillegg kan kontraktene med eksterne 
leverandører bety mye. Dersom planlagt 
vedlikehold flyttes på kort varsel, vil leveran-
døren naturlig nok kreve høyere betaling.

Og det lønner seg å planlegge.
– Da Kvilldal kraftverk måtte rehabilitere 

kritiske komponenter i 2012, innebar det 
at hele kraftverket måtte tømmes for vann, 
og at strømproduksjonen måtte stanses i 
nesten et halvt år. Selve revisjonen hadde 
en ramme for kostnader ved nedetid, såkalt 
utilgjengelighetskostnad, på 94 millioner 
kroner. Resultatet ble 56 millioner kroner. 
God planlegging og tverrfaglig samarbeid 
har gitt stor merinntekt for Statkraft på 
dette prosjektet, forteller Heir.

Kvilldal-revisjonen ble gjort på sensomme-
ren og høsten.

Må tenke nytt
Men nå blir vedlikehold mer komplisert. Fal-
lende kraftpriser, aldrende nordiske anlegg, 
mer vindkraft og vannkraftverk i de nyinte-
grerte Statkraft-landene. Disse endringene 
gjør at Statkraft må tenke smartere om 
vedlikehold i fremtiden.

– Vi må være mer bevisst på hva slags 
risiko vi tar, sier Camilla Feurst.

Feurst jobber i Asset Ownership-avdelingen 

i PG som utøver eierinteressen i PGs anlegg. 
Nå gjør hun og kollegene en større kartlegging 
av kraftverksporteføljen. Spørsmålet Statkraft 
må ta stilling til i fremtiden, er: Hvor mye risiko 
kan vi akseptere for hvert enkelt anlegg?

– Nå gjør vi vurderinger av alle kraftverkene 
og i fremtiden er det mulig vi vil plassere dem 
i tre grupper. Det blir en slags rangering. Noen 
av anleggene våre er så verdifulle at vi absolutt 
ikke kan tillate at det skjer noe med dem. An-
dre anlegg er middels viktige, mens noen an-
legg vil vurderes som mindre viktige. I et veldig 
viktig og lønnsomt anlegg kan vi for eksempel 
innføre hyppige kontroller for å minimere risiko. 
Mindre viktige anlegg kan vi tillate å drifte til 
de nærmer seg levetidens slutt, sier Feurst.

Skal ta risiko
Fremover blir det viktig å endre tankegan-
gen. Vi må bort fra tanken om at det er mulig 
å eliminere risiko, mener Feurst.

– Statkraft skal ikke alltid unnvike risiko. Men 
vi skal vite hva slags risiko vi tar, og ta risiko 
på riktig sted. Dermed blir det også viktig å 
skjerme anlegg som er for viktige til å ta risiko.

Den nye tilnærmingen til risiko på porte-
føljenivå krever holdningsendring i hele 
vedlikeholdsorganisasjonen. Ideen er at hver 
tekniker som går ute i Statkrafts anlegg, 
skal bli en risikoanalytiker.

– Hittil har PG blitt fulgt opp på kostnader. 
Inntektssiden blir ikke synliggjort og fulgt 
opp i det enkelte kraftverk. Sterkt kostnads-
fokus kan i verste fall bety at en ikke ønsker 
å bruke noe ekstra i kostnader, for eksem-
pel å sette inn to ekstra medarbeidere til å 
jobbe helgeskift, til tross for at arbeidet kan 
spare oss store beløp dersom vi slipper å 
stanse kraftverket to dager i begynnelsen 
av uken når kraftprisen er høy og det skal 
produseres for fullt, sier Camilla Feurst. 

FAKTA
 
Levetid for  
komponenter i  
et kraftverk:

Generator  
50 år

Vannvei  
50 år

Turbin  
40 år

Kontrollanlegg  
30 år

Transformator  
30 år

CAMILLA FEURST
Senior Advicer Risk 
Management, PG.

STATKRAFTSKOLEN
Optimalisering

 Statkraft skal ikke 
alltid unnvike risiko. 

Men vi skal vite hva slags 
risiko vi tar, og ta risiko på 
riktig sted 
 

CAMILLA FEURST
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TEKNOLOGI 
& miljø

MER KRAFT MED 
GODT MILJØ
Hvordan produsere kraft og samtidig 
ivareta miljøet? Forskningssenteret 
CEDREN, hvor Statkraft er største 
bidragsyter, har laget en håndbok for 
miljødesign i regulerte laksevassdrag.
FOTO UNIMILJØ / ØYVIND KARLBOM OG UNIMILJØ / BJØRN BARLAUP

N
orske kraftselska-
per og vassdragsre-
gulanter står overfor 
nye strenge krav fra 
EUs vanndirektiv, 

naturmangfoldloven og ikke 
minst reviderte konsesjonsvilkår. 
Utfordringen er hvordan vi kan 
tilrettelegge for bedre miljøfor-
hold uten å tape kraftproduk-
sjon, og håndboka viser vei.

– Håndboka vi har utviklet er 
den første av sitt slag i verden, 
og et svært nyttig verktøy for å 
finne de optimale løsningene. Vi 
gir klare og konkrete råd ut fra 
den beste tverrfaglige kunnska-
pen vi har, sier Atle Harby, leder 
for et av forskningssentrene for 
miljøvennlig energi, CEDREN, og 
en av forskerne bak håndboka. 

Sammen med Forskningsrådet 
er Statkraft en viktig bidragsyter 
til CEDREN og dermed en sentral 
samarbeidspartner i arbeidet 
med å skaffe den beste kunn-
skapen om optimale løsninger 
som ivaretar både miljø og 
kraftproduksjon. 

Miljøvennlig energi
CEDREN er et av landets 11 
forskningssentre for miljøvenn-
lig energi (FME) og utgjør et 
unikt samarbeid mellom tek-
nologer, biologer og samfunns-
vitere. Denne tverrfagligheten 
bidrar til nytt kunnskapsgrunn-
lag som er avgjørende for å 
lykkes med å løse komplekse 
problemstillinger. 

Statkraft har bidratt med mer 
enn økonomiske ressurser til CE-
DREN. Ikke bare er Jan Alne fra 
Statkraft styreleder, flere dyktige 
fagpersoner fra selskapet er 
brukerrepresentanter og direkte 
involvert i forskningssenterets 
prosjekter, og seniorrådgiver på 
miljø, Morten Stickler, er Stat-
krafts hovedkontakt i CEDREN.

– Engasjement fra Statkraft 
og andre industripartnere har 
bidratt til at det er mulig å 
levere så konkrete resultater 
som denne håndboka. Vi er i 
ferd med å lage lignende verktøy 
for flere av de andre prosjektene 
også, sier Harby.

Mange prosjekter og aktiviteter 
i CEDREN er nå i avslutnings-
fasen og det jobbes med im-
plementering av resultater hos 
brukere i industri og forvaltning. 
Samtidig er også nye prosjekter 
og aktiviteter igangsatt. 

– CEDREN er en effektiv og 
viktig møteplass for forsk-
ning, industri og myndigheter. 
Forskningssenteret har til nå 
utdannet 55 masterstudenter 
og finansierer 25 doktorgrader. 
Rekruttering av ferdigutdan-
nede kandidater til næringsliv og 
forvaltning sikrer at ny kunnskap 
tas i bruk, påpeker Atle Harby

God match 
Etableringen av forskningssentre 
for miljøvennlig energi (FME) var 
en nasjonal satsing i Norge for å 
etablere forskningssentre som 
utfører fokusert og langsiktig 
forskningsinnsats på høyt in-
ternasjonalt nivå. Som Europas 
største produsent av fornybar 
energi, og med mål om å ta ste-
get videre som en synlig global 
aktør på ren energi, er miljø-
forskning viktig for Statkraft. 
Etableringen av CEDREN i 2009 
passet godt til etableringen av 
Statkrafts eget FoU-program der 
vannkraft var et av hovedsat-
singsområdene.

– Statkraft har lange tradisjo-
ner i å samarbeide med ulike 
forskningsinstitusjoner både 
nasjonalt og internasjonalt, 
spesielt omfattende samarbeid 
har det vært med fagmiljøene i 
Trondheim. Dette har bidratt til at 

FORSTÅELSE 
Et suksess-
kriterium for 
gode løsninger 
mellom kraft 
og miljø er å 
forstå våre 
vassdrag og 
påvirkninger. 
Her kartleg-
ger forskere 
fra CEDREN 
gyte områder 
for laks i 
Eidfjords-
vassdraget 
innerst i 
Hardanger. 
Kjennskap til 
fordeling av 
gyteområder 
er et sentralt 
element 
i Miljø-
håndboken.
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Aktuelt

Fisken vandrer igjen fritt
Etter 27 år med fiskefelle i 
Halselva i Talvik i Finnmark, 
kan nå fisken igjen ferdes 
uforstyrret på sin nærings-
vandring mellom elv og sjø. 
Statkraft tok på seg arbeidet 
med å rive og fjerne fella 
for NINA (Norsk institutt for 

naturforskning), som var 
formell eier. Fella var bygget 
av betong, ca 180 m3, med 
terskel over hele elveløpet, 
fangstrenne, fangstkammer, 
laksetrapp, samt hus for 
registrering og merking av 
fisken.

S
tatkraft og det svenske skog-
brukskonsernet Södra har 
inngått en intensjonsavtale om å 
danne et selskap med mål om å 
etablere fremtidig produksjon av 

biodrivstoff basert på skogsråvare. Avtalen 
innebærer at Statkraft vil kjøpe Södra Cell 
Tofte AS, som eier industriområdet for den 
tidligere cellulosefabrikken på Tofte i Hurum 
i Norge.

Vil samarbeide om 

    BIODRIVSTOFF
 Statkraft  
ser på  

biodrivstoff som  
et interessant  
område innenfor  
fornybar energi 
CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN,  

KONSERNSJEF

ATLE HARBY
senterleder for 
CEDREN.

JAN ALNE
regiondirektør 
 Statkraft og styre-
leder i CEDREN.

Fakta om 
CEDREN
CEDREN er et av 11 forskningssentre 
for miljøvennlig energi (FME). 
CEDREN har et budsjett på 300 
millioner kroner for perioden 
2009–2016 der Forsknings rådet 
finansierer om lag to tredjedeler og 
energi bransjen en tredjedel. 
Statkraft er den klart største 
bidragsyteren fra industrien med 
investering på ca 55 millioner 
kroner. Med på laget er en rekke 
partnere, både vitenskapelige og 
fra energibransjen.

CEDREN forsker på:

  Vannkraftteknologi for fremtiden

  Miljødesign av vannkraft

  Miljøvirkninger av vindkraft  
og overføringslinjer

  Hvordan forene miljø- og energi-
politiske hensyn?

Et hundretall forskere fra inn- og 
utland deltar i CEDREN, samtidig 
med at forskningssenteret også 
deltar i mange prosjekter og 
forsker samarbeid internasjonalt. 

For mer informasjon og ned lasting 
av Miljøhåndboken, se  
www.cedren.no  
eller kontakt Morten Stickler:  
Morten.Stickler@statkraft.com

vi i dag har noen av de beste og 
mest effektive vannkraftanlegge-
ne, sier Jan Alne, som er regiondi-
rektør for Statkraft for Vest-Norge 
og styreleder for CEDREN siden 
oppstarten. Jan Alne er en typisk 
vannkraftingeniør, sivilingeniør 
elkraft fra NTH i 1977 og med 
hele 36 års fartstid i Statkraft. 

– I den perioden vi nå går inn i 
med vilkårsrevisjoner av mange 
av våre eksisterende vannkraft-
anlegg, blir det avgjørende å 
finne optimale løsninger mellom 
miljø og kraftproduksjon. I tillegg 
vil innfasing av mer uregulerbar 
kraft skape nytt behov for balan-
sekraft. Utvidelse av eksisteren-
de vannkraftanlegg eller bygging 
av nye anlegg vil kunne spille en 
nøkkelrolle. Vi er overbevist om 
at ny og forbedret kunnskap om 
miljøkonsekvenser er nødvendig 
for å lykkes, sier styreleder Alne. 

– Etableringen av CEDREN og 
våre investeringer her har vært 
svært viktige for det kunnskaps-
behovet Statkraft har, fastslår 
han.

Samhandlingsarena 
CEDREN har vært en stor 
investering både i penger og i 
deltakelse i ledelse og prosjek-
ter. Hva har forskningssenteret 
egentlig betydd for Statkraft?

– Samhandlingsarenaen som 
er etablert mellom teknologi, 
miljø og samfunn, gir oss et 
bedre grunnlag for å finne bæ-
rekraftige løsninger som Norge 
og verden for øvrig behøver i 
fremtiden, sier Alne.

– En viktig tilleggseffekt for 
bransjen og Statkraft er at dette 

også styrker vårt omdømme. Det 
bidrar til at flere unge får inter-
esse for bærekraftig fornybar 
energi, noe som er veldig viktig i 
dag for å styrke rekrutteringen til 
bransjen, sier Jan Alne.

Kunnskapen  
må tas i bruk
Flere aktiviteter i CEDREN er i 
avsluttende fase, og en rekke re-
sultater er levert. Anvendelse og 
implementering av resultatene 
hos partnere og interessenter 
vies derfor stor oppmerksomhet. 
Det er opprettet en egen komité 
for innovasjon og implemente-
ring av resultater (KIM) som er 
brukerstyrt. 

– Å ta i bruk forskningsresul-
tater krever faglig oppmerksom-
het og målrettet tilrettelegging. 
Komiteen sørger for oppfølging, 
støtte og dokumentasjon av 
resultater for å sikre anvendelse 
i industrien og forvaltningen, 
sier Statkrafts Morten Stickler, 
som er representant i komiteen 
sammen med NINA, Miljødirekto-
ratet og Agder Energi.

I disse dager testes deler av 
metodikken og tilnærming fra 
Miljøhåndboka på et av Stat-
krafts anlegg i Nord-Sverige. 
I Viforsen kraftverk vil det til 
høsten gjennomføres en studie 
på fysiske og økologiske forhold 
nedstrøms kraftverket, med bruk 
av metodeverket som er utviklet 
i CEDREN for å optimalisere kraft 
og miljø. Arbeidet er et samar-
beid mellom myndighet, lokale 
interessenter og Statkraft. 

– Miljøhåndboken skaper både 
et systematisk arbeid og bidrar 

til en konstruktiv og åpen dialog 
med ulike interessenter. Arbei-
det blir svært positivt mottatt 
av det svenske samfunnet og bi-
drar til både kunnskapsøkning, 
gode løsninger og ikke minst 
godt omdømme for Statkraft i et 
krevende marked. Håndboken 
vil også kunne styrke intern opp-
læring og kompetanseutvikling, 
sier Stickler. 

Unglaksen 
stiller mange 
krav til det 
 fysiske miljøet 
i våre 
vassdrag. Å 
forstå disse 
forholdene er 
viktig for god 
og kostnads-
effektiv drift av 
våre anlegg.

 CEDREN bidrar til at flere 
unge får interesse for  

bærekraftig fornybar energi, 
noe som er viktig for å styrke  
rekrutteringen til bransjen   
JAN ALNE, REGIONDIREKTØR STATKRAFT

TEKNOLOGI 
& miljø
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MILLIONER KRONER BLE BRUKT  
PÅ   FORSKNINGS-, UTVIKLINGS-  
OG INNOVASJONS AKTIVITETER  
I STATKRAFT I 2013.
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Biodrivstoff vil være et viktig bidrag for å nå 
nasjonale og internasjonale målsetninger 
om reduksjon i klimagassutslipp fra trans-
portsektoren. 

– Statkraft ser på biodrivstoff som et 
interessant område innenfor fornybar energi. 
Jeg tror samarbeidet med Södra vil bli et 
godt fundament for utvikling av prosjektet, 
sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen 
i Statkraft.

Konsernsjef Lars Idermark i Södra vektleg-
ger de to selskapenes kompetanse.

– Södra følger med stor interesse teknologi-
utviklingen og de forretningsmuligheter som 
ligger i utnyttelse av skogsråstoff til industriell 
produksjon av klimanøytralt drivstoff.  

– Vi har også god erfaring fra tidligere sam-
arbeid med Statkraft og ser frem til å forene 
de to selskapenes kompetanse og erfaring i 
dette prosjektet, sier Idermark. 

SAMARBEID Fra venstre prosjektleder Rune Gjessing 
i Statkraft, ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum og 
administrerende direktør Christen Grønvold-Hansen i 
Sødra Cell Tofte AS.
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