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 Vår forretningsmessige natur er i seg selv grønn og 
fornybar. I tillegg til storskala vann- og vindkraft, 

knytter vi nå også sammen småskala produsenter av sol- 
og vindkraft – gjennom såkalte virtuelle kraftverk. 

TEKNOLOGIEN ENDRER 
DE ØKONOMISKE MAKT-
FORHOLDENE OG FOR-
RETNINGSMODELLENE

Da jeg begynte som ung journalist i 
1989 i Aftenposten skrev vi 
artiklene på skrive maskin, med 
rettetast. Korrekturlakk og 
rødblyant måtte også til før manus 
gikk til typografene på setteriet, 
som klistret nyhetene til papir i 
broadsheet-format. Det var det 
samme året Berlinmuren falt – og 
noen fikk ideen til www. Skjell
settende historiske hendelser og 
rivende teknologiske utvikling få 
trodde var mulig. 

Nå har jeg nettopp skaffet meg 
min gamle avis i elektronisk versjon 
og leser «morgenavisen» kvelden før 
den dumper ned i postkassen. Luk-
ten av trykksverte er ikke som før. 
Papiravisen forsvinner. Men mange 
mediehus verden over forstod dette 
for sent og har tapt alt.

Tungvektere i energibransjen 
risikerer å lide samme skjebne om 
man ikke følger med i timen nå. 
Teknologien endrer de økonomiske 
maktforholdene og forretnings-
modellene. Snart vil hundrevis av 
millioner mennesker produsere sin 
egen fornybare energi i sine hjem 
med solpaneler og smartgrid-løsnin-
ger. Bedrifter vil dele grønn energi 
seg imellom i et energi-internett, 
slik vi nå deler informasjon online. 
Professor Jeremy Rifkin som er en 
kjent EU-rågiver spår i «The World 

 Financial Review» at ny infrastruktur 
og distribuert energi kommer til å 
skape ny økonomisk vekst, millioner 
av helt nye arbeidsplasser og at 
kapitalismen blir grønnere.

Vi er inne i den tredje industrielle 
revolusjonen.

For Statkraft er det som skjer 
svært interessant og uhyre viktig. 
Vår forretningsmessige natur er 
i seg selv grønn og fornybar. I til-
legg til storskala vann- og vind-
kraft, knytter vi nå også sammen 
småskala produsenter av sol- og 
vindkraft – gjennom såkalte 
virtuelle kraftverk. Düsseldorf er 
gravitasjonssenteret for det nye. 

Tyskland er også motoren i 
energi skiftet. Nettopp her ser 
du solpaneler på hustakene og 
snertne el-biler overalt. Ja, «Energi-
wende» er komplekst og kontrover-
sielt – men kraftfullt i et større og 
lenger perspektiv.

Statkraft-sjefen er teknologi-
optimist. – Nå er alle våre inves-
teringer i fornybar energi. Det vil 
lønne seg økonomisk og er bra for 
klimaet, sier Christian Rynning-
Tønnesen. Les mer om det i tema-
sidene i denne utgaven av People 
& Power.

BENTE E. ENGESLAND
kommunikasjonsdirektør

I den tredje industrielle revolusjonen
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AKTUELT 
Ny organisering

Med integrasjonen av virksomheter i Asia og Sør-Amerika styrker Statkraft 
internasjonaliseringen. I disse dager møtes nye kolleger i nye avdelinger som

skal bygge et sterkere Statkraft både ute og hjemme. 
TEKST JENNY BULL TUHUS  FOTO STATKRAFT / SN POWER  ILLUSTRASJON MONA HOLM

STATKRAFT 
TETTERE PÅ VERDEN

NEPAL
Hovedstad
Katmandu
Innbyggertall
Ca. 28 millioner
Språk
Nepalsk m.fl.

Drift og vedlikehold 
av vannkraftverket 
Khimti 1 gjennom 
selskapet Himal Power 
Ltd, som eies med med 
57 prosent av SKIHI 
(Statkraft 67%/Nor
fund 33%). Resten eies 
av BKK (26%) og Butwal 
Power Company (17%). 
Prosjektutvikling, delvis 
i samarbeid med indiske 
Tata Power. Hoved-
kontor i Kathmandu. 46 
nye Statkraft-ansatte. 

CHILE
Hovedstad
Santiago de Chile
Innbyggertall
Ca. 17 millioner
Språk 
Spansk

Eierskap i vannkraft-
verkene La Higuera 
(155 MW) og La 
 Confluencia (158 MW) 
gjennom 50/50-partner-
skap med australske 
Pacific  Hydro. Prosjekt-
utvikling. Hoved kontor 
i  Santiago. 9 nye 
Statkraft-ansatte.

INDIA
Hovedstad
New Dehli
Innbyggertall
Ca. 1173 millioner
Språk
Hindi, engelsk 
m.fl.

Eierskap i vann-
kraftverkene Allain 
Duhangan (192 MW) og 
Malana (108 MW) gjen-
nom joint venture med 
indiske Bhilwara Group. 
Prosjektutvikling, blant 
annet i samarbeid med 
Tata Power. Planer om 
utvidede markeds-
aktiviteter. Hoved-
kontor i New Dehli. 23 
nye Statkraft-ansatte.

SRI LANKA
Hovedstad
Colombo
Innbyggertall
Ca. 22 millioner
Språk
Singalesisk, 
Tamilsk, engelsk

Eierskap i to små-
kraftverk gjennom 
joint ventures med LTL 
Holdings Ltd.

PERU
Hovedstad 
Lima
Innbyggertall: 
Ca. 30 millioner
Språk
Spansk, quechua, 
aymara

Drift og vedlikehold av 
åtte heleide vann-
kraftverk (271 MW), 
samt vannkraftverket 
Cheves (168 MW) under 
bygging. Statkraft 
er landets 4. største 
vannkraftprodusent, 
og 6. største kraftpro-
dusent. Stort potensial 
for ytterligere vann-
kraft,  ettersom bare 
5 prosent av teknisk 
potensial er bygget ut. 
Hovedkontor i Lima. 
227 nye Statkraft-
ansatte.

BRASIL
Hovedstad 
Brasilia
Innbyggertall 
Ca. 201 millioner
Språk 
Portugisisk 

Eierskap i 15 vann, vind 
og biomassekraftverk 
gjennom 41% eierskap 
i Desenvix. 100% eier-
skap i krafthandels-
selskapet Enerpar. 
Planer om videre vekst 
innen vannkraft og 
markedsaktiviteter. 
Hovedkontor i Floriano-
polis og handelskontor 
i Rio de Janeiro. 23 nye 
Statkraft-ansatte.

STATKRAFT INTEGRERER 
VIRKSOMHET I SEKS NYE 

LAND. 

Statkraft

SN Power + Agua Imara

MEDARBEIDERE FRA SN POWER 
OVERFØRES TIL STATKRAFT.
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Norge

Sverige

Storbritannia

Finland

Laos

Filippinene

Albania

Tyrkia

Tyskland

Panama

Zambia

Bulgaria

Serbia

Romania

Nederland
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AKTUELT 
Ny organisering

D     
et er ikke bare de 
370 tidligere SN 
Poweransatte som 
får en ny arbeids-
hverdag, så godt 

som hele Statkraft blir berørt av 
endringene. 

– Nå kan vi kalle oss et 
internasjonalt selskap i ordets 
rette forstand. Vi er tilstede i 
fremvoksende markeder i mange 
land og skal bygge en sterkere 
industriell posisjon. Hovedopp-
gaven fremover blir å utnytte 
synergien når kompetansen fra 
de to selskapskulturene møtes, 
på tvers av organisasjonskart 
og geografi, sier konsernsjef 
 Christian  Rynning-Tønnesen.

I tillegg til ny organisering av 
International Hydropower (IH) får 
Power Generation (PG) og Market 
operations & IT (M) utvidede vir-
keområder, og alle fellestjenes-
ter vil erfare at Statkraft-kartet 
er tegnet på nytt.

Internasjonal pool
People & Power har snakket 
med lederne for tre av de nye 
avdelingene i IH som står i 
bresjen for Statkrafts prosjekter 
i de nye markedene i Sør-Asia 
og Sør-Amerika. En av dem er 
Jarl Kosberg, som kommer fra 
SN Power og nå leder avdelin-
gen Projects & Construction 

i Statkraft, en avdeling som 
skal «serve» både Statkraft, SN 
Power og Agua Imara.

– Vi skal samle verdensle-
dende kompetanse på utbygging 
av vannkraft i en og samme 
avdeling. Vår rolle blir å støtte 
oppstart og etablering av nye 
prosjekter på vegne av prosjekt-
eier, sier Kosberg.

Avdelingen som skal utvikle 
Statkrafts metodikk for prosjekt-
utbygging består av om lag 
20 personer som jobber på 
hoved kontoret i Oslo, og 15 
ansatte som tilhører en inter-
nasjonal prosjektpool.

– Noe av det aller viktigste 
i oppstartsfasen blir å utvikle 
den gjengen som skal være på 
utbyggingsprosjektene ute i 
felten. Vannkraftverkene ligger 
ofte på steder hvor det ikke er så 
lett å slå seg ned med familien. 
Vi er avhengige av kontinuitet, 
samtidig som det er tøft å gå på 
et nytt prosjekt etter flere år ute. 
Derfor må vi skape gode syste-
mer, plassere folk i mellomfaser 
og rekruttere nye ansatte. Dette 
er ikke nye tanker, men vi skal gi 
arbeidet et løft.

Tøffe forhold
Han understreker at de ansatte 
på hovedkontoret har en nøkkel-
rolle.

– Det blir viktig å utvikle en 
kultur hvor vi støtter det som 
foregår langt hjemmefra på 
vanskelig tilgjengelige steder på 
en god måte. Det er ikke alltid at 
problemene oppstår i kontor-
tiden.

Han mener selskapskulturene 
i Statkraft og SN Power har 
nærmet seg hverandre gjennom 
årenes løp.

– Etter hvert som SN Power har 
vokst, har organisasjonen hatt 
behov for mer systematikk og er 
blitt et mer modent selskap enn 
i oppstartsårene da gründer-
ånden rådet. Statkraft har på 
sin side hatt behov for å bli mer 
lettbeint og er på god vei.

Kosberg har store forventninger 
til den nye organiseringen. Selv 
har han lang erfaring med kre-
vende internasjonale operasjo-
ner, og har fartstid fra selskaper 
som Esso, Kværner og Aker.

– Nyetableringer i nye marke-
der er utfordrende. HMS-arbeid 
blir derfor ekstremt viktig. Hold-
ningen i avdelingen er at dette 
skal vi få til! Den mentaliteten 
skal vi dyrke og ta vare på.

Store muligheter
I Santiago i Chile sitter nok en ny 
Statkraft-ansatt, Laine Powell, 
direktør for Sør-Amerika. De siste 
fire årene har amerikaneren ledet 

arbeidet i regionen for SN Power, 
men har til sammen mer enn 
25 år bak seg i Latin-Amerika. 
Han snakker både portugisisk og 
spansk flytende og har tidligere 
vært engasjert i energisektoren 
i Bolivia, Brasil og Argentina. 
Nå ser han fram til å jobbe for 
Statkraft.

– Selve arbeidshverdagen blir 
nok ikke så annerledes her i 
regionen, men det blir en stor 
fordel for oss å tilhøre en større 
organisasjon. Den største endrin-
gen blir at vi nå kan ta i bruk 
kunnskapen som ligger i Stat-
krafts lange erfaring med vann-
kraftoperasjoner og markedsak-
tiviteter på en mer systematisk 
og grundig måte. I SN Power har 
vi dratt nytte av «beste praksis» 
fra Statkraft, men nå får vi en 
direkte linje inn i organisasjonen 
og mer muskler i ryggen. Det er 
viktig med tanke på de krevende 
og utfordrende operasjonene vi 
driver, sier Powell.

Langsiktig horisont
Han er opptatt av å ta ut 
merverdien som oppstår når to 
selskapskulturer møtes.

– Målet er å ta det beste fra 
de to selskapene og sørge for at 
den internasjonale virksomheten 
forblir vellykket og at målene 
som er satt, nås. SN Power har 

tilegnet seg kunnskap knyttet til 
å jobbe i ulike kulturer som blir 
viktig å ta vare på. 

De nye Statkraft-landene i 
Sør-Amerika; Chile, Peru og 
Brasil, har utfordringer knyttet 
til energisektoren de deler med 
mange land i andre regioner. 
Men selvfølgelig er det unike 
trekk ved hvert av markedene 
som gjør lokalkunnskap svært 
viktig.

–Vi forventer betydelig vekst 
i det brasilianske markedet 
fremover og planlegger større 
engasjement her, samtidig 
som vi overvåker muligheten 
for ytterligere satsning i Peru 
og Chile nøye. Vi har plattfor-
men på plass, og forholdene 
ligger til rette. Nå handler det 
om å realisere strategien, sier 
Powell. 

Ny hverdag
Direktøren for Sørøst-Europa 
og Sør-Asia, Tima Iyer Utne, har 
jobbet i Statkraft siden 2006. 
For henne vil arbeidsdagen 
bli annerledes med mange 
nye kolleger og med nye land i 
porteføljen. I tillegg til Sørøst-
Europa får Iyer Utne nå ansvar 
for Statkrafts virksomhet i 
India og Nepal. 

– Integrasjonen er en stor og 
spennende endring som vil gjøre 

oss sterkere og bedre. Jeg opp-
lever at folk ser frem til å skape 
større team og diskusjonsfora 
for å finne de gode løsningene.

Felles målforståelse er et 
fokus område for Sørøst-Europa 
og Sør-Asia i oppstartsfasen.

– Det er viktig å sikre at nye og 
gamle ansatte har en omforent 
forståelse av strategi og mål. I 
tillegg blir det viktig å få til gode 
prosesser på tvers av lande-
grenser og organisasjonskart 
for å utnytte kompetansen best 
mulig, sier Iyer Utne.

På nattbordet har hun bunker 
med lesestoff om de nye 
Statkraft-landene.

– Å forstå den kulturelle kon-
teksten er viktig. Kunnskap om 
det enkelte lands kultur, historie, 
marked, lovverk og regulatoriske 
forhold er avgjørende for at vi 
skal lykkes.

Selv har hun røtter i India. 
– Jeg har foreldre fra India, men 

er vokst opp i England og leser 
meg opp med stor interesse. 
India er et veldig spennende 
marked og vekstmulighetene 
innenfor energisektoren er 
enorme, men det er ikke fritt for 
utfordringer, sier Iyer Utne.

Utfordringer et nytt, internasjo-
nalt Statkraft skal være bedre 
rustet til å takle. 

Integrasjonen er en 
stor og spennende 

endring som vil gjøre oss 
sterkere og bedre 
TIMA IYER UTNE, DIREKTØR FOR SØRØST-EUROPA OG SØR-ASIA

PERU
Antall kraftverk:
Drift og vedlikehold 
av åtte heleide vann-
kraftverk, samt ett 
under bygging.
Hovedkontor: 
Lima

Av de seks nye landene 
i Statkrafts portefølje 
er Peru landet med 
størst heleid aktivitet. 
Flere av anleggene 
ligger på mer enn 4000 
meters høyde over hav-
nivå, og er geografisk 
spredt i landet, fra sør 
til nord. Vannkraft-
verket Cheves, som er 
under utbygging, skal 
stå ferdig i 2014.  
Cheves bygges i 
tilknytning til elven 
Huaura, nord for  
hovedstaden Lima.

227
NYE ANSATTE 

I PERU

Laine Powell 
Direktør for 
Sør-Amerika i IH. 
Powell kommer fra 
tilsvarende stilling i 
SN Power.

Jarl Kosberg
Direktør for Projects 
& Construction i IH. 
Kosberg kommer  
fra SN Power.

Tima Iyer Utne
Direktør for Sørøst-
Europa og Sør-Asia 
i IH. Har hatt 
ansvaret for Sørøst-
Europa i Statkraft 
og har fått nye land 
i porteføljen.
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AKTUELT 
Notiser

Gull som inspirerer Engasjerer unge ledere
I samarbeid med blant andre World Economic Forum (WEF) har Statkraft 
lansert et initiativ for å mobilere unge ledere i klimasaken. Initiativet ledes av 
Global  Shapers Community, som er WEFs nettverk av unge og engasjerte på-
drivere. Målet er å få til konkrete løsninger for energieffektivisering i verdens 
storbyer. Det norske kronprinsparet har engasjert seg i initiativet og var til 
stedet under lanseringen i Davos i januar. HKH Kronprins Haakon var medlem 
av Young Global Leaders fra 2005 til 2010, og er i dag medlem av stiftelsens 
styre. HKH Kron prinsesse Mette-Marit er mentor for Oslo-avdelingen av 
Global Shapers.

SAMARBEID OM VINDKRAFT
De fire kraftselskapene 
Statkraft, NTE, Agder Energi, 
og TrønderEnergi har inngått en 
intensjonsavtale om å etablere 
et samarbeid om utbygging og 
drift av Storheia, Kvenndalsfjellet 
og Roan. Disse er tre av ni kon-
sesjonsgitte vindprosjekter på 
Trøndelagskysten. Samarbeidet 
øker sannsynligheten for at disse 
tre vindparkene blir bygd, og for 
nettilgang også til de øvrige kon-
sesjonsgitte parkene på Fosen. 

Partene innleder forhandlinger 
med sikte på å etablere et 
felles selskap som skal eie de 
tre vindparkene. Den samlede 
kapasiteten på de tre prosjek-
tene er over 600 MW, og en 
investeringsbeslutning for de tre 
parkene vil medføre at Statnett 
kan fatte beslutning om å bygge 
ny sentralnettslinje fra Namsos 
til Storheia.

I et nytt vindkraftselskap vil 
Statkraft eie 50,1 prosent, 

Agder Energi 20,9 prosent og de 
trønderske kraftselskapene NTE 
og TrønderEnergi vil eie 14,5 
prosent hver. Partene er videre 
enige om at Statkraft skal være 
ansvarlig for utvikling, utbyg-
ging og drift av vindparkene på 
vegne av selskapet. Kristian 
Aa som i dag leder enheten 
 Industrial Ownership i Statkraft 
blir daglig leder. 

Statkraft er forpliktet til å sikre 
robust etikk i selskapet og har 
nulltoleranse for korrupsjon. For å 
styrke bevisstheten rundt etiske 
dillemmaer og støtte ansatte i 
deres håndtering av slike situasjo-
ner, innføres det et nytt verktøy 
for forretningsetikk i form av 
såkalte Quick Guides.

Disse retningslinjene gir prak-
tiske råd i forbindelse med vanlige 
problemstillinger. Konserndirektør 
Steinar Bysveen er fornøyd med lan-
seringen av disse nye verktøyene. 

– Vår evne til å forhindre korrup-
sjon og sikre sterk etisk bevissthet 
i Statkraft avhenger av at alle våre 
ansatte er bevisste og slutter opp 
om våre etiske standarder.

Lanseringen av de nye verk-
tøyene er en del av fase to av 
Statkrafts program for forretnings-
etikk og anti-korrupsjon, som skal 
innføres over en toårsperiode 
(2014–15). Du finner retnings
linjene på intranettet. 

– Som hovedsponsor av det norske 
skiskytterlandslaget gratulerer vi 
med flotte prestasjoner under OL i 
Sotsji, sier Eivind A. Sørlie, sponsor-
sjef i Statkraft.
Veteran Ole Einar Bjørndalen viste 
at erfaring kommer godt med da han 
gikk inn til gull på herresprinten. 
40- åringen er tidenes eldste indivi-

duelle vinner i et vinter-OL og har til 
sammen vunnet syv OL-gull. Også 
Emil Hegle Svendsen ble en verdig 
gullvinner på fellesstarten og i mix-
stafetten. Tora Berger imponerte med 
sølv i jaktstarten for kvinner, og ekstra 
morsomt var det at nykommeren Tiril 
Eckhoff vant bronse på fellesstart, i 
stafett og gull i mixstafetten.

– Skiskytterne står for noe ekte og 
naturlig samtidig som de gjennom 
stadig testing av nye trenings-
metoder og utstyr står for innovasjon 
og nytenkning. Dette er verdier vi 
gjerne vil assosieres med. Derfor er 
det veldig gøy når løperne lykkes, 
sier Sørlie.

HR-DIREKTØR MED VISJONER

NYE VERKTØY 
FOR 
FORRETNINGS -
ETIKK

S
tatkrafts nye direktør 
for strategisk HR, 
Marit Grimsbo, kom-
mer fra stillingen som 
konsulent og partner i 

McKinsey&Company. – Jeg synes 
det var spennende å jobbe med 
Statkraft som konsulent. Nå ser 
jeg frem til å være på innsiden og 
hjelpe selskapet med å drive ut-
viklingen på et område jeg mener 
er svært viktig for å lykkes.

Grimsbo har brukt mye tid i 
oppstarten på å bli kjent med 
organisasjon og folk.

– Å snakke med ledere og 
ansatte i de ulike forretnings-
områdene er noe jeg kommer til 
å bruke mye tid på fremover. Det 
er viktig for meg å være  sikker 
på at jeg har forstått deres 
prioriteringer når vi skal lage en 
HR-strategi, sier hun.

Grimsbo er utdannet sivil-

ingeniør i industriell økonomi 
fra Norsk teknisk-naturviten-
skapelige universitet (NTNU) og 
har siden jobbet med ledelses-
rådgivning knyttet til strategi, 
organisasjon, fusjoner og større 
forbedringsprosesser innen 
sektorene energi, råmaterialer 
og helse. 

– Verdens og Europas energi-
markeder er i kraftig endring, 
og kravene til fleksibilitet, 

handlekraft, prestasjonsfokus 
og kontinuerlig forbedring for 
å oppnå gode resultater, er 
økende. Statkrafts ambisjon er 
å være et internasjonalt ledende 
selskap innen ren energi. Skal 
vi lykkes med dette er det viktig 
å utvikle ledere av det format 
som behøves, sier Grimsbo, og 
understreker at strategien for 
lederutvikling må ha dette som 
fokus. 

                 Partene er enige om at Statkraft skal være ansvarlig 
for utvikling, utbygging og drift av vindparkene 

208
MILLIONER KRONER. 
STATKRAFTS RESULTAT 
ETTER SKATT I 2013.

 Verdens og 
Europas 

 energimarkeder  
er i kraftig endring, 
og  kravene til  
fleksibilitet, handle-
kraft, prestasjons-
fokus og kontinuerlig 
forbedring for å opp-
nå gode resultater, er 
økende 
MARIT GRIMSBO, HR-DIREKTØR
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MARK  
WILLIAMSON 
Stilling: Marine 
 Co-ordinator, Shering-
ham Shoal Windfarm. 
Statkraft overtok drift 
og vedlikehold av 
vindparken 1. januar 
i år.

Alder: 43.

Utdanning: Livets 
skole og noen kurs.

Sivilstand: To døtre 
på 15 og 16 år.

Fritidssysler: Spiller 
golf. Svømmer. Reiser, 
gjerne spontant. På 
puben med kolleger 
eller kamerater.

FLO OG FJÆRE
NÅR

STYRER JOBBEN
Høyvann og lavvann, vær og vind 

bestemmer hvordan Mark Williamsons 
arbeidsdag blir. 

TEKST MORTEN RYEN  FOTO JIMMY LINUS

AKTUELT 
Stillingen
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A lle dager er forskjellige, og det er noe 
av det som er med på å gjøre jobben 
spennende, sier Mark Williamson, 
Marine Co-ordinator ved vindparken 

Sheringham Shoal. Statkraft overtok operatøran-
svaret for kraftverket med de mektige vindmøl-
lene ute i Nordsjøen ved årsskiftet. Vindparken 
styres og administreres fra en nybygd operasjons-
base rett utenfor Wells-next-the-sea, en liten 
kystlandsby i North Norfolk. Mark Williamson er 
en av fire koordinatorer som jobber på skift med å 
organisere båttrafikken mellom havnen i Wells og 
vindparken som ligger cirka 20 kilometer utenfor 
kysten. Det er en viktig oppgave. Båtene frakter 
mannskaper og utstyr ut for reparasjoner, ved-
likehold og drift av turbinene. For selv om vinden 
er gratis, koster det både tid og penger å holde 
de 88 vindmøllene i gang så mange timer, dager 
og uker i året som mulig. Med alle turbinene i drift 
kan vindparken levere fornybar energi til mer enn 
220 000 britiske husstander.

Vanskelige avgjørelser
Store skjermer viser live-bilder fra vindparken. 
Grafer over bølgehøyde, vindhastigheter, tem-
peratur og sikt for flere dager framover domine-
rer kontrollrommet der Mark sitter. På bakgrunn 
av informasjonen avgjør Mark og kollegaene 
om det er trygt for båter og mannskap å dra ut 
til vindparken. Er sikten god nok? Hvor høyt går 
bølgene? Hvor kraftig er vinden? Og hvordan vil 
været endre seg i løpet av dagen? 

– Det er mye som skal klaffe. Så langt i vinter 
har vi kommet oss ut omlag 10 av 30 dager, 
sier Mark. 

Det som kompliserer båttrafikken ytterligere, 
er forholdene langs kysten, med lange sand-
grunner og flere meters forskjell mellom flo og 
fjære. Det er bygget en egen havn for fartøyene 
som seiler ut til Sheringham Shoal, og båtene 
må ut gjennom en lang kanal som bare er dyp 
nok når det er høyvann. Det betyr at båtene 
bare kan seile ut eller inn hver tolvte time, og til 
ulike tider hver dag. 

– Se her, sier Mark og peker på tidevanns-
tabellen for neste dag. – I morgen kan vi seile 
ut ved ti-tiden om morgenen og komme tilbake 

bodde opprinnelig i Kent, syd for London, men 
valgte å flytte til Norfolk for å være nærmere 
familien. Etter hvert fikk han jobb på en båt 
som skulle være med å kartlegge det marine 
dyrelivet der ute hvor vindparken var planlagt. 
Senere ble han engasjert for å være med 
under byggingen av vindparken. Med den 
kjennskapen han hadde opparbeidet seg om 
området og farvannet, var han godt kvalifisert 
til å bli koordinatorer for båttrafikken inn og 
ut til vindparken. Et provisorisk kontrollsenter 
ble satt opp i et klasserom i en nedlagt skole i 
Wells-next-the-sea der Mark jobbet det første 
halvannet året.

– Det var en travel tid! I byggefasen var 
det opp til 20 fartøyer som skulle inn og ut 
av havna hver dag. Det var det rene sirkus, 
sier han. 

Alt på plass
Med egen bolig i Gimingham en times kjøre-
tur fra Wells, fast jobb i Statkraft, et sett 
med golfkøller og gode kompiser han kan gå 
på puben med, føler Mark at det meste er på 
plass i livet. 

– Jeg har også et bra forhold til min eks-
kone, og har god kontakt med døtrene mine 
på 15 og 16 år. De kommer opp hit og er 
sammen med meg noen uker om sommeren. 
Det er fint.

Han er svært glad for jobben i Statkraft, og 
nøler ikke med å karakterisere det som den 
beste jobben han har hatt. 

– Det er en åpen og god dialog i selskapet, 
og ledelsen er veldig sjenerøs om du blir syk 
eller det er noe med familien. Da får du fri 
til du er klar til å jobbe igjen. Vi er ikke vant 
til slikt her, men jeg tror det er en veldig god 
idé. Når du behandler dine ansatte bra, er 
resultatet arbeidsvillige og lojale medarbei-
dere, sier han. 

– Jeg gleder meg til å gå på jobben hver 
eneste dag, og har jeg vært borte noen 
dager lengter jeg tilbake. 

Tilbake til arbeidskamerater og det uforut-
sigbare spillet mellom flo og fjære, vind og 
bølger. 

 

SHERING-
HAM SHOAL 
OFFSHORE 
WIND FARM 

Fra 1. januar 2014 
overtok Statkraft 
drift og vedlikehold 
av vindparken

Plassert ca 20 
kilometer utenfor 
kysten av Norfolk, 
England

Dekker et areal på 35 
kvadratkilometer 

Produserer 317 
megawatt ved full 
drift– nok strøm 
til 220 000 britiske 
husstander

Årlig produksjon 
er 1,1 TWh. 88 vind-
turbiner, hver med 
en kapasitet på 3,6 
megawatt

Turbintårnene er 
80 meter høye, og 
bladene er 52 meter 
lange

Mastene er plassert 
på sjøbunnen

Strømmen føres til 
land via undersjøisk 
kabel 

Fra starten av drevet 
av Scira Offshore 
Energy Ltd, et joint-
venture selskap eid 
50/50 av Statoil og 
Statkraft

Det er stor lokal støtte for vindparken. 
Den har skapt hardt tiltrengte arbeids-

plasser og gode inntekter 
MARK WILLIAMSON

AKTUELT 
Stillingen

ved ti-tiden om kvelden. Problemet er at 
værmeldingen er så usikker. Sånn som det 
ser ut nå blir det fint på formiddagen, men 
så øker vinden og bølgehøyden på utover 
ettermiddagen og kvelden. Da har vi et 
problem. 

Blir i havn
Tidlig neste morgen er det avgjort. Det blir 
ikke noen tur ut den dagen.

– Vi kan ikke sende ut folk for å jobbe en 
time eller to, for så å la dem vente i mange 
timer før de kan komme inn igjen, sier Mark. 

Vi er nede ved havnen der båtene ligger 
klare til å dra ut. Det er solide fartøyer med 
kraftige motorer bygget for offshore virksom-
het. De ser ut til å kunne tåle en støyt. Det 
er lite vind og stigende vannstand. Solen er i 
ferd med å bryte gjennom skydekket. Det ser 
tilforlatelig ut, men det er ikke nok for Mark.

– Båtene er utstyrt for å kunne koble seg 
til vindmølletårnene slik at mannskapet kan 
klatre over og utføre sine arbeidsoppgaver. 
Men for at de skal kunne koble seg på og 
komme trygt over kan det ikke være mer enn 
to meter høye bølger, forklarer han. – Vi tar 
ingen sjanser. Sikkerheten for mannskapet 
kommer alltid først. 

Populært prosjekt
Et par eldre karer kommer ruslende langs 
strandpromenaden. De ser Marks jakke med 
Sheringham Shoal på ryggen, og begynner å 
prate. «Keep up the good work!», sier den ene 
og klapser Mark på ryggen i det de går videre. 

– Det er stor lokal støtte for vindparken, 
bekrefter Mark. 

– Wells er en veldig populær badeby om 
sommeren, med tusenvis av tilreisende. Om 
vinteren er det helt annerledes. Vindparken 
har gitt hardt tiltrengte arbeidsplasser og 
gode inntekter for lokalsamfunnet. Det 
betyr mye. 

Lang fartstid
Ikke mange har jobbet så lenge med 
 Sheringham Shoal som Mark Williamson. Han 

1 Keep up the good work! 
sier et par eldre karer når de 
ser logoen på jakka til Mark 
Williamson.

2 Fra kontrollrommet 
overvåker Williamson vind, 
bølgehøyde, flo og fjære. 
Sikkerheten til mannskapet 
kommer alltid først.

1

2
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Stadig hyppigere tyfoner, ekstremregn og lange tørkeperioder 
er kraftige varsler om at klimaendringer truer menneskeliv og 

materielle verdier. De virksomhetene som følger med i timen, er de 
som vil overleve. Energisektoren spiller en nøkkelrolle. 

TEKST ELLEN STAI  FOTO SHUTTERSTOCK

VÆR BEREDT!

TEMA 
Det grønne skiftet 10

SIDERS TEMAOM KLIMA
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S     
tatkrafts konsernsjef mener 
alvor med klimasaken. – Nå er 
alle våre investeringer i fornybar 
energi, sa han på Oslo Energy 
Forum i februar. 

– Ikke bare er det livsnødvendig for kloden 
å snu den negative utviklingen, det er også 
forretningskritisk for Statkraft, mener 
 Christian Rynning-Tønnesen.

– Klimautfordringene er menneskeskapte 
og reelle – og veldig store. Nå er det avgjøren-
de at EU og resten av verden greier å utvikle 
en politikk som bremser og reverserer den ne-
gative utviklingen. Å dreie utviklingen i retning 
av fornybar energi er dessuten helt nødvendig 
for å skape bærekraftig økonomisk vekst.

Økonomisk vekst
Rynning-Tønnesen er blant dem som mener 
et grønt skifte vil føre til verdiskaping og 
vekst og ser mange spennende forretnings-
muligheter for Statkraft i årene som kom-
mer. Som leder for et internasjonal selskap 
er det viktig å kunne lese og  analysere 
utviklingen. Han er sikker på at vi står 
overfor et skifte som kan sammenlignes 
med da datateknologien endret våre liv og 
beseglet en rekke bedrifters skjebne, fordi 
de ikke fulgte med i timen. Markedsledere 
som Olivetti, Kodak og IBM er eksempler 
på selskaper som var så opptatt av å ut-
vikle egne produkter at de ikke skjønte hva 
som kom.

– De som ikke mestret den nye teknologien 
sakket etter, mens de som offensivt var med 
på utviklingen ble vinnerne i den nye økono-
mien. Også blant dagens store selskaper vil 
det være vinnere og tapere, og vinnerne i 
energisektoren blir de som er i stand til å lese 
utviklingen riktig og posisjonere seg deretter. 

Stemningsskifte
Selv mener han å se to megatrender som er 
med på å gi et stemningsskifte til fordel for 
fornybar energi: Hyppigere naturkatastrofer 
gir økt fokus på klimaproblemene, samtidig 
som fornybar energi blir stadig mer konkur-
ransedyktig på grunn av store kostnads-
reduksjoner.

– Klimaendringene vil gi mer nedbør i noen 
områder og mindre i andre. I Statkraft må vi 
ha riktige prognoser for våre anlegg, og sørge 
for at de tåler ekstrem flom og voldsomme 
orkaner. Med 390 kraftverk spredd over 
store geografiske områder vil Statkraft være 
en betydelig energiprodusent i alle scenarier.

På lag med næringslivet
EUs mål er at klimautslippene i 2030 skal 
være redusert med 40 prosent i forhold til 
nivået i 1990. Innen 2050 skal utslippene 
være redusert med minst 80 prosent.

Dette innebærer at en betydelig del av 
dagens kullkraft må erstattes med annen 
kraftproduksjon, noe som vil påvirke hele 

– I overgangen til et lavkarbonsamfunn 
er det minst like mange muligheter som 
under den industrielle revolusjon, sier 
Mauritzen.

Statkrafts klimarådgiver mener det er 
viktig og riktig å stille krav til industrien, 
til tross for at veien til den fornybare frem-
tiden er full av hindringer. 

– Når vi bygger opp fornybare kraftverk 
kan vi komme til å få en periode med dob-
bel dekning, med den følge at prisene går 
ned. Mange vil si at vi ikke har råd til det, 
men dette er utfordringer vi er nødt til å 
håndtere. Det menneskeheten trenger, er 
en felles, dypere forståelse av problemene. 
Hadde vi forstått alvoret, ville alle tiltak blitt 
mottatt med takk, sier Schei.

Nøkkelrolle
Angela Merkels klimarådgiver, Hans Joachim 
Schellnhuber, leder det anerkjente Potsdam-
instituttet som forsker på klima og er 
mannen som formulerte togradersmålet. 
Under et møte Statkraft arrangerte på Vang 
i desember i fjor, fremhevet Schellnhuber at 
hele verden ikke trenger å endre seg sam-
tidig, og at Tysklands satsing på solenergi 
og USAs overgang fra kull til gass er i ferd 
med å gi store resultater. Han mener resten 
av verden vil følge etter, dersom også Kina 
tipper i riktig retning.

Cecilie Mauritzen har stor tro på privat 
industri. 

– Statkraft har vært synlige og går foran 
med et godt eksempel. Samfunnsendringer 
er uforutsigbare. En ting er sikkert: Vi er alle i 
samme båt, en diger supertanker. Den nytter 
det ikke å snu et par meter før den braker 
inn i fjæresteinene. Vi må legge om kursen i 
god tid når vi ser at det bærer galt av sted. 

– De siste ti tusen årene har kloden hatt 
et stabilt klima. Når menneskelig aktivitet 
plutselig skrur opp varmen slik at det blir 
like mye varmere som det ble kaldere ved 
inngangen til siste istid, truer det ikke 
bare vår sivilisasjon, men hele vår eksis-
tens, sier klimaforsker Cecilie Mauritzen, 
som har vært en av hovedforfatterne på 
de to siste klimarapportene fra FN.

Siden den industrielle revolusjonen skjøt 
fart, har avgassene fra fossile brenselskil-
der varmet opp atmosfæren skremmende 
raskt. Hittil har ingen internasjonale topp-
møter klart å bremse utviklingen. 

– Fortsetter vi med business as usual vil 
oppvarmingen overstige to grader rundt 
2030 og nå fire–fem grader ved slutten 
av hundreåret. Da havner vi langt utenfor 
komfortsonen, sier Mauritzen. 

Tekno-optimist
– Det haster, og vi kan ikke vente på 
internasjonale, bindende avtaler som 
kanskje ikke kommer, sier Statkrafts 
klimarådgiver, Tormod Schei. Han kaller 
seg tekno-optimist. – Greier vi å pense 
verdenssamfunnet over til åtti prosent 
fornybar energi innen 2050, når vi to-
gradersmålet. Det nytter ikke å be folk 
gå tilbake til forrige århundres levestan-
dard, men hvis vi makter å finne alterna-
tiver har vi en sjanse. Heldigvis ser vi en 
rivende teknologisk utvikling, sier han. 

Cecilie Mauritzen er enig i at det ikke 
nytter å sette sin lit til at internasjonale 
avtaler skal løse problemene.

– Vi må inn på fornybar energi, og det 
haster. Det kan lønne seg for industrien 
å gå foran, og vi skal ikke undervurdere 
smitteeffekten av hva folk gjør. Se bare 
på elbileksplosjonen i Norge, hvem så 
den komme? Klart det hjelper at stadig 
flere kjører elbil, sier hun. – Men bat-
teriene må lades av fornybar energi, 
ikke kull!

Ny industriell revolusjon
Den industrielle revolusjon skjer NÅ skrev 
Aftenposten i januar i år.

Hva sier klimaekspertene?
Klimaforsker Cecilie Mauritzen og Statkrafts klimarådgiver Tormod Schei er 
enige: Det haster å snu utviklingen, og industrien må gå foran. EUS MÅL ER AT KLIMAUTSLIPPENE 

I 2030 SKAL VÆRE REDUSERT MED 
40 % I FORHOLD TIL NIVÅET I 1990.

40 %

2 Klimaendringene vil skape 
mer ekstremvær fremover. 
Mer enn åtti prosent av 
CO2-utslippene kommer fra 
energibransjen. 

1 Konsernsjef Christian 
Rynning-Tønnnsen er sterkt 
engasjert i klima saken. 

Tormod Schei Cecilie Mauritzen 

 De som ikke mestret den nye teknologien 
sakket etter, mens de som offensivt var med 

på utviklingen ble vinnerne i den nye økonomien 
CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN

1 2

TEMA 
Det grønne skiftet
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energisektoren i Europa. – Dette gir mulig-
heter for Statkraft, og er et godt eksempel på 
hvordan politikken legger viktige rammebe-
tingelser for et selskap som vårt. Ikke bare vil 
dette påvirke prisen på kraft, men også hvilke 
teknologier det kommer til å bli investert i.

– Fossile energiformer vil ikke forsvinne, 
men i fremtiden vil de bli brukt på en annen 
måte og i mye mindre volum enn i dag. Det 
vil fortsatt finnes bensin og dieselbiler, og 
den lille andelen fossile karbonutslipp vi 
kan tillate oss må reserveres til de områder 
som trenger det mest, nemlig transportsek-
toren og deler av industrien. For nasjoner 
og enkeltbedrifter vil det være viktig å ha 

en strategi som omfatter både fornybart og 
fossilt, sier Rynning-Tønnesen.

Har et ansvar
Mange bedrifter som er tungt inne i kar-
bonbasert virksomhet driver intens lobby-
virksomhet for å forhindre bindende klima-
avtaler, og Rynning-Tønnesen mener det er 
nødvendig at bedriftsledere som mener at 
verden trenger slike avtaler, hever sine stem-
mer. I november samlet han næringslivs-
ledere, klimaforskere og politiske aktører fra 
den internasjonale arena på Statkrafts nye 
samlingssted, Vang gård utenfor Oslo, for å 
diskutere hva nærings livet kan bidra med for 

duserer utslippene av klimagasser fra biler 
og busser med 70 prosent i forhold til ben-
sin. Mer enn halve bilparken i Brasil  kjører 
på etanol, og produksjonen fra gården til 
Ulltveit-Moe kunne ha forsynt ti prosent av 
alle norske bensindrevne biler med et mer 
klimavennlig drivstoff.

– USA lager bioetanol av mais, men det 
kommer i konflikt med matproduksjon. Slik 
er det ikke i Brasil, der har vi en bærekraftig 
produksjon som verken truer matproduk-
sjonen eller regnskogen. Dette er en stor og 
viktig energiressurs som bare vil øke i tiden 
fremover.

– Men er denne satsingen bra for 
 business?

– Jeg ser alle omstillinger som en mulig-
het til å tjene penger. Alle de som investerte 
i sol da prisene var på bunn, har tjent gode 
penger. Brasil subsidierer bensin, så der 
tjener vi ikke så mye foreløpig, men når 
bensinprisen blir lik internasjonal markeds-
pris vil vi tjene mye penger, og når kvote-
handelen kommer ordentlig i gang, om fem, 
ti eller tyve år, vil vi tjene masse penger, sier 
Jens Ulltveit-Moe, som har følgende visjon 
på Umoe-gruppens hjemmeside:

Fremtiden tilhører ikke de største  eller 
sterkeste, men de som raskest kan til-
passe seg.

Styreleder og deleier Elisabeth Grieg i 
shippingkonsernet Grieg-gruppen fortalte 
til VG i januar hvordan selskapet job-
ber målbevisst for å få til nullutslipp fra 
båtene sine. I tillegg har de etablert et 
miljøvennlig selskap for opphugging av 
skip, som går med overskudd etter bare 
to års drift. Grieg slår fast at forretning og 
klima hører sammen, og er overbevist om 
at alle bedrifter som vil være lønnsomme i 
fremtiden må drive klimavennlig.

– Klimasituasjonen er nå så overvelden-
de at vi ikke har annet valg enn å gjøre 
noe. Det har vært en modning, og jeg er 
stolt av industrien min nå, sier hun.

En annen som satser stort på fornybar 
energi er investor Jens Ulltveit-Moe som 
har solgt alle sine oljeaksjer for å inves-
tere i solenergi og bioetanol.

– Det er mulig det kommer en klima-
avtale, men jeg kan ikke gjøre noe fra 
eller til i den prosessen. I stedet prøver 
jeg å gjøre mitt, rett og slett fordi klima-
krisen er den største utfordringen vi står 
overfor. Jeg mener jeg har et ansvar som 
medmenneske, og er med stor iver med 
på å utvikle fornybare energikilder som er 
billigere enn fossile, sier Ulltveit-Moe.

På sin gård i Brasil dyrker han sukkerrør 
som blir til bioetanol, et drivstoff som re-

Industriledere viser vei

Jeg ser alle om-
stillinger som 

en mulighet til å tjene 
 penger. Alle de som 
 investerte i sol da prisene 
var på bunn, har tjent 
gode penger 
JENS ULLTVEIT-MOE, INVESTOR

å fremskynde overgangen fra fossilavhengig 
til fornybart samfunn. 

– Det er nødvendig at aktørene i nærings-
livet engasjerer seg og påpeker at en klima-
avtale er avgjørende for miljøet, verdens-
økonomien og bedriftenes egen økonomiske 
utvikling. Fremsynte ledere innser at man er 
avhengig av en global stabilitet og miljø-
messig bærekraft for å lykkes med egen 
virksomhet. «Business cannot succeed in a 
society that fails», som det heter.

Løsningen finnes
En utfordring er at fornybar energi kan føre 
til lave strømpriser og mindre lønnsomhet 

Byttet olje med sol Investor Jens Ulltveit-Moe har solgt alle sine oljeaksjer for å investere i solenergi og 
annen fornybar energiproduksjon.

for energiselskaper som Statkraft. – Verden 
trenger energi, og behovet for å få inn mer 
fornybar energi er der, helt uavhengig av 
Statkraft. Vår lønnsomhet er bra, men vil 
variere, og det vil bli behov for all den 
miljøvennlige kraften vi kan produsere. 
Min bekymring handler først og fremst om 
de konsekvensene det får for verden hvis 
klimaendringene ikke blir vesentlig 
reversert. Hvis orkaner får vindmøllene 
våre til å kollapse eller flom får demnin-
gene våre til å briste, er det dramatisk. 
Derfor må vi være føre vár. 

HANS JOACHIM SCHELLNHUBER 
(nr. 2 fra venstre, sittende) er mannen som «fant 
opp» 2-gradersmålet. Han er leder for Postdam-
insituttet i Tyskland, klimarådgiver for Angela 
Merkel og EU-president José Manuel Barosso. 
Schellnhuber mener globale selskaper har en 
nøkkelrolle i løsningen på klimaproblematikken. 

I DE INTERNASJONALE 
KLIMA FORHANDLINGENE 
ER DET BRED  ENIGHET 
OM Å BEGRENSE KLIMA
UTSLIPPENE SLIK AT  
TEMPERATURØKNINGEN 
IKKE OVERSTIGER TO 
GRADER.2°

Rundebordskonferanse: Konsernsjef Christian 
Rynning-Tønnesen samlet industriledere, klimaforskere 
og miljøvernere til felles idédugnad på Vang gård før 
jul. Stående, fra venstre: Nina Jensen, WWF Norge; 
Jeremy Oppenheim, McKinsey; Myles Allen, University 
of Oxford; Cecilie Mauritzen, CICERO; Tom Remlov, 
Den Norske Opera & Ballett; Auke Lont, Statnett; 
Gunhild Stordalen, The European Climate Foundation; 
Henrik O. Madsen, DNV GL Group; Bente E. Engesland, 
Statkraft; Tormod A. Schei, Statkraft; Arvid Hallén, 
Norges  Forskningsråd; Kjetil Lund, UNSGs Special Envoy 
on Climate Change; Gabrielle Walker, Xyntéo; Kjell 
Roland, Norfund; Ragnvald Nærø, Statkraft; Roberto 
Bocca, World Economic Forum. Sittende, fra venstre: 
Hans Joachim Schellnhuber, Potsdam Institute for 
Climate Impact Research; Ramya Krishnaswamy, World 
Economic Forum; Christian Rynning-Tønnesen, Stat-
kraft;  Samantha Smith, WWF Global Climate & Energy 
 Initiative; George H. Atkinson, University of Arizona. 

TEMA 
Det grønne skiftet
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Statkraft – et PRIME selskap 
Statkraft har høye ambisjoner og ønsker 
å fremstå som et selskap som tar miljø 
og klima på alvor. Dette gjenspeiles i 
Statkraft Way og følges opp i konsernets 
nye miljø KPI (Key Performance Indicator). 
Klima inngår som ett av flere viktige tema 
i denne vurderingen.

Statkraft har valgt å bruke ratingresulta-
tetene fra selskapet oekom research, et 
velrenommert ratingbyrå som analyserer 
mange selskap innen samme bransje. 
Innen klima får Statkraft topp score på 
indikatorene klimastrategi og klimaregn-
skap, men har ennå en vei å gå for å 
komme over snittet på områdene klima-
mål og handlingsplaner.

– Noen stusser sikkert over at et sel-
skap som Statkraft som kun produserer 

fornybar energi ikke scorer topp på alle 
klimaindikatorene, sier miljørådgiver Åse 
Roen. 

– Det som er interessant å se, er hvor-
dan andre indikatorer også teller i den to-
tale vurderingen, for eksempel etterspør-
res konkrete mål og handlingsplaner for 
hvordan vi som selskap reduserer våre 
egne klimagassutslipp. Dette kan om-
fatte forretningsreiser, transport, innkjøp 
og energieffektivisering. Vi har i liten grad 
denne type mål i Statkraft i dag. Nå er 
det opp til oss om vi ønsker å ta innspil-
lene om forbedringspunkter videre.

Første gang man rapporterte i henhold 
til den nye miljø KPIen var august 2012. 
Statkraft startet med en rating på C+ og 
var et stykke unna målsettingen om å bli 

vurdert som et PRIME selskap. Rating-
byråer baserer seg i stor grad på offentlig 
tilg jengelig informasjon som finnes i års-
rapporter, på bedriftenes hjemmeside og 
i andre tilgjengelige kanaler. I tillegg får 
man en gang i året mulighet til å sende 
over tilleggsinformasjon. Den muligheten 
har Statkraft brukt godt, og i desember 
oppnådde selskapet en total rating på B 
og en miljørating på B+. 

– Dette viser at vi har en god historie 
å fortelle. Men det er ingen grunn til 
å slappe av. Resultatene viser at det 
fremdeles er områder som kan forbe-
dres. Ikke minst viser de at vi har et stort 
potensiale i å bli flinkere til å fortelle 
hva vi faktisk gjør og hvilke resultater vi 
oppnnår, sier Roen.

SKAL VI KLARE TOGRADERS
MÅLET, KAN VI IKKE SLIPPE UT 
MER ENN 269 MILLIARDER TONN 
CO2 TIL ATMOSFÆREN.

269

  Hvis vi skal oppnå togradersmålet, kan vi ikke 
slippe ut mer enn 1000 milliarder tonn karbon til 
atmosfæren. 

  I følge en IPCC-rapport, har vi allerede sluppet 
ut 531 milliarder tonn karbon i atmosfæren fra 
begynnelsen av den industrielle revolusjonen 
til 2011.

  Dette gir et gjenværende budsjett på 450 
 milliarder tonn i 2013. Vi må imidlertid regne med 
andre klimagassutslipp og oppvarmingsfaktorer, 
og disse tilsvarer omtrent 200 milliarder tonn 
karbon.

  Derfor er det gjenværende karbonbudsjettet 
for CO2-utslipp langt lavere. Vi kan ikke slippe 
ut mer CO2 enn tilsvarende 269 milliarder tonn 
til atmosfæren uten å drive opp den globale 
oppvarmingen med mer enn to grader. 

  Med 269 milliarder tonn karbon igjen på budsjet-
tet og med et årlig CO2-bidrag på omtrent 10 
milliarder tonn i året, vil budsjettet være brukt 
opp om 25 år. Det betyr at vi ikke kan slippe ut 
mer karbon etter 2040. 

  Konklusjon: Før eller senere må vi innse virke-
ligheten – vi kan ikke forbrenne alt. Enten må 
vi la være å utvinne det meste av det fossile 
brennstoffet som fremdeles ligger i bakken, eller 
så må vi innføre CO2-håndtering i stor skala.

DET GLOBALE KARBONBUDSJETTET  
– HVA GJENSTÅR? Hvor i Norge kommer storflommen? Hva skjer hvis isbreene i Himalaya 

smelter? Lønner det seg å bygge vannkraftverk i Tyrkia? Slike spørsmål 
søker FoU-programleder Uta Gjertsen å finne svar på.

TEKST ELLEN STAI  FOTO TOMMY ANDRESEN, DAG SPANT OG SHUTTERSTOCK

FORSKER FOR FREMTIDEN
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K
limaendringer har konsekvenser 
for alle forretningsområder i 
Statkraft, ikke bare vannkraft, 
men også vindkraft og energi 
fra biomasse, sier Uta Gjertsen, 

 leder av forskningsprogrammet Concequences 
of Climate Change (Konsekvenser av klima-
endringer) som ble lansert 27. september i fjor. 
Hun viser til det internasjonale energibyråets 
klimarapport fra 2012, som slår fast at det er 
i energisektorens egen interesse å planlegge 
hvordan man kan møte de utfordringene 
klimaendringene vil medføre. Å vite at det blir 
«villere og våtere» er ikke nok, det trengs ek-
sakt kunnskap om hva slags endringer vi kan 
vente oss, fra landsdel til landsdel i Norge og 
i andre land der Statkraft har interesser, eller 
vurderer å etablere seg.

Overføre kunnskap
– Programmet skal samle og koordinere hele 
konsernets klimaforskning, ikke bare gjen-
nom å fremskaffe ny kunnskap, men også 
ved å samle og ta vare på all den forskningen 
som har foregått hittil. Ikke minst innen nor-
disk vannkraft har man gjort mye, og tanken 
er at vi trenger denne kompetansen også i 
nye land vi etablerer oss i. Fordi det ennå er 
usikkert hvordan klimaendringene vil påvirke 
produksjonen av fornybar energi, vil vi gjen-
nomføre prosjekter som tar sikte på å øke 
Statkrafts kompetanse og tilpasningsevne. 

Programmets resultater vil utgjøre et grunn-
lag for investeringsbeslutninger, energisty-
ring, samt drift og vedlikehold, sier Gjertsen. 
Ledere fra ulike avdelinger i Statkraft sitter i 
styringsgruppen og vil forankre felles beslut-
ninger i sin del av organisasjonen.

Endringer kommer
Det er liten tvil om at vannkraft i Norden og 
de baltiske landene vil bli kraftig påvirket 
av klimaendringene, konkluderer en fersk 
undersøkelse Statkraft har deltatt i, og som 
Nordisk Råd har finansiert. 

– Norge har lenge hatt et stabilt klima som 
har gjort det mulig å benytte lange tids serier 

av data i planleggingen, men nå ser vi at 
fortiden ikke lenger kan gi noen god pekepinn 
om hva som vil skje i fremtiden, sier Gjertsen. 
Analyser fra Norges vassdrag- og energi-
direktorat (NVE) viser at klimaendringene vil 
slå ulikt ut for forskjellige landsdeler.

– Flom på Vestlandet er forårsaket av regn, 
mens i innlandet skyldes det snøsmelting. 
Antakelig vil vi i fremtiden få kraftigere flom-
mer på Vestlandet og mindre i innlandet. Nå 
trenger vi forskning som bidrar til å utvikle 
gode strategier for til pasning av vår infra-
struktur, våre damanlegg osv. 

Krevende fremtid
Statkrafts mål er å vokse internasjonalt, 
men i deler av verden som ikke har de 
samme presise målinger og meteorologiske 
og hydrologiske data som vi har, er det enda 
vanskeligere å spå om fremtiden. 

– Nye globale klimafremskrivninger viser 
for eksempel at det blir tørrere i middelhavs-
landene, og dette må vi ta med i vurderingen 
av hvor lønnsomt det er å bygge ut vannkraft 
i områder som kanskje vil trenge vannet 
til andre ting. Enda vanskeligere er det å 
forutse konsekvenser for vindkraft, sier Uta 
Gjertsen, som peker på at selv i land der 
Statkraft allerede er etablert må man hele 
tiden ha dette perspektivet. – Det handler 
om å ta kloke beslutninger fordi vi vet mer 
om lønnsomheten.

I et endret klima kan det for eksempel løn-
ne seg å satse på vannmagasiner fremfor å 
utnytte vann som renner i elver. Klimaendrin-
gene vil også få betydning for vedlikehold og 
renovering av eksisterende anlegg. Mange 
ble bygget i en tid da global oppvarming ikke 
var noe tema, og det er viktig å finne ut hva 
det er nødvendig å gjøre for å sikre disse.

– Derfor er det viktig å ha tett samarbeid 
med de forskningsmiljøene som utvikler 
gode regionale klimafremskrivninger. 
Sammen med kunnskap om vår egen 
sårbarhet for klimaendringer danner dette 
grunnlaget for beslutninger som er tilpasset 
den framtida vi forventer, sier Gjertsen.

Is og snø
Nasjonalt har Statkraft blant annet et nært 
og godt samarbeid med Meteorologisk 
 Institutt. Et felles prosjekt som nylig er av-
sluttet har for eksempel resultert i en bedre 
metode for å måle hvor mye snø som faller, 
selv når det blåser friskt. 

– Det er kjempeviktig å vite om det blir 
mer eller mindre snø. Kunnskap om hvor 
store mengder som ligger lagret i fjellheimen 
er viktig for å planlegge hvordan man skal 
bruke det vannet som smelter og renner inn i 
magasinene, forklarer Gjertsen.

Internasjonalt deltar Statkraft og SN Power 
blant annet i et forskningsprosjekt i India, 
ledet av Bjerknes-senteret i Bergen. Utfor-
dringene i området er enorme, med mye 
flom, et monsunmønster som er i endring og 
ikke minst isbreene i Himalaya som trues av 
nedsmelting. 

Uta Gjertsen blir neppe arbeidsledig med 
det første. Hun og styringsgruppen planleg-
ger stadig nye prosjekter som kan møte 
Statkrafts behov for oppdatert kunnskap. 
Blant nyhetene er et samarbeid med CICERO 
forskningssenter for å skreddersy ny klima-
informasjon som skal gjøre Statkraft bedre 
rustet til å bidra til den spennende, forny-
bare fremtiden vi står på terskelen til. 

ISBREER DEKKER 17 PROSENT AV HIMALAYA. 
12 000 KM3 VANN ER I DAG LAGRET I BREENE. 
HVORDAN KLIMAENDRINGER PÅVIRKER DENNE 
ENORME ISMASSEN HAR STOR BETYDNING 
FOR MILLIONER AV MENNESKER – OG FOR 
STATKRAFTS VIRKSOMHET I DETTE OMRÅDET.

17 % Kunnskap om hvor 
store mengder snø som 

ligger lagret i fjellheimen er 
viktig for å planlegge hvordan 
man skal bruke det vannet 
som smelter og renner inn i 
magasinene 
UTA GJERTSEN

KLIMAFORSKNING I STATKRAFT
Consequences of climate change er et av fire 
forskningsprogram som ledes av Innovasjonsenhe-
ten i tett samarbeid med BAene. Programmet har to 
strategiske mål: 

       Forstå de konkrete følgene av klimaendringene og 
foreslå hvordan vi kan tilpasse oss.

       Bidra til utvikling av metoder for å beregne hvor-
dan vår virksomhet påvirker klima. 

Prosjekter innenfor programmets portefølje tar for 
seg temaer som nedskalering av klimamodeller, 
sårbarhetsanalyser, klimavirkningen av fornybar 
energiproduksjon, samt utvikling av metoder for 
integrering av klimainformasjon inn i beslutnings-
prosesser.

Snømåling I samarbeid med Metereologisk institutt 
har Statkraft utviklet en metode for snømåling. Her 
stikker Magne Pladsen en sylinder ned i snøen for å ta 
en prøve og måle tettheten.

TEMA 
Det grønne skiftet
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K
votehandel er akkurat som 
å kjøpe eller selge aksjer på 
børsen. Forskjellen ligger i at det 
ikke er en aksje i en bedrift, men 
kjøp og salg av en andel av retten 

til å slippe ut karbondioksid, sier Stef Peters, 
direktør for Global Environmental Markets.

Peters forklarer at man også kan sammen-
ligne med handel av kull, olje eller strøm, 
som er fysiske produkter: du kjøper eller 
selger en fysisk vare eller det avledede 
økonomiske produktet av denne. Forskjellen 
ligger i at kvotehandel er basert på en vare 
som er kunstig opprettet for å nå et politisk 
mål: begrense utslippet av klimagasser.

Hensikten med kvotehandelen er å drive 
industrielle og kommersielle prosesser i 
retning av lave utslipp eller at det velges 
mindre karbonintensive tilnærminger enn 
det som blir brukt når karbondioksid kan 
slippes ut kostnadsfritt. Dette bør føre til 
at prisen på karbon blir en integrert del av 
investerings- og driftsbeslutningene i de 
fleste bransjer.

Avgifter kontra handel
Karbonutslippene kan hovedsakelig pris-
settes på to måter; man kan fastsette en 
karbonskatt eller benytte et kvotehandels-
system.

Begge alternativene har visse fordeler. 
Ved første øyekast kan det virke som en 
karbonskatt er den enkleste metoden. 
Politikere, skattemyndigheter og finansde-
partementer må bare bli enige om en pris på 
karbonutslipp og bestemme seg for hva de 
skal gjøre med skatteinntektene. 

– Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort, 
særlig på et internasjonalt nivå. Selv om 
skatten medfører en pris på karbon, angir 

den ingen grense for det totale utslipps-
nivået, sier Peters.

I et kvotehandelssystem fastsetter poli-
tikerne den totale mengden klimagasser 
det er lov å slippe ut hvert år fra kraftverk, 
fabrikker og andre bedrifter. Innenfor denne 
maksimalgrensen kan bedriftene kjøpe 
utslippskvoter, som de så kan selge videre, 
om de ønsker det. I motsetning til ved 
karbonskatt, er ikke prisen lenger fast, men 
bestemmes i stedet av markedskreftene  
– tilbud og etterspørsel.

I de fleste deler av verden, særlig i Europa, 
er kvotehandel den foretrukne og valgte 
løsningen.

EU er en drivkraft 
Stadig flere land og områder i verden oppret-
ter kvotehandelssystemer for å redusere 
utslippet av klimagasser. EU er det største 
av disse markedene, og EUs kvotehandels-
system (ETS – Emission Trading System) har 
vært aktivt siden 2005. Hvert tonn CO2 som 
slippes ut fra energiproduksjon og industri 
må kompenseres for med en utslipps-
kvote. Ved oppstarten fikk bedriftene gratis 
utslippskvoter som dekket store deler av 
utslippene deres. Hvis man kan redusere 
utslippene med 1 000 tonn CO2, kan man 
selge 1 000 utslippskvoter. Hvis bedrift A 
har et overskudd av utslippskvoter, kan de 
selge dem til bedrift B, som har for få.

Så enkelt er det imidlertid bare i teorien.
EU-systemet omfatter over 6 000 bedrif-

ter som eier over 16 000 CO2- forurensede 
installasjoner. Hvordan kan bedrift A vite at 
bedrift B har for få utslippskvoter, når de 
selv har noen å selge?

– Bedriftene trenger meglere som kan 
koordinere og andre handlende de kan inngå 

Det finnes flere ulike markeder for handel 
med utslippskvoter. EUs er foreløpig ver-
dens største. Det finnes forskjellige typer 
kvoter/kreditter, f.eks. EUA, CER og ERU.

Kyoto-protokollen fra 1997 forplikter i-lan-
dene som har underskrevet på å  redusere 
sine klimagassutslipp med fastsatte 
mengder som varierer fra land til land.

Den grønne utviklingsmekanismen (Clean 
Development Mechanism, CDM) er en 
ordning i Kyoto-protokollen som hjelper 
utviklingsland med å oppnå bærekraftig 
utvikling. I-land tildeles kvoter dersom 
de finansierer prosjekter for reduksjon 
av klimagassutslipp i utviklingsland. En 
kvote enhet kalles CER (Certified Emission 
Reduction). Én CER tilsvarer ett tonn CO2.

Felles gjennomføring (Joint Implementa-
tion, JI) er en ordning i Kyotoprotokollen 
for overføring av utslippsrettigheter fra 
ett land til et annet. JI utløser kvoter 
til prosjekter som fører til målbare ut-
slippsreduksjoner. En kvoteenhet kalles 
ERU (Emission Reduction Unit).

EUs kvotehandelssystem (EU ETS) er et 
marked for kvotehandel mellom EU- og 
EØS-land. Første fase startet i 2005. Nå 
er systemet inne i sin tredje fase som går 
til 2020. En kvote kalles EUA (EU Emis-
sion Allowance) og representerer retten 
til å slippe ut ett tonn CO2.

 Kvotehandel er akkurat som å kjøpe eller selge 
vanlige aksjer på børsen 

STEF PETERS, GLOBAL ENVIRONMENTAL MARKETS

Fakta

STATKRAFTSKOLEN
Kvotehandel

HANDEL MED
UTSLIPPSKVOTER

KVOTEHANDEL
Bedrift A slipper ut 
 mindre CO2 enn 
maksgrensen og kan 
selge kvoter til bedrift 
B, som ikke klarer å 
redusere sine utslipp 
til strekkelig. Hensikten 
med kvotehandelen er 
at bedriftene i snitt 
holder seg under 
maksgrensen. 
Maks grensen er satt for 
å nå målet om en 
reduksjon i utslipp 
definert i Kyotoavtalen.

Handel med utslippskvoter, kvotesystemer, CO2-kvoter ... Hva betyr alle disse ordene?  
Kan kvotehandel bidra til å redusere klimaendringene? Og hvorfor er Statkraft opptatt av dette? 

Les videre for å få en grunnleggende forståelse av kvotehandel.
TEKST ANDERS BERG-HANSEN  ILLUSTRASJON MONA HOLM
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transaksjoner med. Bedrift A kan for eksem-
pel være en papirprodusent. Kvotehandel er 
langt fra deres hovedvirksomhet, og de vil 
slippe å kontakte 6 000 bedrifter for å finne 
ut hvem som vil kjøpe eller selge kvoter, 
forklarer Peter Sprengers, senioranalytiker i 
Global Environmental Markets-teamet.

Prisfall
I EU-systemet fjerner politikerne 1,74 
prosent av utslippskvotene per år. Dette 
burde teoretisk sett øke karbonprisene fra 
år til år. Likevel har prisen på utslippskvoter 
falt dramatisk i EU i løpet av de siste årene, 
delvis på grunn av den verste økonomiske 
krisen i Europa på flere tiår. Før finanskrisen 
ble ett tonn karbonutslipp solgt for rundt 20 
til 30 euro. I dag selges samme mengde for 
rundt 5 euro.

– Prisfallet har redusert insentivet til å 
opptre klimavennlig. Europeiske politikere 
diskuterer nå hvordan dette markedet 
kan settes på rett kjøl igjen. Noen sier at 

kvotehandelssystemet ikke fungerer slik 
det skulle, og at det er på tide å innføre 
strukturendringer i ETS' nåværende regel-
verk. På den andre siden er en lavere pris 
i en periode med nedsatt produktivitet og 
reduserte utslipp en naturlig respons og 
kan oppfattes som bevis på at markedet 
fungerer. Vi ønsker i alle tilfeller mer ambi-
siøse mål og håper at strukturendringene vil 
fungere, sier Peters.

Noen av de største bankene har sluttet 
med kvotehandel de siste par årene. Færre 
aktører i markedet fører til mindre likviditet, 
hvilket er en ulempe. 

– På den andre siden vet vi at det frem-
deles er like stort behov for utslippskvoter. 
Antallet kvoter som kjøpes og selges, er 
fortsatt høyt. Derfor er det fremdeles en 
viktig virksomhet for oss. Selvfølgelig vet 
vi ikke hva fremtiden vil bringe, men jeg 
er optimistisk. Det finnes alltid et vell av 
muligheter, særlig i politisk styrte markeder, 
sier Peters. 

– For fem år siden var det nesten ingen som 
visste hvem vi var, sier Stef Peters, direktør 
for Global Environmental Markets, også kalt 
GEM eller MTG .

– Vi ble oppfattet som et lite vannkraftsel-
skap fra Norge og ikke en av de store traderne 
på markedene for karbonkvoter og sertifikater 
for fornybare energikilder. I dag kjenner hele 
markedet oss, og alle de store aktørene vet 
godt hva vi kan gjøre for dem. Vi trenger ikke 
løpe etter dem lenger. Nå er det de som ringer 
oss! Det har krevd år med hardt arbeid å 
komme hit.

Global Environmental Markets holder 
hovedsakelig til ved Statkrafts kontor i 
 Amsterdam. GEM ble opprettet i sin nå-
værende form i 2013 og består av to team 
som jobber med henholdsvis kvotehandel 
og fornybar garantier i tillegg til et portefølje-
team og en forretningsutviklingsenehet. GEM 
har også en entreprenørrolle knyttet til nye 
geografiske markeder for Statkraft.

Statkraft åpnet sitt kontor i Amsterdam i 
1998, som bedriftens første permanente 
kontor utenfor Norge. Amsterdamkontoret 
betjener rundt 450 kunder innenfor karbon-
handel og grønne serifikater. I de siste årene 
har markedet hatt en enorm vekst. Karbon-
kvotehandelen har skutt i været, og i 2013 
ble det handlet med nesten en milliard kvoter 
fra Amsterdam-kontoret. Dette gjør trolig 
Statkraft til en av verdens fem største aktører 
på det globale kvotemarkedet. Når det gjelder 
sertifikater for fornybare energikilder, er 
Statkraft en hovedaktør på markedet, med en 
andel på 15–20 prosent, hvilket tilsvarer 35 
TWh grønn elektrisitet.

– Hva slags ferdigheter trenger en flink 
trader eller analytiker i GEM-teamet?

– Jeg vil nok si at den viktigste egenskapen 
til de som jobber her, er å være jordnær. Vi 
trenger ikke glatte selgere ved vårt kontor. 

Vi forsøker å opprettholde imaget vårt som 
en solid, miljøvennlig, norsk bedrift med 
profesjonelle og ærlige folk. Du finner ingen 
Gordon Gekko her. 

– Likevel finnes det forskjeller mellom 
teamene her, forklarer Peters. – Portefølje-
forvaltningsteamet og de to handelsteame-
ne opererer på forskjellige måter. Porte-
føljeforvaltningsteamet liker komplekse 
utfordringer. Noen ganger sammenligner jeg 
arbeidet deres med det å spille sjakk. Det er 
det mange analytikere som liker, mens den 
stereotypiske traderen har en noe kortere 
tidshorisont og må treffe beslutninger svært 
raskt. Våre representanter må håndtere 
kunder, få dem til å føle seg vel og ikke 
minst lytte til dem. Hvis kundene oppfatter 
oss som arrogante eller rene selgere, blir 
det vanskelig å overbevise dem.

Peters mener han kan se store synergi-
effekter etter nyorganiseringen av virksom-
heten i fjor. Begge handelsteamene behand-
ler kunder, og begge handler innen svært 
politiske markeder. Egentlig er alle slike 
markeder kunstige, skapt gjennom lovgiv-
ning for å nå visse mål. En annen og noe mer 
teknisk likhet er at markedene er basert på 
sertifikater som kan lagres, noe som skiller 
dem fra andre av Statkrafts kjernemarkeder, 
der varene enten kan være svært dyre å lagre 
eller til og med umulige å lagre. Den nye orga-
niseringen har allerede gitt positive resulata-
ter: Samarbeid bygger kompetanse!

Det finnes imidlertid noen forskjeller mellom 
de to markedene. Sertifikater for fornybare 
energikilder gjelder særlig Europa, mens kvote-
handel har en mer global rekkevidde. I 2014 
vil trolig GEM utvide sitt globale perspektiv. 
For tiden leter de etter flere globale muligheter 
innen handel med fornybargarantier og jobber 
aktivt med å komme seg inn på markedet for 
karbonkvotehandel i California og Kina. 

STATKRAFTSKOLEN
Kvotehandel

 Bedriftene  trenger 
meglere som kan 

koordinere og andre 
handlende de kan inngå 
transaksjoner med 
PETER SPRENGERS, GLOBAL ENVIRONMENTAL MARKETS

ET VERDENSOMSPENNENDE
MARKED I VEKST
De tjue mennene og kvinnene i Statkrafts Global Environmental Markets team 
er trolig bedriftens mest globalt orienterte ansatte.

Peter Sprengers
Senioranalytiker i 
Global Environmental 
Markets-teamet

GEM ble reorganisert 
i 2013. Den nye 
modellen har 
allerede gitt gode 
resultater ved at 
teamene jobber 
tettere sammen.

Stef Peters
Direktør for Global 
Environmental 
Markets

ALBERTA
Start 2007

CALIFORNIA
Start 2013

QUEBEC
Start 2013

KASAKHSTAN
Start 2013

UKRAINA
Start 2015/16

EU + EØS
Start 2005

SØRKOREA
Start 2015

TOKYO
Start 2011

NEW ZEALAND
Start 2009

AUSTRALIA
Start 2013

SØRAFRIKA
CO2 skatt
Start 2015

MEXICO
CO2 skatt
Start 2014

Eksisterende
Planlagt

LUFTFART
Start 2012

STATUS OVER 
DET GLOBALE 
CO2MARKEDET

Statkraft inn i Kina 
Kina er verdens største 
CO2-forurenser og kan 
potensielt bli verdens 
største marked for kvote-
handel. Nå oppretter 
Kina syv pilotmarkeder 
i ulike byer og regioner. 
 Størrelsen på disse 
pilotmarkedene alene er 
halvparten av EUs kvote-
system. Statkraft har 
som mål å etablere seg i 
de kinesiske markedene 
i pilotfasen som varer 
ut 2015.

KINA
Pilotprosjekt
Start 2013/15

Global 
Environmental 

Markets

Portfolio
Management

Carbon
Origination

Renewables
Origination

REGIONAL 
GREENHOUSE 
GAS INITIATIVE
Start 2009



På 1200-tallet var Vang gård et møtepunkt for pilegrimer og 
 reisende. I dag er det Statkraft-ansatte som henter inspirasjon her 

ved Randsfjordens bredder.

FOTO TOMMY ANDRESEN OG JOACHIM ØSTLIE / ZINC / 2+2 ARKITEKTER  TEKST SISSEL FANTOFT

MØTEPLASSEN

FOTOREPORTASJEN 
Vang gård
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Tilstedeværelse Med 
utsikten til Randsfjorden 
som eneste distraksjon er 
konsentrasjonen på topp. 
Fra venstre Trude Fjeldstad, 
Kjell Stenklyft, Kathrine Duun 
Moen, Simen Bræin, Arild 
Tanem og Trond Åsdam.
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FOTOREPORTASJEN 
Vang gård
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1 Nytt møter gammelt Den gamle 
låven ble revet og et nytt bygg ble 
oppført i en stil som harmonerer med 
omgivelsene. Utenfor skimtes det 
gamle stabburet og den renoverte 
hovedbygningen.

2 Kropp & sjel Børre Malvik tar seg 
en løpetur i det velutstyrte trenings-
rommet. Fra enkelte av apparatene er 
det panoramautsikt mot Randsfjorden.

3 Turmuligheter I fredfulle og vakre 
omgivelser ligger det flotte turstier 
rundt Vang gård. En av dem går ned til 
fjorden.

1

2

3
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I
2011 kjøpte Statkraft Nedre Vang Gård på Jevnaker, 
en times kjøretur nord for Oslo. Etter omfattende 
restaurering og ombygging står gården klar til å huse 
konferanser, møter og seminarer i vakre og inspire-
rende omgivelser.

– Det er fullbooket frem til påske! Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger fra de som allerede har tatt i 
bruk stedet. Også lokalbefolkningen er fornøyde – det 
var nok noen som fryktet at det kom et digert, moderne 
glassbygg her, og ble lettet da de så at vi laget noe som 
ligger naturlig i landskapet, sier Børre Malvik, prosjekt-
ansvarlig for Statkraft.

Låven er revet og bygget opp igjen, mens hovedhuset 
ble ribbet innvendig og utvidet med ti meter. 

Hovedhuset inneholder spisesal, peisestue og fem sove-
rom, mens låven rommer 18 soverom, konferansesal, 
tre møterom, treningsrom og kjøkken. På gården fins det 
også gode muligheter for fritidsaktiviteter. I tillegg til et 
velutstyrt treningsrom med utsikt over Randsfjorden, står 
to kajakker og ti terrengsykler klare til bruk. Med blant an-
net jordvarmeanlegg, har stedet fått en grønn profil.

Bakgrunnen for kjøpet av gården var behovet for å ha 
et eget sted for å bringe folk sammen. – Særlig for folk 
fra utlandet er det eksotisk å komme hit, og mye mer 
personlig enn å bo på hotell, sier Malvik.

Og det er ikke noe nytt at langveisfarende kommer til 
Vang. Stedet har røtter tilbake til 1200-tallet da øvre og 
nedre Vang gård utgjorde Wang, en av de største gårdene 
på Hadeland. Opprinnelig var Wang en skyss-stasjon for 
pilgrimer og reisende. Like i nærheten lå en steinkirke, tro-
lig oppført av Olav Kyrre, der Jevnaker kirke ligger i dag. 

– Vang gård er igjen blitt en viktig møteplass. Forhåpent-
ligvis skal aktiviteter, samtaler og beslutninger som fattes 
her sette spor i mange år fremover, avslutter Malvik.

1 Arbeidsro Eivind 
Torblaa benytter en pause 
til å få unna litt arbeid på 
rommet sitt. –Dette er 
et sted hvor man virkelig 
kan finne roen og bli 
inspirert, sier han.

2 Gamle røtter Lokal-
befolkningen var lettet da 
de så at den nye «låven» 
(til høyre) ble bygd 
i samme stil som den 
gamle.

3 Humør Arild Tanem 
og Trond Åsdam er blant 
konferansedeltakerne 
som gleder seg over 
møtefasilitetene på Vang 
gård.

4 Peiskos Etter et godt 
måltid kan man synke 
ned i en av de komforta-
ble sofaene i peisestua 
og hygge seg sammen.

FOTOREPORTASJEN 
Vang gård
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AKTUELT 
Kjønnsbalansen

Ledergrupper der kvinnene er flertall er en sjeldenhet i alle 
mannsdominerte bransjer. I Statkraft region Nord er det en 

realitet – fire av sju medlemmer er kvinner, altså 57 prosent. 
Til sammenligning er den generelle andelen kvinnelige ledere 

i Statkraft på 22 prosent.
TEKST ANNE-LISE AAKERVIK  FOTO CAROLINE ROKA

Positivt: Ulikheter styrker oss, mener medlemmene av 
ledergruppa i Region Nord. Fra venstre: Ole Christian 
Povenius, Maren Joné, Per Are Hellebust, Eirin Kjølstad, 
Marianne Fineide, Karl Svein Thourrud og Toril Sommerli.

KVINNE DOMINANS I NORD
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M     
en er det noe å skrive om? Det 
har aldri vært noe tema for 
meg. Kraftverksjef i kraftverks-
gruppe Rana, Marianne Fineide 
ser ut som et spørsmålstegn. 

– Ikke for meg heller, sier Maren Joné, 
ledergruppas yngste og sist ansatte. – Men 
jeg kan kanskje skjønne at noen synes det 
er uvanlig. 

Kvinnene kommer
Ledergrupper der kvinnene er flertall er en 
sjeldenhet i alle mannsdominerte bransjer. 
Men i region Nord har de altså fått det til  
– fire av sju medlemmer er kvinner. De deler 
Statkrafts største region i Norge mellom seg 
og sitter i Korgen, Glomfjord, Narvik og Mo i 
Rana. Denne gangen har de samlet seg i Mo i 
Rana – med tett program og innlagt kraft-
verksbesøk. Selv om de ikke er særlig opptatt 
av kjønnsfordelingen internt i gruppa må de 
finne seg i at andre synes det er interessant. 

Brøytet land
Toril Sommerli (58) er produksjonssjef for 
14 mann ved Produksjonsavdelingen i 
Korgen. Hun vokste opp under en høyspent-
ledning i nord og studerte elkraft ved Norges 
tekniske høgskole (NTNU) tidlig på 70tallet. 
Da som en av tre jenter blant 150 mannlige 
studenter. Gjennom hele sin yrkesaktive 
karriere har hun stort sett vært eneste 
kvinne i en mannsdominert organisasjon. 
Toril har, enten hun vil eller ikke, vært 
foregangs kvinne og den som har brøytet vei 
for senere generasjoner. 

 Jeg merker nok at jeg 
er litt mer synlig som 

kvinne i denne bransjen enn 
kvinner er i andre bransjer, 
men utover det synes jeg 
ikke det er noen forskjell 
mellom menn og kvinner 
MAREN JONÉ, ADMINISTRASJONSSJEF I NARVIK

ter med mine kvinnelige lederkolleger enn 
de mannlige, sier Toril. 

På hjemmebane
De siste svingene opp til kraftverket går 
kjapt så er vi oppe og får utdelt vester 
og hjelmer. Vi er på Marianne Fineide sin 
hjemme bane. 

– Inntil nylig kunne jeg jo skryte av å ha det 
største kraftverket i Nord-Norge, men det 
var før han Karl Svein fikk et aggregat til i 
Svartisen. 

Marianne gir oss en introduksjon til kraft-
verket som ble bygd i 1968 før vi skal ned i 
dypet. 

Ulikhet styrker kompetansen
Vi er nede på minusnivå 4, helt på bunnen 
av kraftverket. Lengre ned går det ikke an å 
komme. Vannet fra Akersvatnet går gjennom 
turbinene over hodene våre og bråket er 
intenst. 

Fotografen er i gang, og damer og menn 
blir dirigert frem og tilbake mellom turbiner 
og fjellrom. Marianne passer sikkerheten, 
Ole Christian savner en border collie til å 
holde flokken samlet. Høygravide Maren må 
sette seg ned og hvile, mens de andre må 
til pers. 

– Det som er så bra med vår ledergruppe, 
sier Marianne, mens hun betrakter sirkuset, 
er sammensetningen og at vi er så forskjel-
lige. Vi har ulik erfaring og kompetanse og 
det gjør det både spennende og lærerikt å 
sitte i en slik gruppe. Vi utfordrer hverandre 
og lærer av hverandre.  

– Vi som opplevde 70-tallet måtte markere 
oss og bevise i langt større grad enn det vi 
må i dag. Vi måtte vise at vi torde å ta leder-
stillingene. Den største forskjellen mellom 
da og nå er at den gang var man svært synlig 
som kvinne i et mannsdominert miljø. Det er 
vi ikke i samme grad lenger, sier Toril. – I dag 
er vi kanskje redde for å oppleves som faglig 
svake. Dermed må vi kompensere og bevise 
mer rent faglig kanskje. 

På den andre siden av bordet sitter Maren 
Joné (31), siviløkonom og administrasjons-
sjef i Narvik. 

– Jeg merker nok at jeg er litt mer synlig 
som kvinne i denne bransjen enn kvinner er 
i andre bransjer, men utover det synes jeg 
ikke det er noen forskjell mellom menn og 
kvinner. 

Eirin Kjølstad (50), leder for prosjekt og 
teknologi som holder til i Narvik, var første 
kvinnelige ingeniør avdelingen i Narvik. Til 
sammen er de 19 menn og tre kvinner. 

– Det er veldig bra med blanding. Og for 
å kommentere Torils utsagn om det å være 
«lett», så opplever jeg ofte at kvinner jeg har 
på intervju undervurderer seg selv i forhold 
til kunnskap og hva de kan, mens mannfolka 
i større grad overvurderer sine kvalifikasjo-
ner. Dette er noe jeg må justere for når vi 
velger ut kandidater, sier Eirin.

Arvet kvinnene
Minibussen er fylt opp og klar for avgang til 
Rana Kraftverk hvor deltagerne på samlin-
gen skal få en omvisning. 

– At min ledergruppe ser slik ut er mer av 

tilfeldighet enn planlegging, sier sjefen for 
gruppa Per Are Hellebust. 
– Du må få med deg at han arvet oss, hoier 
Marianne Fineide og Eirin Kjølstad fra bak-
setet. 

– Og den arven er jeg veldig glad for, humrer 
sjefen. Til en viss grad har jeg ikke hatt klare 
mål om å få kjønnsbalanse i ledergruppa, 
men jeg startet altså med to kvinner da jeg 
begynte, og de var de beste, sier Per Are 
mens minibussen passerer rundkjøring num-
mer to. 

Han har 19 år bak seg som leder også fra 
ledergrupper med bare menn. Likevel vil han 
ikke være med på at det er noen stor forskjell 
å sitte i en gruppe der over halvparten er 
damer. 

– På den ene siden er det ingen stor 
forskjell, i alle fall ikke forretningsmessig. Mil-
jømessig kan jeg gå med på at det er en viss 
forskjell. Tonen er annerledes, den blir ikke så 
røff som den har en tendens til å bli med bare 
menn. I tillegg er nok kvinnene mer ordent-
lige, de tar ingen snarveier. I motsetning til 
menn som av og til kan være litt omtrentlige. 

Per Are Hellebust fremholder at det er langt 
flere likheter enn forskjeller mellom lederne i 
gruppa.

 – Vi har jobbet systematisk med å få et 
godt klima. Helst gjennom fysiske møter, 
men de lange avstandene setter en stopper 
for hyppigheten. 

– Vi har vært gjennom noen prosesser 
sammen, og har delt ting med hverandre 
som ingen andre får høre. Det sveiser oss 
sammen. Likevel er det saker jeg heller drøf-

1 2 3

1 Mannsdominert 
bransje Industrien har 
tradisjonelt vært manns-
dominert, slik er det ikke 
i region Nord.

2 Fire kraftkvinner Toril 
Sommerli, Eirin Kjølstad 
Marianne Fineide og 
Maren Joné.

3 Åpenhet Administra-
sjonssjef i Narvik, Maren 
Joné beskriver ledergrup-
pen som endringsvillig, 
åpen og allsidig.

KJØNNSBALANSE I STATKRAFT
– Andelen kvinner i ledende 
 posisjoner er viktig for å styrke 
vår attraktivitet som arbeids giver. 
Dyktige og handlingskraftige 
ledere er en viktig ressurs for 
Statkraft, sier Steinar Bysveen, 
konserndirektør for Corporate 
Development. – I dag har vi 
en kjønnsrepresentasjon på 
ledernivå omtrent på samme 
nivå som ansattnivå. Dette i 
seg selv er vi i Statkraft fornøyd 
med. Men så lenge vi ikke har 
mer enn en drøy femtedel kvin-
nelige ansatte, står vi i fare for å 
gå glipp av viktig kompetanse og 
gode talenter.

For å øke kunnskapen om hva 
som fremmer og hindrer en god 
kjønnsbalanse blant ledere, og 
hvilke tiltak det kan være fornuf-
tig å gjennomføre for å oppnå 
en bedre kjønnsbalanse, har 
Statkraft deltatt i et forsknings-
prosjekt som gjennomføres i 
samarbeid med Orkla, Norsk 
Hydro, Deloitte Norge, Telenor 
Norge og NSB. 

– Det finnes svært mange 
kvalifiserte kvinner på mellom
ledernivå i disse bedriftene. 
Kvinnene har stort sett både søkt 

og fått de samme mulighetene 
som menn. Men vi er ikke i mål 
med balansen på toppnivå, og 
rapporten tyder på at kvinner 
fortsatt opplever hindringer. Hvis 
det er noe denne rapporten viser, 
er det at det ikke finnes et enkelt 
svar. Løsningen er sammensatt. 
Bidragene til løsning må komme 
både fra den enkelte, fra arbeids-
giveren og fra samfunnet. Vi kan 
ikke gi oss før også toppleder-
gruppene har en god kjønnsba-
lanse, sier Bysveen.

Og at det kan lønne seg viser 
en undersøkelse investerings-
direktør Robert Næss i Nordea 
Investment Management har 
gjort blant mer enn 1600 
internasjonale selskaper, som 
alle inngår i Morgan Stanleys 
verdensindeks (MSCI). Undersø-
kelsen viser at avkastningen til 
børsnoterte selskaper øker i takt 
med antall kvinner i styret. Sam-
tidig reduseres aksjerisikoen. 
Også det å ha kvinner i topple-
delsen gir resultater: Avkastnin-
gen til børsnoterte norske sel-
skaper tyder på at det er en klar 
positiv effekt der selskapene har 
kvinner i toppledelsen.  

Steinar Bysveen
Konserndirektør 
for Corporate 
Development

FAKTA
I 2013 var 23 prosent 
av konsernets ansatte 
kvinner, og andelen 
kvinner i lederstillinger 
var 22 prosent. Blant 
nyansatte var kvinne-
andelen 23 prosent. 
Andelen kvinner i 
Statkrafts styre er  
44 prosent. 
 Det er også andre 
regioner i Norge enn 
Nord hvor kvinnelige 
ledere er bedre repre-
sentert enn snittet. I 
Region Øst er det tre 
kvinner i ledergrup-
pen og 13. januar fikk 
Statkraft sin første 
kvinnelige region-
direktør, Astrid Løken  
i Region Midt.

AKTUELT 
Kjønnsbalansen
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TEKNOLOGI 
& miljø

Fremtidens batterilagring
Statkrafts sommerprosjekt 2014 
har tittelen: «Future development 
of energy systems: a case of bat-
tery storage». Prosjektet vil foku-
sere på forretningsmuligheter for 
stasjonære batterisystemer. Hva 
vil være de viktigste markedene? 
Hvordan vil tekniske, regulatoriske 

og miljømessige trender påvirke 
etterspørselen? 

Åtte utvalgte studenter skal jobbe 
i team i Tyskland i sommer og av-
slutte med å presentere arbeidet 
for Statkrafts konsernledelse.

Teknologi er valgt til Dudgeon Offshore 
Windfarm, det Statoil-opererte vindkraft-
prosjektet hvor Statkraft eier 30 prosent. 
Siemens skal levere 67 havvindturbiner til 
vindparken som ligger nord-øst for Shering-
ham Shoal utenfor østkysten av England. Hver 
turbin (6 MW) består av tårn, maskinhus og 
en rotor med tre vinger med en rotordiameter 
på hele 154 meter. Direktør for offshore vind-
kraft i Statkraft, Olav Hetland, ser på valget av 
turbiner som en betydelig milepæl i prosjektet 
og for eierne.

– Teknologiutvikling er nøkkelen til frem-
tiden for havvindbransjen, og bruken av store 
turbiner som i Dudgeon-prosjektet er en 
viktig bidragsyter i arbeidet med å redusere 
kostnadene for havvindprosjekter. Kontrakt-
inngåelsen sikrer fremdrift i prosjektet mot 
full drift i løpet av 2017, sier Hetland.

Turbinkontrakten omfatter detaljprosjekte-
ring, leveranse, montasje og idriftsettelse. 
Prosjekteringen begynte i januar 2014 og vil 
påvirke utforming og valg av fundamenter 
og elektrisk infrastruktur. Gjennomføring av 
prosjektet forutsetter endelig investerings-
beslutning i tredje kvartal 2014. 

Statkraft har fått konsesjon til å bygge Vesle-
Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark. 

Kraftverket har en beregnet årsproduksjon på 
cirka 25 GWh. I vedtaket er det lagt vekt på at 

utbyggingen vil gi en viss ny årlig fornybar og 
regulerbar energiproduksjon.25

Sammen med interesseorga-
nisasjoner som Älvräddarne, 
annen næringsvirksomhet og 
kommunen har Statkraft satt i 
gang en økologisk kartlegging 
i elven Ljungan i Midt-Sverige. 
Målet med prosjektet er å 
vurdere hvordan de fysiske for-
utsetningene som vannstand og 
bunnstruktur påvirker biologien 
i området og kartlegge den bio-
logiske tilstanden, som for ek-
sempel tettheten av fiske arter. 

Prosjektet skal også foreslå 
tiltak for å forbedre forholdene.

– En dialog mellom aktørene 
som har ulike interesser i 
området er viktig, derfor har 
vi valgt å samarbeide bredt 
om prosjektet. Samarbeidet 
vil forhåpentligvis bidra til økt 
forståelse mellom aktørene 
og for hvordan vi kan kom-
binere kraftproduksjon med 
godt vannmiljø, sier Angela 
Odelberg, miljkoordinator i 

Statkraft og prosjektleder for 
satsningen.

Bakgrunnen for prosjektet er 
at Statkraft gjorde et ufrivillig 
avvik i reguleringen nedstrøms 
fra Viforsen kraftverk. Hendel-
sen ble anmeldt til tilsynsmyn-
digheten både av Statkraft og 
Älvräddarne. Feltundersøkelser 
påbegynnes nå i vår og vil pågå 
utover året. Etter planen skal 
resultatet av prosjektet presen-
teres i årsskiftet 2014/2015. 

STARTER ØKOLOGISK KARTLEGGING

KRAFTIGE DIMENSJONER SALTKRAFT 
LEGGES NED
Statkraft har i et drøyt tiår arbeidet med 
utvikling av saltkraft. Ambisjonene har vært 
å utvikle en konkurransedyktig, ny teknologi 
for produksjon av fornybar energi innen 
2020. 

– Vår hovedutfordring har vært å få tekno-
logien så effektiv at kostnadene for energi-
produksjon blir på nivå med konkurrerende 
teknologier. Med dagens markedsforhold ser 
vi ikke at Statkraft vil få dette til innen uover-
skuelig fremtid, sier avdelingsleder Stein Erik 
Skilhagen i Statkraft.

– Vi har imidlertid bevist at teknologien 
fungerer, og har gjort store framskritt mens 
vi har arbeidet med dette. Teknologien har 
også andre anvendelsesområder, blant annet 
i forbindelse med drikkevannsproduksjon. Nå 
overlater vi til andre aktører å modne teknolo-
gien videre, legger Skilhagen til. 

 Bruken av store 
turbiner som i 

Dudgeon-prosjektet er 
en viktig bidragsyter i 
arbeidet med å redusere 
kostnadene for havvind-
prosjekter 
OLAV HETLAND, DIREKTØR FOR OFFSHORE VINDKRAFT

A380

154 meter



NORWAY'S @STATKRAFT DOUBLED SALES 
FROM WIND GENERATION IN 2013 AND HAS 
MORE PROJECTS COMING TO FRUITION

@RECHARGENEWS

INNOVASJON ER MED PÅ  
Å DEFINERE FREMTIDEN.  
@STATKRAFT HAR MYE PÅ 
GANG. 

@ENOVA2014

A NEW REPORT PUTTING 
#CLIMATE SCIENCE INTO 
PERSPECTIVE FOR BUSINESS 
LEADERS @STATKRAFT  
@SHELL @TCS_NEWS @DNV_

@XYNTEO

#Statkraft 
engasjerer

Tagg dine bilder på Instagram med #statkraft

abbnorge #vannkraft fra #suldal #blåsjø stineosmo #statkraft #wind #energy #smølaohstokke #work #snow #Statkraft #goodtimes #bv

olsenx #å #hei #outkarbalch #smøla

Statkraft #Renewable #Energy #Swedenellenvikan #praksis #statkraft

audundahl #Smøla #statkraft #aurora #night

statkraft #renewableeliasjrgensen #smøla #statkraft # sentripetalkraft

#tour #statkraft #ntnu


