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Sharn Ward jobber med en unik teknikk
for å feste vindturbiner til havbunnen.
da er det greit å kunne bevege seg raskt.
StillinGen, side 10-14.

tøft kjør
mot unikt mål

TERNINGKAST
FRA KUNDEN

kunden? ja, for Statkraft
har mange kunder!
møt noen av dem her

på temasidene.

GjøR STATKRAFT
KlAR FoR vERDEN
Prosjektgruppen nærmer seg
svaret på hvordan Statkraft
skal bli en global vinner.

på høyDEN
I SKoTTlAND
unike bilder fra
vindparken i Baillie
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lEDER
& innhold

Det er en svært
luftig opplevelse

– for å si det mildt
Sjekk ut flere bilDer fra SkottlanD på SiDe 18-23
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06 omorganiserer for verden
I november kommer svaret på hvordan
Agua Imara, SN Power og Internasjonal
Hydro best kan vinne verden.

10 Stor sykkel, liten tid
Sharn Ward kjemper mot klokken

15 advokat-hjelp der
det trengs
Sjekk ut når du trenger
juridisk avdeling

18 Himmelen som tak …
… er en sjeldent riktig beskrivelse av
det å jobbe på vindparken i Baillie

24 kundene kaster terning
Sjekk ut hvilke karakterer
de gir leverandøren sin

34 varsler endringer i PG
Hilde Bakken har fått ny
styringsmodell på plass

Nå er den snart klar for utrulling. I mange
måneder har det vært jobbet intenst med
Statkrafts nye strategiske plattform og vi fikk
alle en smakebit på Insights sending før som-
meren. Konsernsjefen lanserte også en stor
ambisjon: «Vi skal bli et ledende internasjo-
nalt selskap innen ren energi», sier Christian
Rynning-Tønnesen.

I denne utgaven av People&Power fordyper
vi oss i en viktig del av forretnings-strategien,
nemlig planene om å integrere deler av SN
Powers virksomhet i Statkraft, mens andre
deler av denne internasjonale virksomheten
blir i «nye» SN Power. Et spennende og
offensivt grep!

Statkrafts «operating model», vår styringsmodell,
ligger til grunn for utformingen av veien videre.
Derfor får også nå både PG og M nye utfordrin-
ger, ikke bare IH. Én side er organisasjonen,
den andre er hvor viktig det blir å forstå enda
bedre rammene og handlingsrommet i land som
India, Nepal, Peru og Brasil. Konserndirektør
Øistein Andresen sier det slik: Det er noe i det
gamle utsagnet om at «når du er i Roma, så gjør
som romerne». Når Statkraft skal ta mer ansvar
og vokse internasjonalt, må vi også forstå
enda mer av økonomi, kultur og samfunnene vi
opererer i. Godt å vite at vi har så lang og solid
industriell erfaring innen vannkraft i Norden og
med markedene i Europa. Denne kompetansen
tar vi med oss og foredler videre.

Styret har allerede besluttet strategisk platt-
form, men det er først i november at den blir
besluttet. Fem satsingsområder er blinket ut.
Vi skal videreutvikle fleksibel kraftproduksjon
i Europa. Vi skal styrke satsingen på Trading &
Origination ved å ta forretningskonsepter ut i
flere markedet, slik som Tyrkia. Vi skal satse
på vannkraft i fremvoksende markeder. Vi skal
øke aktiviteten innen vindkraft med en ambi-
sjon om å ta lederrollen i prosjekter til havs. Vi
skal fortsette satsingen på fjernvarme i Norge
og i Sverige.

Hardere internasjonal konkurranse krever mer
av oss, også innovasjon. Kreative, nye for-
retningsideer innen T&O har gitt veldig gode
resultater så langt. Vi har fått et nærmere
forhold til kundebegrepet. Som konserndirek-
tøren for IT og markedsoperasjoner Asbjørn
Grundt påpeker, har vi ingen lang tradisjon i
å tenke på kunder. Men verden endrer seg.
Både store kunder i det norske hjemmemar-
kedet og kunder på kontinentet forventer at vi
svarer på deres spesielle, individuelle behov.

Statkraft spiller allerede en aktiv rolle i det
grønne skiftet. For femte år på rad er vi
Europas største produsent av fornybar energi.
Markedene er svært turbulente og utfor-
drende for tiden, men akkurat dette gir oss en
privilegert posisjon.

Klar for konkurranse

Vi Skal bli et leDenDe
internaSjonalt SelSkap
innen ren energi.

Bente e. engesland
Kommunikasjonsdirektør
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AKTUElT
Notiser

17,4 Statkrafts kraft-
produksjon var
17,4 TWh i årets
første kvartal, og
lå på samme nivå
som i tilsvarende
periode i 2012.

Statkraft har inngått en ny langsiktig kraftavtale med
norske Skog Saugbrugs papirfabrikk i Halden. den nye
avtalen trådte i kraft 1. mai, og sikrer papirfabrikken leve-
ranse av 1 tWh per år frem til og med 2020. volumet dek-
ker nesten hele fabrikkens kraftbehov i årene fremover.
Papirfabrikken i Halden har cirka 530 ansatte og en år-

lig produksjon på rundt 530 000 tonn magasinpapir, blant
annet til tyskland og uSa.

Ny stor kraftavtale i Halden

a ldri før har et slikt forsøk vært gjort
med så grundig vitenskapelig opp-
følging. Prosjektet INTACT, som er
et samarbeid mellom flere aktører i

kraftbransjen og forvaltningen, har som mål å
finne ut om kontrastmaling kan føre til mindre
fugledød i vindparker på land og til havs.
– Siden Smøla vindpark sto ferdig i 2005

er det lagt ned utallige forskningstimer. Få
andre steder i verden har man tilsvarende
kunnskap om fuglers atferd i nærområdet
til vindkraftproduksjon, sier biolog og senior
miljørådgiver Bjørn Iuell i Statkraft.

Norges største vindpark
Smøla vindpark ligger i Smøla kommune
i Møre og Romsdal. Kraftverket består av
68 vindturbiner med en samlet kapasitet
på 150 MW. Vindparken ligger i et flatt og
åpent terreng, 10-40 meter over havet.
Gjennomsnittlig årsproduksjon er 356 GWh,
tilsvarende normalforbruket til 17 800 nor-
ske husstander. Statkraft bruker blant annet
erfaring fra Smøla som grunnlag for en sterk

Svartmaler
Smøla
et eksperiment av store dimen-
sjoner er i gang i Smøla vind-
park. flere vindturbiner skal
males for å gjøre demmer
synlige for fugler, og dermed
redusere risikoen for kollisjoner.

Foreløpig er det fire av vindturbinene på
Smøla som får ett rotorblad malt svart.
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nylig passerte Småkraft AS «milepælen»
1 TWh produsert kraft siden de første små-
kraftverkene var på plass og på nett i 2005.
Det ble markert med marsipankake, som
seg hør og bør. Administrerende direktør i
Småkraft, Rein Husebø, kan antakelig se
frem til mange marsipankaker fremover.
Småkraftverkene som er satt i drift så langt
har en årlig kapasitet på rundt 400 GWh, og
selskapet er rustet for utbyggingsboom de
kommende årene.
– Det er stille-før-stormen-stemning hos

oss. Vi åpnet fire nye småkraftverk allerede
før sommeren. Slik porteføljen vår ser ut
nå, blir det snorklipping eller tilsvarende
hver tredje uke frem til elsertifikatordningen
utløper i 2020, sier Husebø.
Selskapet, med 25 medarbeidere, er blitt

utbyggingsspesialister og kan ved hjelp av
interne krefter håndtere ti kraftverk under
bygging samtidig. Ytterligere kapasitet kan
leies inn, og i følge Husebø er 10-15 utbyg-
gingsprosjekter samtidig et komfortabelt
nivå. Målet er å sette i drift småkraftverk
med en samlet produksjonskapasitet på 1,5
TWh per år.

Småkraft
passerer 1 tWh

Vågaåna kraftverk i Rogaland åpnet i mai, og er blant
de siste tilskuddene til Småkraft. Dette er det første
kraftverket der det er brukt retningsstyrt boring.

satsing på offshore vind, en av de største
og mest lovende mulighetene innen forny-
bar energi i Europa.
Statkraft er bare én av flere parter i fugle-

forskningen. Energi Norge har gått inn som
prosjekteier, og Statoil, Vattenfall, Trønder
Energi Kraft, NVE og NINA er med som
partnere i prosjektet, som også støttes av
Norges Forskningsråd.
Hvert år kolliderer et antall havørn med

rotorbladene, og blir funnet døde på bak-
ken. For å hindre kollisjoner med de store
fuglene skal fire vindturbiner få ett av tre
rotorblader malt svarte. Kollisjoner med de
mindre fuglene, som den lokale Smøla-liry-
pa, blir forsøkt unngått ved å øke kontras-
ten på nederste del av turbintårnet.
– Mindre fugler som ryper og ender flyr la-

vere enn for eksempel havørn, og vi tror at
mer synlige turbintårn kan hindre kollisjon,
forklarer Iuell.

Varsler fugler med UV-lys
I tillegg til eksperimentene med maling, vil

de samme forsøkene bli gjort med UV-lys.
Fuglene kan oppfatte UV-lys i større grad
enn mennesker, og montering av UV-lamper
på eller ved vindturbiner kan føre til økt syn-
lighet. Dersom forsøket har effekt, kan det
også være mulig å teste ut UV-reflekterende
maling, det vil si maling som er usynlig for
det menneskelige øyet, men som for fuglene
vil være svært synlig.
– I det hele tatt er konseptet med en eller

annen form for maling svært interessant,
mener Iuell. – Det finnes en del metoder
på markedet i dag, de fleste fremdeles på
eksperimentstadiet, som er ment å skulle
skremme bort fugl fra vindturbiner. Proble-
met er at de fleste er avhengige av både
tilførsel av strøm og avansert elektronikk,
noe som ikke er like anvendelig for eksem-
pel i offshore-miljøer. Maling er enklere,
ved at den kan påføres i produksjonsfasen,
og tiltaket øker heller ikke behovet for vedli-
kehold. Derfor er det ikke rart at prosjektet
følges av mange forsknings- og industrimil-
jøer verden rundt, sier Iuell.

få andre steder i verden har man tilsvarende
kunnskap om fuglers atferd i nærområdet til

vindkraftproduksjon
Senior miljøråDgiVer bjørn iuell

Devoll endelig vedtatt
Statkraft er klare til å starte utbyggingen av devoll-
prosjektet i albania. det er klart etter at investeringsbe-
slutningen nå er fattet. i første omgang er det vedtatt
å bygge de to kraftstasjonene Banjë og moglicë med en
samlet effekt på 243 mW og en produksjon på vel 700 GWh.
nvesteringsbeslutningen for den tredje kraftstasjonen,
kokel. er skjøvet ut i tid og vil bli vurdert når de to første
stasjonene er ferdigstilt i henholdsvis 2016 og 2018.

Om forsøket er vellykket vil senere utføring bli atskillig enklere,
ved at rotorbladene males allerede når de produseres.

186
Fire av de sju planlagte vind-
parkene til Statkraft SCA er nå
i drift eller under bygging. Når
alle er ferdige vil de til sammen
ha 186 vindmøller med en in-
stallert effekt på drøyt 500MW.
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AKTUElT
Omstrukturering
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KLAR FoR å
ERoBRE vERDEn

kjersti rønningen leder prosjektet som skal styrke
Statkrafts internasjonale satsing. Både Sn Power,
agua imara og internasjonal vannkraft i Statkraft

står foran omfattende endringer.
tekSt LARS MAGnuS GünTHER Foto HAnS FREDRIK ASBJøRnSEn
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ledende internasjonalt selskap innen
ren energi» – er Statkrafts nye ambi-
sjon. Reorganiseringen av SN Power
og Agua Imara og Internasjonal vann-

kraft i Statkraft skal sikre at kompetansen i
alle de tre selskapene brukes optimalt, og at
de nye enhetene får best mulige vekstvilkår.
I juni undertegnet Statkraft og Norfund

en intensjonsavtale med mål om å reor-
ganisere dagens SN Power og Agua Imara.
Tanken er at virksomhetene i Sør-Amerika
og Sør-Asia integreres i Statkraft, mens
Sørøst-Asia, Afrika og Mellom-Amerika
samles i et nytt SN Power. Samtidig samles
prosjektutvikling- og utbyggingskompetan-
sen i en felles enhet i Statkraft, som vil
bistå all internasjonal vannkraftutbygging i
konsernet.

Mindre eier i SN Power
Med intensjonsavtalen ses konturene av
et langt mer internasjonalt Statkraft, der
to nye kontinenter innlemmes i forretnings-
området Internasjonal vannkraft og det
etableres en felles enhet for prosjektutvik-
ling og utbygging. Samtidig blir Statkraft
minoritetsaksjonær i et nytt SN Power, som
vil fremstå som et mer uavhengig selskap
med gode vekstmuligheter i nye, umodne
markeder med stort utviklingsbehov og
-potensial.
For en industriell aktør som Statkraft

handler reorganiseringen om å bygge opp
en lønnsom portefølje av internasjonale
vannkraftverk, og utnytte erfaring og kom-
petanse innen utbygging, drift, vedlikehold
og energidisponering best mulig, på tvers av
geografier.
Investeringsfondet Norfund er på sin side

opptatt av å kunne være med på oppstart
og utbygging av prosjekter, for senere å
kunne realisere verdier og reinvestere i
nye oppstartprosjekter. På den måten kan
fondet oppfylle sin rolle som bidragsyter til
lønnsomhet og bærekraft i utviklingsland.

AKTUElT
Omstrukturering

Kraftverket Binga på Filippinene ender
trolig i et omorganisert SN Power ...

... mens porteføljen i Brasil inkluderes i
Internasjonal vannkraft i Statkraft.
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Vil påvirke drift og tankesett
Den endelige avtalen mellom Statkraft og
Norfund skal på plass innen 15. november,
og for å sikre en vellykket integrasjon av
eiendeler inn i Statkraft, er integrasjons-
prosjektet allerede i gang under ledelse av
Kjersti Rønningen. Med seg har hun erfarne
medarbeidere med lang fartstid, både fra SN
Power og Statkraft.
Det overordnete målet for integrasjonspro-

sessen blir å sikre at eiendelene blir godt
integrert slik at synergiene øker og kjerne-
kompetansene i både SN Power og Statkraft
brukes best mulig.
– For å sikre overføring av kjernekompe-

tansen inn i den nye organisasjonen, blir det
avgjørende viktig å skape en integrasjonspro-
sess som er motiverende, med klare mål, høy
lokal involvering og god kommunikasjon, sier
prosjektleder Kjersti Rønningen.
– I integrasjonsprosjektet er jeg opptatt av

å skape en felles forståelse av SN Powers
forretning og drift knyttet til de eiendelene
som skal overtas. Det skal vi gjøre gjennom
presentasjoner, workshops og dypdykk inn i
kjernen av virksomhetene, som for eksempel
operasjonene i Peru, forteller hun.
Parallelt skal prosjektet avdekke hvordan

integrasjonen av eiendeler fra SN Power inn
i Statkraft vil påvirke sistnevntes drift og tan-
kesett. Gjennom denne integrasjonen vil Stat-
kraft bli et langt mer internasjonalt selskap
enn tidligere, og det er viktig for Statkraft å ta
med nyttig erfaring videre.
– Både SN Power og Agua Imaras ansatte

har over tid opparbeidet seg viktig kompe-
tanse innen prosjektutvikling, drift og vedli-
kehold i de ulike lokale markedene. Denne
kunnskapen er det viktig å fange opp og ta
vare på i de nye enhetene, sier Rønningen.

Tett dialog med ansatte
En annen viktig oppgave blir å definere hvem
av de ansatte som hører til hvilke deler av
SN Powers virksomhet.

Intensjonsavtalen

I intensjonasavtalen fra juni ønsker
Statkraft og Norfund å:

integrere SN Powers virksomheter
i Sør-Amerika (Peru, Chile og Brasil)
og Sør-Asia (India, Nepal, Sri Lanka
og Laos) i forretningsområdet
Internasjonal vannkraft i Statkraft,
33 prosent eid av Norfund og 66
prosent eid av Statkraft.
slå sammen Agua Imaras virksom-
het i Afrika (Zambia og Mosambik)
og Mellom-Amerika (Panama og
Costa Rica) med resterende
virksomhet i SN Power (Filippinene,
Vietnam, Myanmar) i et nytt SN
Power eid av Statkraft og Norfund
med cirka 40 prosent hver, og reste-
rende av BKK og TrønderEnergi.
etablere én felles enhet for prosjekt-
utvikling og utbygging, integrert
i forretningsområdet Internasjonal
vannkraft i Statkraft. Enheten skal
være et felles kompetansesenter og
en foretrukket leverandør av tjenes-
ter for alle internasjonale vannkraft-
utbygginger i Statkraft-konsernet.
signere en endelig avtale innen
15. november 2013, med iverk-
setting i mars 2014.

– Virksomhetsoverdragelser som denne,
gir de ansatte visse rettigheter i henhold
til Arbeidsmiljøloven. Så fort alle relevante
forhold er kartlagt og kjent, kan vi starte
samtaler med de enkelte medarbeiderne om
deres preferanser og virksomhetenes behov,
for sammen å finne frem til gjensidig, gode
løsninger, sier prosjektlederen.
Prosjektet vil også definere interne roller

og ansvar i Statkraft, inkludert fremtidig
organisasjonsstruktur for forretningsområ-
det Internasjonal vannkraft. Innen utgangen
av september vil de nye ledergruppene i
Internasjonal vannkraft og i nye SN Power
være på plass, basert på diskusjoner mel-
lom konserndirektør Øistein Andresen og SN
Power-sjef Torger Lien.
– Hvordan vil de ansatte bli ivaretatt gjen-

nom denne integrasjonsprosessen?
– Statkraft har lang tradisjon for å gjen-
nomføre slike integrasjonsprosesser på en
måte som ivaretar de ansattes behov på en
god måte. Som nevnt, er det enkelte nøk-
kelprinsipper som gjelder for de ansatte ved
en virksomhetsoverdragelse. Generelt vil de
ansatte bli behandlet i tråd med retningslin-
jene for HR i Statkraft og SN Power, og i tett
dialog med de ansattes representanter, sier
Rønningen og understreker at prosjektets
HR-team er på plass, med bred erfaring fra
lignende prosesser og deltakere fra både SN
Power, Agua Imara og Statkraft.

Ansatte får avklaring innen
november
– Når vil de ansatte få vite om de skal til
Statkraft eller nye SN Power?
– Målet er å få avklart dette så snart som

mulig. Vi er klare over at usikkerheten kan
være krevende for våre ansatte, men sam-
tidig er vi bundet av formaliteter som må på
plass før vi formelt kan si hvem som havner
hvor. Målet er at alle skal ha fått en avklaring
senest 1. november, og hvis mulig vil vi gå ut
før, sier prosjektlederen.

Statkraft har lang tradisjon for å gjennomføre
slike integrasjonsprosesser på en måte som

ivaretar de ansattes behov på en god måte
kjerSti rønningen
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STIllINGEN
Sharn Ward

spOrty Med spOrtster:
Det er få dødpunkter i hverdagen
for Sharn Ward. En Harley Davidson
Sportster med 54 hestekrefter og
sørger for at heller ikke logistikken
mellom gjøremålene går i krabbefart.
Når motorsykkelen er i fart, er
hjelmen selvsagt på.
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KJEMPER MoT KLoKKEn
Sharn Ward trives med å løse krevende oppgaver når
tiden er knapp. om det skjer på motorsykkel, i en båt

eller i et møterom spiller mindre rolle.
tekSt CATo GJERTSEn Foto ELLEn JoHAnnE JARLI



12— Statkraft

sharn Ward vet som team-roer et
og annet om samarbeid. Og det får
hun god bruk for i samarbeidspro-
sjektet Dudgeon som Statkraft ut-

vikler sammen med Statoil. Det er nybrotts-
arbeid under tidspress, noe som egentlig
passer den spreke 32-åringen svært godt.

Nyskapende sugekoppteknikk
– Jeg har en spennende og utfordrende jobb,
som også er krevende tidsmessig. Dudgeon
havvindpark er et samarbeidsprosjekt
mellom Statkraft og Statoil. Min jobb går
kort fortalt ut på å sørge for at prosjektet
går fremover innenfor konsesjonsrammene,
frem til investeringsbeslutning. Det er min
oppgave å finne en løsning for skjær i sjøen,
enten vi kjenner til dem eller de dukker
uventet opp, sier Sharn.
Nesten alltid er jobben hennes utfordren-

de, og veldig ofte involverer den korte tids-
frister. Sånn som nå, når hun og kollegene
blant annet utreder muligheten for å endre
fundamentløsningen som fester vindturbi-
nene på havbunnen. Fra myndighetshold er
det gitt tillatelse til tradisjonelt feste med
pæler, men prosjektgruppen ønsker også
muligheten for å bruke en sugekoppteknikk.
Problemet er bare at denne teknikken aldri
er blitt brukt på en vindpark til havs. I tillegg
må alt av undersøkelser og rapporter være
myndighetene i hende i løpet av sommeren.
Så derfor haster det meste om dagen for
Sharn. Ikke at det synes. Kroppsspråket
og ansiktsmimikken hennes hører nemlig
hjemme i zen-enden av skalaen for hvor
preget travle folk fremstår.
– Det er alltids noe som kan gjøres. Jeg har

likevel lært meg at jeg bare får gjort så og så
mye i løpet av en dag. Det gjelder å prioritere
riktig, og man får ikke gjort alt. Dessuten er
jeg utrolig takknemlig for kollegene mine. Jeg
kom til Statkraft i 2010 etter ni år hos et stort
europeisk energiselskap. De to selskaps-
kulturene opplever jeg som vidt forskjellige.
Statkraft kjennetegnes i stor grad av at man
oppfordres til personlig initiativ. Har du vilje
og argumenter, får du også muligheten til å
påvirke. Det er inspirerende og gjør arbeidsh-
verdagen mer spennende, sier Ward.
Ekstra spennende synes hun den har vært

i det siste året, da hun også har vært ord-
styrer for Renewable UK Offshore Consents
and Licensing Group. Det er et britisk forum
der både kommersielle og offentlige aktører
møtes for å vurdere grep som legger til rette
for å øke vindkraftproduksjonen offshore i
Storbritannia.
– Det er en rolle som krever noe av min
tid, men jeg har kun fått positiv respons fra
mine ledere i Statkraft. Ingen aktører i vår
bransje er autonome. Man lærer av hveran-
dre og jeg opplever absolutt at jeg lærer og
oppnår mye i forumet som kommer Statkraft
til nytte, sier Sharn.
Samarbeid på tvers av firmaer er også noe

32-åringen kan et og annet om. Statoil har
nemlig ansvaret for prosjektgruppen i Dudgeon.
Det betyr at Sharn er leid ut til Statoil i prosjekt-
perioden fram til oktober 2014. Hver 14. dag
jobber hun derfor med Statkraft- og Statoil-
kolleger i sistnevntes kontorer på Fornebu.
– Samarbeidet går veldig bra. De norske
kollegene mine er veldig imøtekommende
og sier tydelig fra hva de mener. Som engelsk-
mann er jeg vant til å pakke inn ordene

STIllINGEN
Sharn Ward

alder: 32 år

Fødested: Lincoln i
Midlands.

Bosted: Putney i London

Stilling: Consents and
Environmental Impact
Assessment Manager.
For tiden tilknyttet
Dudgeon havvindpark.

Utdanning: Bachelor
i engineering og MSC
i science, begge ved
Loughborough university

Sivilstand: Singel

Fritidssysler: Jeg
slapper godt av med en
god bok, men jeg kobler
først 100 prosent av når
jeg gjør noe aktivt ute.
om det er å ro, gå tur,
svømme eller å kjøre en
tur med motorsykkelen
min, spiller mindre rolle.

Sharn Ward

01 GoDe kolleGer:
– Noe av det jeg setter
mest pris på med Statkraft
er at alle oppfordres til å
ta personlig initiativ, sier
Sharn Ward, her omkranset
av kollegene Therese Diffey
(Office Manager) og Aram
Woods (Head of Strategy
Statkraft UK).

02mer eNN moSJoNISt:
Det er få dødpunkter i
hverdagen for Sharn Ward.
Før hun starter arbeids-
dagen har hun rukket å
gjennomføre dagens første
av to roøkter.

1

Som engelskmann er
jeg vant til å pakke

inn ordene mine mer, men
det trengs virkelig ikke i
møte med nordmenn
Sharn WarD

2
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03 tar maNGe tak:
Å ro begynte Sharn først
med i voksen alder da hun
flyttet til London. – Jeg
ble frelst umiddelbart og
deltar nå i stevner én til
to helger i måneden når
det er sesong. Samholdet
betyr vel så mye som
den fysiske biten og jeg
konkurrerer derfor i firer
og åtter.

04 lIker UlIkHeter:
– Nordmenn og engelsk-
menn er veldig ulike på
noen områder. Når en
nordmann spør deg hvor-
dan helgen var og hva du
gjorde, da er han genuint
interessert. I England er
nok den typen spørsmål
oftere fraser, sier Sharn.

mine mer, men det trengs virkelig ikke i
møte med nordmenn, sier Sharn og ler.
– Og du lærer deg raskt å sette pris på
nordmenns ærlige måte å kommunisere på.
Denne måten å snakke på kommer også til
syne ved et mer åpenhjertig engasjement
overfor kolleger. Nordmenn spør gjerne
hvordan det går eller hva du gjør på fritiden
fordi de er genuint interessert. I England er
nok den typen spørsmål oftere fraser.

Fulle dager
Når kolleger så spør Sharn om hvordan friti-
den fylles, bør de sette av litt tid. Morgener,
kvelder, helger og ferier er nemlig fylt til
randen med trening og konkurranser.
– Jeg ror aktivt i en klubb som ligger en
times kjøring unna kontoret. Nivået er midt
mellom rekreasjon og toppen. Det betyr
trening både før og etter jobb flere dager i
uka og i helgene er det ofte konkurranser.
Jeg ror firer og åtter, og så langt i sesongen
har vi stått på seierspallen to ganger. Å ro er
kjempegøy. Det sosiale aspektet er selvsagt
viktig, men jeg kan ikke nekte for at jeg er et
konkurransemenneske. Det kjennes veldig
godt når tidelene er på din side.
Så hvordan fyller hun feriene? Når hun har

helt fri fra tidsfrister og mellomtider? Hvis
du gjetter rett ut på solseng i to uker uten å
løfte en finger, får du null poeng.
– Ha-ha, nei, jeg liker å være i aktivitet! I fjor
sommer var vi en gjeng som dro til Mallorca
for å svømme i en uke. På formiddagen
svømte vi fire til fem kilometer. På kvelden
hadde vi individuell trening med instruktør.
Det er en type ferie jeg virkelig slapper av på
og da fyller jeg det som er av batterier.

4

STIllINGEN
Sharn Ward

3

å ro er kjempegøy.
Det sosiale aspektet

er selvsagt viktig, men
jeg kan ikke nekte for
at jeg er et konkurranse-
menneske
Sharn WarD
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de skaper ikke overskrifter i media og står sjelden i første rekke når Statkraft
markedsfører seg selv. konsernadvokatene spiller likevel ofte en sentral rolle

når en ny og stor idé skal omsettes til handling.
tekSt CATo GJERTSEn Foto ELLEn JoHAnnE JARLI

MED LovEn I HånD

Rolf Busch (t.v.) leder Juridisk avdeling i Statkraft. Mari
Skrinde og Frode Røttingen får stadig flere interne oppdrag.



16— Statkraft

e
n prosjektgruppe eller et for-
retningsområde i Statkraft har
fattet et vedtak: de skal investere
i et nytt kraftverk, kjøpe opp en
konkurrerende enhet eller satse

på et nytt forretningsområde. Initiativta-
kerne vet at Statkraft trenger rettigheter og
godkjenninger A, B og C for å lykkes. Men
de vet de ikke kan alt om hva ulike lover sier
om saken. Første skritt er derfor å kontakte
juridisk avdeling for å få deres syn på saken.
– Det er 16 advokater og én advokatas-

sistent i konsernets juridiske avdeling. Når vi
får en slik henvendelse, vurderes den nøye.
Vi hjelper til med å avklare hvilke rettslige
problemstillinger saken reiser og konsekven-
ser av ulike løsninger. I tillegg gir vi klienten
våre synspunkter på foreslått strategi og
hvilke kursendringer som eventuelt bør
vurderes, basert på jussen, sier Rolf Busch,
leder av juridisk avdeling.

Fordelt på fem ulike land
Han berømmer Statkraft-ansatte for nettopp
å være flinke til å søke råd hos konsernadvo-
katene, og ikke minst: for å gjøre det på et
tidlig tidspunkt.
– Hvis vi skal bistå en prosjektgruppe med

å nå målene sine, må vi forstå målene. Og
for å forstå målene må vi tas med i en tidlig
fase. Vi er en 100 prosent klientdrevet av-
deling, og setter altså ikke i gang tiltak eller
prosjekter selv. Vår kompetanse tas først i
bruk når den er etterspurt, sier Busch.
Og stadig oftere er den nettopp det. I løpet

av de ti siste årene har juridisk avdeling fått
hele ni nye advokater, og har med andre ord
vokst seg mer enn dobbelt så stor. Det som
er litt spesielt er at kun én av de nye advoka-
tene jobber på hovedkontoret. De øvrige åtte
er fordelt på Statkrafts avdelinger i utlandet.
– Vi har to i Düsseldorf, to i Istanbul, to i

AKTUElT
Konsernadvokatene

hvis vi skal bistå en prosjektgruppe med å nå målene sine, må vi forstå
målene. og for å forstå målene må vi tas med i en tidlig fase

leDer aV juriDiSk aVDeling, rolf buSch

Mari Skrinde og Frode Røttingen er to av i alt 16 advokater
i Statkraft. De er basert i fem ulike land: Tyskland, Tyrkia,
Storbritannia, Sverige og Norge.
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London og to i Stockholm. Med det er vi den
eneste avdelingen i Statkraft med kontor-
sted i fem ulike land. Grunnen er selvsagt at
konsernets vekst skjer i utlandet. Derfor er
det viktig å være der prosessene skjer, sier
Busch.
Samtidig understreker han at det ikke er

sånn at advokatene i for eksempel London
må være engelske. Internasjonal avtaleprak-
sis gjør at advokatene nokså uproblematisk
jobber på tvers av landegrenser. Norske
advokater har for eksempel vært utestasjo-
nert i både Düsseldorf og London, mens en
tysk kollega for tiden er i London.
– I og med at vi sitter såpass spredt, er

det viktig at vi jevnlig utveksler erfaringer og
lærer av hverandre. Vi har fellesmøter ukent-
lig, der alle presenterer nye utfordringer ved
sine saker. I møtene tenker vi høyt og spiller
ball med hverandre for å belyse den enkelte
saken best mulig.

Faglig spissing
Etter hvert som juridisk avdeling har vokst,
har man også kunnet spisse kompetansen
internt. Det gjør at én faggruppe har sin
styrke på transaksjonsjuss, en annen jobber
mest med konsesjonsspørsmål mens en
tredje beskjeftiger seg med entreprise og
utbygging.
– Rammene for vannkraft i Norge er bygd

opp av jurister. Det var juristene som utfor-
met konsesjonslovene på begynnelsen av
1900-tallet, og juristene spiller fortsatt en
viktig rolle i dag. Konsernadvokatene er en
strategisk viktig ressurs for Statkraft. I ste-
det for at Statkraft må hyre inn et advokat-
kontor på hver enkeltsak, så er vi tilgjenge-
lige hver dag. Dermed får vi en tettere dialog
og relasjon med de ulike fagdisiplinene. Det
igjen gjør at vi har forutsetninger for å gjøre
en best mulig jobb, sier Busch.

klienten: Per nordlund, regiondirektør
for Power Generation (PG) Sverige
– PG Sverige har et tett og godt samar-
beid med juridisk avdeling, og vi bru-
ker deres tjenester ofte. Jeg opplever
Statkrafts konsernadvokater som veldig
tilgjengelige og faglig sterke. Det er utvil-
somt en styrke at de er 100 prosent dedi-
kert til Statkraft. Dermed er de alltid raskt
på banen og har god oversikt. Vi bruker
juridisk avdeling blant annet i saker om
vilkårsrevisjoner og ved ombygging og
rehabilitering av kraftverk.
Det hender at de juridiske behovene er
så omfattende at vi må hyre inn ekstern
advokathjelp. Da føles det trygt å kunne
rådføre seg med Statkrafts egne advoka-
ter og få deres innspill og tanker om hvem
vi bør leie inn for å bistå.

medarbeideren: Anna Duvander, «bo-
lagsjurist» for Statkraft i Stockholm:
– Jeg trodde det skulle være mye større
forskjell på å jobbe som konsernadvokat
for Statkraft sammenlignet med job-
ben som advokat i et advokatkontor.
Mange utenforstående tenker nok også
at det meste dreier seg om konsesjons-
spørsmål, men det er ikke tilfellet. Vi har
mange typer klienter fra ulike forretnings-
områder. Det gjør at man får en unik
innsikt i mange av de små tannhjulene
som driver Statkraft. Akkurat det synes
jeg gjør jobben min veldig interessant og
spennende. Man får brukt mange sider
ved jussen, samtidig som parten vi repre-
senterer alltid er den samme. Personlig
setter jeg også veldig pris på at vi i mange
saker følger en prosess fra idéfasen til
endelig beslutning fattes. Jeg opplever
også at det nære samarbeidet oss juris-
tene imellom gjør at vi virkelig får ut det
beste av hverandre som kolleger.

om juridisk avdeling:

FOTO:Jö
RG

EN
ULVSG

äRD

Mats Kristensson og Anna Duvander er konsern-
advokater på Statkrafts kontor i Stockholm.
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FoToREpoRTASjEN
Baillie Wind Farm

Stort skaperverk
Mennesket er definitivt i stand til å skape noe som er
større enn seg selv. og er du glad i høyder, bør du
sterkt vurdere en jobb i vindkraftbransjen.
Foto JIMMy LInuS tekSt CATo GJERTSEn
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to medarbeidere står på motorhuset
65 meter over havet, på vei inn i rotor-
huset i forbindelse med en inspeksjon.
– Jeg har ikke lenger sertifikatene som
må til, men jeg har stått på tilsvarende
høyder på andre prosjekter. Selv om
man er festet med seler og er helt trygg,
gjør høyden noe med en. Det er en svært
luftig opplevelse – for å si det mildt, sier
prosjektleder Jan Petter Birkeland
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FoToREpoRTASjEN
Baillie Wind Farm

mekaniker arlindo Bras
(til venstre) og montør Paul Ed-
manson jobber for Nordex, som
leverte og monterte turbinene.
Prosjekter som dette er kom-
plekse og krever firmaer med
spesialkompetanse, men lokale
entreprenører ble leid inn så sant
det var mulig i anleggsarbeidene.

Baillie vindpark består av 21 vindmøller
på et 400 hektar stort område.

Neste jobb planlegges for, fra venstre, vedlikeholds-
leder Martin Sutherland, prosjektleder Jan Petter
Birkeland og grunneier Tom Pottinger.
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martin Sutherland blir Statkrafts
vedlikeholdsleder når vindparken
begynner kommersiell drift. Sutherland
kommer fra og bor i området. I anleggs-
perioden har han samarbeidet med
Statkraft-mannskaper for å godkjenne
og kontrollere kvaliteten på turbinene før
overtakelse. Dermed får han god innsikt
og en enklest mulig start på jobben sin
når det kun er han igjen.
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FoToREpoRTASjEN
Baillie Wind Farm

21

mellom 12 og 14 Statkraft-
medarbeidere har deltatt i
prosjektet. Noen har jobbet ti
prosent i korte perioder, mens
andre har vært med på fulltid
fra start til slutt. Hovedbolken
av medarbeiderne har jobbet
med prosjektkontroll og
teknisk fagansvar.
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B
aillie Wind Farm ligger så langt nord
du kan komme i Skottland. Orknøy-
ene kan skimtes fra land når sikten
tillater det, og tusen år etter forrige
strandhugg har nordmenn igjen satt

sitt merke på den værharde landsdelen. Etter en
snaut to år lang byggeperiode drifter Statkraft nå
21 vindmøller fordelt på et 400 hektar stort om-
råde. Hver av turbinene har en installert effekt
på 2,5 MW. Samlet effekt blir 52,6 MW.
– Statkraft eier 80 prosent av Baillie Wind

Farm Ltd., som utviklet vindparken. De reste-
rende 20 prosentene eies av lokale grunneiere
som eier grunnen der vindmøllene står. Det var
disse grunneierne som også utviklet prosjektet
før Statkraft kjøpte aksjemajoriteten, sier pro-
sjektleder Jan Petter Birkeland i Statkraft.
Han har ledet organisasjonen bak byggingen

av vindparken og forteller om en prosess der det
meste har gått som planlagt. Birkeland mener
at de skotske, lokale partnerne fortjener en stor
takk for at man har unngått store skjær i sjøen.
– Det gjelder alt fra å bygge vindparkens ge-

nerelle omdømme til jevnlig myndighetskontakt.
Vi har opplevd lite støy og høy grad av samar-
beidsvilje fra skottene, sier Birkeland, som tror
han har en liten, men ikke ubetydelig forklaring
på hvorfor samarbeidet har gått så bra.
– Skotter har et lynne og en væremåte som er

lik den norske. Jeg har jobbet på ulike prosjekter
i Storbritannia, og jeg opplever at skottene har
mange fellestrekkmed nordmenn, sier Birkeland.

Selv omman
er festet med

seler og er helt trygg,
gjør høyden noe med
en. Det er en svært
luftig opplevelse –
for å si det mildt.
PRoSJEKTLEDER JAn PETTER BIRKELAnD

1 tom Pottinger er, sammen
med broren Steven, de største
grunneierne og blant initiativ-
takerne til prosjektet. Pottinger
driver til daglig en gård, men
har hele tiden vært tett på
framdriften og vært en god og
konstruktiv samarbeidspartner
for Statkraft.

2mekaniker Luis Mendes fra
Nordex har bidratt i leveransen
av turbinene. Han og kollegene
har, naturlig nok, hatt en for-
blåst arbeidsplass med mye og
sterk vind.

3 Det skotske landskapet
lar både vindmøller og sauer
komme til sin rett.

4 området der vindmøllene
står er også beiteområde for
sauene på de lokale bonde-
gårdene. Distriktet ligger fem
timer bilkjøring fra Edinburgh.

4

3
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DEn
MySTISKE
KunDEn
Statkrafts kunder blir stadig
flere og mer mangslungne.
Bla om og finn ut hva de mener
om leverandøren sin.
tekSt AnnE-LISE AAKERvIK Foto oLE MoRTEn MELGåRD

TEmA
Økt kundefokus
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hos oss vil det
kunne oppstå

kritiske situasjoner om
varmen forsvinner
oTTo KoCH, DRIFTSLEDER vED ST. oLAvS HoSPITAL I

TRonDHEIM – En Av STATKRAFTS STøRSTE KunDER.
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TEmA
Økt kundefokus

M
ed til sammen 1200 bedrifter
og 10 000 husholdninger i Stat-
krafts fjernvarmenett i Norge
og Sverige, har virksomheten et
stort fokus på kundeservice. Og

skal vi tro St. Olavs hospital i Trondheim, er
det en satsing som fungerer.
Account Manager Terje Berg i Statkraft

Varme sier at målet er å ha en miljøriktig
og fleksibel energiforsyning til selskapets
kunder.
– For å lykkes, må vi ha fokus på slutt-

kunden og kundeservice, påpeker han. – I
motsetning til andre selskaper i konsernet
er fjernvarmevirksomhet til stede i hele
verdikjeden, fra produksjon til endelig leve-
ranse hos sluttbruker. Det stiller store krav
til en god dialog og en ryddig prosess mot
kundene – både bedrifts- og privatkunden,
fortsetter han.

Kundeservice i praksis
– Vi har egne dedikerte ansatte som har
kundeoppfølging som ansvarsoppgave både
i Norge og Sverige, henholdsvis i Trond-
heim og Kungsbacka. Det kan til tider være
hektiske arbeidsdager, men med dyktige
medarbeidere og vel innarbeidede rutiner får
vi fulgt opp på en god måte. I tillegg har vi
erfarne medarbeidere som gir faglig support
på telefon eller ute hos kunden, sier Berg.
– Vi har også egne internettsider og en

online webportal, der privatkundene selv fin-
ner informasjon om eget kundeforhold, som
faktura og avlesninger. Vi gjennomfører også
jevnlige kundetilfredsundersøkelser, og til nå
har tilbakemeldingene vært gode.
Statkraft Varmes erfaring er at bedrifts-

kundene må ha en litt annen oppfølging enn
privatkundene:
– Det viktigste vi kan gjøre for å gi god

kundeservice mot denne gruppen er å be-
visstgjøre dem om eget forbruk. Derfor tilbyr
vi bedriftskundene verktøy slik at de får en
inngående forståelse for hva fjernvarme er,
og hvordan de kan utnytte energikilden best

mulig. I tillegg tilbyr vi kurs for de leveran-
dørene som installerer og drifter de lokale
sentralene, sier salgsleder Frode Hammer.
– Lykkes vi, sitter vi igjen med fornøyde

kunder som igjen forhåpentligvis blir gode
ambassadører for oss, sier Hammer.

Varmer opp St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital i Trondheim er en av de
største kundene i Trondheim. Sykehuset er
på totalt 340 000 kvadratmeter og fjernvar-
men er en viktig kilde til det årlige energifor-
bruket på 120 GWh.
– Et sykehus trenger stabile og pålitelige

forsyninger og vi oppfatter Statkraft som en
sikker og trygg leverandør av fjernvarme, sier
Otto Koch, seksjonsleder på driftsavdelingen.
På St. Olavs Hospital brukes fjernvarmen

til å varme opp ventilasjonsluft, den sørger
for varmt vann i radiatorene, varmt tappe-
vann, gulvvarme innvendig på bad og ved
inngangsparti og ved varemottak utendørs.
Fjernvarmen inn til sykehuset har flere alter-
native forsyningspunkter, noe som gjør at
Statkraft kan tilby alternative back-up løsnin-
ger og har en høy grad av leveringssikkerhet.
Otto Koch sier sykehuset er trygg på at de
får sitt energibehov dekket til enhver tid:
– Som kunde får vi god oppfølging, sier

Koch. – Vi er i tett dialog med driftssentra-
len, for til tross for at leveransesikkerheten
ved fjernvarme er stor, vil det kunne oppstå
kritiske situasjoner om varmen for eksempel
i operasjonsstuene forsvinner. Fordelen med
fjernvarme er at den er brannteknisk sikrere
og konkurransedyktig med strøm.
De siste ti årene har sykehusområdet i

Trondheim vært en eneste stor byggeplass,
mens et nytt sykehus er kommet på plass.
– Det har vært en utfordrende periode, der

det har vært viktig å ha en god og tett dialog
med fjernvarmeleverandøren. I slike tilfeller
har Statkraft strukket seg langt, samtidig
har også vi vært smidige. Det er dyktige
ansatte som gir fornuftige svar når vi spør,
sier Otto Koch.

340 000 m2
St. Olavs hospital har 340 000
kvadratmeter å varme opp.

120 gWh
Statkraft dekker 65 GWh av
sykehusets totale energiforbruk
på 120 GWh.

i Statkraft er det dyktige ansatte
som gir fornuftige svar når vi spør

oTTo KoCH

Otto Koch serverer like
godt Statkraft Varme
en blank sekser.
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Tips til god kunde-
behandling
Motiverte ansatte som tar kunden
på alvor
Vær tilgjengelig, lytt og lær
Hold det du lover
Send riktig faktura til riktig tid

(KILDE: STATKRAFT VARME)

STORFORBRUKEREN: Otto Koch (t.v.) ved St. Olavs Hospital og
Terje Berg i Statkraft Varme har samme mål for fjernvarmen

ved sykehuset: Høyest mulig driftssikkerhet.
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30
år gamle Edvard Hög-
ner har nettopp bygget
en ny solenergipark til
fem millioner euro. Han
er en av flere tusen

tyske småskalaprodusenter som selger
fornybar kraft til energibørsen.
Over 20 000 skinnende nye solcellepane-

ler står på stramme rekker langs motorveien
i nærheten av Prüm, cirka 100 kilometer sør
for Köln. Millioninvesteringen er resultatet av
samarbeid mellom lokale bønder og andre
beboere i området, som ser forretningsmu-
ligheter i Tysklands gunstige subsidiesystem
for fornybar energi.
Bak solparken står 40 lokale investorer. De

fleste har heltidsjobber i helt andre bransjer,
men hver enkelt har investert fra 10 000 til
150 000 euro i anlegget.
Sammen med onkelen og andre småin-

vestorer er Högner allerede medeier i flere
vindparker i området, med en total kapasitet
på 50 MW. De er langt fra unike. Tusenvis
av vanlige tyskere – mange uten noen
som helst erfaring og kjennskap til energi-
bransjen – har de siste årene startet egen
kraftproduksjon i Tyskland.

Nye spilleregler
Etter at Tysklands politikere satte i gang ver-
dens største grønne energiomlegging, «Ener-
giewende», er ikke vindturbiner og solcelle-
paneler lenger dyrt og ulønnsomt. Med den
gunstige subsidieordningen i den tyske loven
om fornybar energi, har regnestykket gått i
pluss siden ordningen ble innført i 2000.
– Onkelen min, som var bonde, bygget sin

første vindturbin i 1989, lenge før dagens
støtteordning ble påtenkt. Den gang var det
sjokket fra Tsjernobyl og rent idealistiske
motiver som lå bak. Han ble kalt «den gale
vindmøllemannen», humrer Högner.
I 1993 drev onkelen den største vindpar-

ken i innlands-Europa. Nå planlegger nevøen
selv å reise en 149 meter høy vindturbin rett
ved den splitter nye solparken.
– Fornybar energi er blitt forretning, kon-

staterer Högner.

Får fornybar på børs
Ordningen i Tyskland fungerer slik at alle
som plasserer et solcellepanel på taket eller
en vindturbin i hagen, er pålagt å levere
strøm til nettet – så lenge det ikke er til eget
forbruk. Nettselskapene er pålagt å kjøpe
den nye fornybare kraften som kobles til
nettet. Dermed er småprodusentene nesten
garantert en inntekt, og i praksis tar de
knapt risiko. Ordningen har vært så god at
Tyskland har doblet fornybarandelen i

elektrisitetsforbruket på bare seks år.
I dette nye landskapet har Statkraft og

andre selskaper tilbudt markedsadgang og
tjenester til eiere og operatører av anlegg for
fornybar kraftproduksjon. Gjennom å samle og
koordinere småskalaproduksjonen, er det mu-
lig å gjøre kraftmarkedet mer forutsigbart. Og
gjennom å selge sol- og vindkraft på energibør-
sene, er det mulig å gjøre fornybar energi enda
mer lønnsomt. Myndighetene introduserte i
2012 et insentiv som skal friste småskala-
produsenter til nettopp dette: Å selge kraften
på det frie markedet. For å oppfordre eiere av
små fornybarkraftverk til å påta seg samme
ansvar som operatører av konvensjonelle
kraftverk, innførte tyske myndigheter en såkalt

«market premium»-modell i januar 2012.
Modellen gjør det mulig for kraftverkseiere
som produserer fornybar energi å selge sin
produksjon via selskaper som Statkraft til
kraftbørsene med et ekstra påslag.
Siden i fjor har Statkraft fått mer enn 1100

småskalaprodusenter på kundelisten. Stat-
kraft selger kraften videre på energibørsene.
Totalt har selskapet nå 8,3 GW vind, sol,
biomasse og vannkraft i sin tyske portefølje.
– Med introduksjonen av «market

premium»-modellen skapte man et helt nytt
marked. Som småskalaprodusent ble jeg
kontaktet av både små og store aktører
med helt ulike konsepter. Etter å ha studert
omtrent ti forskjellige tilbud, valgte jeg å gå
for Statkraft, forteller Högner.

Fjernstyrer sol og vind
En siste teknologisk utvikling er muligheten
til å fjernstyre produksjonen av vindkraft.
Statkraft kan nå kontrollere en stor del av
kraftproduksjonen gjennom sitt virtuelle
kraftverk. Det betyr i praksis at kraftselger-
ne i Düsseldorf kan trykke på et par knap-
per, og sekunder senere stanses rotorene i
en vindpark et bestemt sted i Tyskland.
Högner har fjernstyringsmulighet på mer

enn halvparten av sin kraftproduksjon. Av
vindparkene i Statkrafts tyske portefølje er
3,3 GW nå fjernstyrt.
Med Statkrafts markedsinnsikt og kompe-

tanse innen energidisponering er nettverket
av småskalaprodusenter blitt god butikk for
begge parter. Og sammenlignet med de andre
aktørene, mener Högner at Statkrafts kon-
trakt var enklere for småskalaprodusentene.
– Dessuten hjelper det at Statkraft har den
norske stat i ryggen. Du vet at du får pen-
gene i tide. For meg var det dessuten viktig
at Statkraft er et selskap som ikke har inter-
esser i atomkraft eller kullkraft. Det er altså
litt idealisme i det også, forklarer han.

SatSer på Stor partner
edvard Högner er en av flere tusen småskalaprodusenter i tyskland.

felles for veldig mange av dem er at de har valgt seg Statkraft som partner.
tekSt oG Foto AnDERS BERG-HAnSEn

Det føleS
tilfreDSStillenDe å
Være meD på å bygge
opp noe nytt.
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50 MW
Edvard Högner er medeier i vind-
parker med totalkapasitet på 50 MW.

1100
Statkraft har mer enn 1100 småskala-
produsenter på sin tyske kundeliste.

8,3 gW
I alt forvalter Statkraft 8,3 GW
fornybar energi i Tyskland.

SMÅPRODUSENTEN: Edvard Högner er
etterkommer av «den gale vindmøllemannen»,
og litt idealist selv også. Det gjorde det enda

enklere å velge Statkraft.

Edvard Högner gir Statkraft
terningkast 5.

Som småskalaprodusent ble jeg kontaktet av både små og store aktører
med helt ulike konsepter. etter å ha studert omtrent ti forskjellige tilbud,

valgte jeg å gå for Statkraft
EDvARD HöGnER
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fra Skog til VinD
i Storbritannia reiser tim foster rundt og tilbyr kraftkjøpsavtaler til folk som vurderer
vindmøller. for ekteparet Wilson begynte krafteventyret med en tragisk brann.

tekSt oG Foto AnDERS BERG-HAnSEn

MELLOMPRODUSENTEN:
Hamish Wilson har tatt et
ukeskurs i vindmølledrift og er
nå oppe og står med 11 vind-
turbiner. Her får han gode råd
fra Statkrafts Tim Foster.

50
Antall kraftprodusenter
I Statkrafts britiske
portefølje.

15
Antallet vindmøller
ekteparet Wilson
har skaffet seg.

Vi er veldig fornøyde
og har ikke støtt på
noen problemer.
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like utenfOr finnsnes i Midt-Troms
ligger Finnfjord AS med 130 ansatte.
Tre smelteovner med en samlet pro-
duksjonskapasitet på 100 000 tonn
ferrosilisium i året gjør virksomheten til
en av verdens ti største produsenter.
Et nytt energigjenvinningsanlegg gjør

samtidig Finnfjord til verdens mest
energieffektive smelteverk. Røyken og
avgassene fra produksjonen gjenvinnes
og via en dampturbin produseres elek-
trisitet. Anlegget reduserer kraftforbru-
ket i ferrosilisiumprosessen med opp til
40 prosent, og turbinen kan produsere
like mye energi som det årlige kraftbe-
hovet til 22 000 husstander.
– Med dette anlegget får vi kraft ut

av en «råvare» som ellers ville gått tapt,
sier daglig leder Geir-Henning Wintervoll
i Finnfjord.
– Da vi utviklet prosjektet var vi opptatt

av to forhold: lønnsomhet og gode miljø-
prestasjoner, poengterer Wintervoll.
Finnfjord er en familiebedrift, og Win-

tervoll forteller at de overtok bedriften
i 1982. Kundeforholdet til Statkraft var
allerede da godt etablert.
– Vi er veldig godt fornøyde med å

være kunde hos Statkraft. Ikke bare
er det en stabil leverandør, vi opplever
også forståelse for hva som påvirker vår
konkurransekraft, påpeker Wintervoll.
Han legger til at til tross for at Stat-

kraft er stor og Finnfjord forholdsvis
liten, får smelteverket den oppmerk-
somheten det er behov for.
– Skal jeg komme med en utfordring,

må Statkraft gjerne ta seg en tur opp
hit og se hva vi har fått til nå som vi er
kolleger i kraftbransjen. Vi er nemlig
stolte av å ha Norges største industri-
elle kraftturbin!

H
amish and Wilma, how are
you?!
Tim Foster er på fornavn med
alle kundene han møter, selv om
det etter hvert har blitt mange å

holde styr på. Som leder for Statkrafts Rene-
wable Origination-aktiviteter i Storbritannia
– en portefølje med over 50 kraftprodusenter
– bruker han mer enn halvparten av arbeids-
tiden på reise for å treffe mennesker. Nå har
vi kjørt sørvestover fra Edinburgh mot South
Lanarkshire, og den siste halvtimen har vi
ikke sett annet enn sauer mens landskapet
stadig hever seg. Ved vindparken Bankend
Rig står Tim og småprater med ekteparet
Hamish og Wilma Wilson over en kopp kaffe.

Reiste seg fra asken
– Har forberedelsene for overtakelsen gått
bra? spør Tim.
En tragisk skogbrann er årsaken til at

Wilson denne uken har åpnet sin første
vindpark. Etter et helt liv som skogbrukere
har de kastet seg inn i fornybar energi og
fått bygget 11 flunkende nye vindturbiner på
landsbygda i Skottland. Det hele startet med
en sigarettsneip som noen kastet ut av et
bilvindu i påsken 2002. Den sterke vinden
spredte brannen over et område på åtte kva-
dratkilometer. For skogbrukerne Wilson var
tapet enormt – men ironisk nok, i etterkant
har vinden som brakte slike ødeleggelser,
vist seg å være av stor verdi.
– Etter brannen kunne vi ha plantet nye

trær, men vi bestemte oss for å bygge en
vindpark, forteller Hamish Wilson, og tilføyer
at han og kona først kostet på seg et uke-
langt vindkraftkurs i Danmark.

Liten, men tung
Den 15 megawatt store vindparken kunne
finansieres gjennom en kraftkjøpsavtale med
Statkraft. I et kraftmarked totalt dominert av
seks tunge aktører, de såkalte «Big Six», valgte
ekteparet Wilson Statkraft på grunn av selska-
pets evne til å tilby både styrke og fleksibilitet.
– Vi hadde ikke hørt om selskapet tidli-

gere, men forsto at det var en norsk, statlig
eid virksomhet. Til syvende og sist tilbød
Statkraft de mest fleksible kontraktbetin-

Statkraft er hjertelig
velkommen!

gelsene, sier Wilma.
Statkraft er liten i det britiske markedet,

men Tim Foster understreker at tyngde er
viktig.
– Er du på jakt etter finansiering gjennom

en kraftkjøpsavtale, vil du stille spørsmålet:
Hvor sterk er tilbyderen? Statkraft har et
godt omdømme, den norske staten er en
stabil eier, og dessuten skader det ikke at
nordmenn er godt likt av briter, sier Tim.
Statkraft tilbyr både kortsiktige og lang-

siktige kraftkjøpsavtaler i Storbritannia. Tim
og hans kolleger gjør avtaler for alle typer
fornybar energi basert på ordningen «Rene-
wable Obligation Certificates», den britiske
subsidieordningen for fornybar energi.

Konsolidering er nøkkelen
Statkrafts inntreden i det britiske markedet
for kraftkjøpsavtaler er ikke gammel. De
første avtalene ble signert i 2010.
– Nå jobber vi mot konsolidering og forsø-

ker å få avtaler for vindparker, biomasse og
solenergi over hele Storbritannia. I fornybar
kraftproduksjon kan vi oppleve store sving-
ninger, men med en bredest mulig portefølje,
både geografisk og teknologisk, får vi en
jevnere produksjonskurve, forklarer Tim.
Nå er vi igjen i bilen og på vei til en vind-

park nord for Edinburgh. Selskapet Kennedy
Renewables, eid av gründeren og milliardæ-
ren Brian Kennedy, har realisert sitt første
prosjekt her: Ni vindturbiner med total
kapasitet på 25 MW.
– Vi tror fornybar energi er den neste

industrielle revolusjonen, sier selskapets
representant, Darran Wilde, som møter oss
midt inne i vindparken.
Det blir tid til litt småprating om Manches-

ter Uniteds valg av ny manager. Kennedy
Renewables er blant Statkrafts nyere kunder
av kraftkjøpsavtaler. Selskapet valgte å
samarbeide med Statkraft på grunn av det
de oppfattet som en forpliktende satsing på
det britiske fornybarmarkedet:
– Vi visste fra før at dette var en kunn-

skapsrik og proaktiv aktør i markedet. I
tillegg ser vi at Statkraft er et pragmatisk
selskap, og at dere stiller med mennesker og
markedsinnsikt av høy kvalitet, sier Wilde.

Vi tror fornybar energi er den
neste industrielle revolusjon

DARRAn WILDE I KEnnEDy REnEWABLES
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k
onserndirektør for Markedope-
rasjoner og IT i Statkraft, Asbjørn
Grundt, tar imot på et splitter
nytt kontor i det nye bygget på
Lilleaker i Oslo, og innrømmer at

han fortsatt ikke har funnet seg helt til rette.
– Jeg kaster epleskrottene til høyre, dit

søppelkassen hang på det gamle skrivebor-
det, smiler han. – Her henger den til venstre.
Den lille betroelsen er egentlig et godt

bilde, også på det samtalen med Grundt
skal handle om. Konserndirektøren er en av
pådriverne for større kundefokus i Statkraft-
organisasjonen, og mye av årsaken til at
man må tenke annerledes i dag enn for 20
år siden, er nettopp endring.

Møtte tyske kunder hjemme
– Statkraft har først og fremst vært en utbyg-
ger av teknologisk avanserte kraftanlegg rundt
om i Norge. Vi har hatt få kunder og kontrak-
tene har vært langsiktige. Og siden kraft også
er politikk og vår eier er et departement, har
manøvreringsrommet i forhandlinger med kun-
dene ofte vært definert av politiske rammebe-
tingelser. Dermed har selskapet naturlig nok
utviklet en kultur med større fokus på produkt
og teknologi, enn på kundene.
– I dag ser verden veldig annerledes ut,

fortsetter Grundt. – De store kundene her
hjemme og et stort antall mindre kunder
nedover på kontinentet, har individuelle
behov som de forventer at vi forstår og
bidrar til å løse. I tillegg møter vi sterkere
konkurranse fra en rekke aktører over hele
verden, for eksempel i Tyskland der en rekke
selskaper konkurrerer om å tilby markeds-
adgang for tusenvis av små kraftanlegg som
produserer fornybar energi.
Og Tyskland er et godt eksempel på

kundefokus i praksis. Det er ofte ikke mer
avansert enn å sette seg inn i kundenes
situasjon og markedet de opererer i, og så
utvikle produkter eller tjenester som dekker
behovene de har.
– Det første vi gjorde i Tyskland, etter

at loven for fornybar energi ble oppdatert

mer kunDekontakt
Stadig større deler av Statkraft får direktekontakt med kundene. det synes
konserndirektør asbjørn Grundt er en positiv og høyst nødvendig utvikling
– og viser til tyskland og fjordkraft som eksempler.
tekSt JAn SvERRE SyvERTSEn Foto HAnS FREDRIK ASBJøRnSEn

FyLLER LANDET: I Tyskland håndterer Statkraft brorparten
av kraftproduksjonen fra småskalaaktørene.
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Kundefokus i store kontrakter
Asbjørn Grundt har flere eksempler på
kundefokus i praksis, og er opptatt av at den
samme innsikten i behov også er gyldig i det
nordiske markedet.
– For et knippe store, norske kunder har vi

utviklet et energiservicekonsept som i prak-
sis innebærer at de melder inn sitt strømbe-
hov til oss og får levert det de trenger, uten å
gå veien om børs.
For Fjordkrafts nærmere 300 000 strøm-

kunder, er det imidlertid satt sammen en
mer avansert løsning som bygger på en
analysemodell der blant annet historiske
data og sanntids værdata blir brukt for å
lage prognoser om strømforbruket i det kom-
mende døgnet.
– Dette handler jo i bunn og grunn om

risikohåndtering, fordi små endringer i været
skaper store endringer i strømforbruket og
i verste fall sender en leverandør som ikke
har beregnet riktig, ut i konkurs. Vi er store
nok til å bære denne risikoen og Fjordkraft
ser verdien i å betale for det.

Økt endringsberedskap
Forståelse for markedet i Tyskland og den
avanserte leveransemodellen som er utvi-
klet for Fjordkraft i Norge, er kundefokus i
praksis.
– Det handler ikke om at vi har gjort noe

feil tidligere, men at konkurransesituasjonen
endrer seg, kundenes behov blir mer indivi-
duelle og at en størrelse ikke lenger passer
alle. Den mest effektive måten å se dette
på, er å snakke med kundene, besøke dem
der de er og å sette seg inn i utfordringene
de må forholde seg til i det daglige.
– Det er ikke nødvendigvis sånn at hele

Statkraft-organisasjonen nå er nødt til å
våkne opp om morgenen med kundene på
netthinnen. Men at vi er nødt til å forholde
oss til endringene, enten det dreier seg om
søppelkasser som henger på den andre si-
den av skrivebordet eller det er kunder som
trenger skreddersydde leveransemodeller,
det er jeg overbevist om, avslutter Grundt.

(EEG), var å være tidlig ute med et bredt
tilbud til de aktuelle kraftverkene. Kundene
er grupper av privatpersoner som utnytter
muligheten til å produsere vind- eller solen-
ergi på sine egne eiendommer. De var vant
til å få en fast tariff per produserte energi-
mengde uavhengig av når og hvor mye som
ble produsert og var ukjente med lovens nye
krave til markedsstyring som krevere prog-
nostisering, anmelding og balanse. Kundene
ville i avtalene betro oss verdiene sine, la
oss selge deres kraftproduksjon på børs og
så sende dem penger. Da er de naturlig nok
opptatt av at den partneren de velger er so-
lid og kan gjøre opp for seg. Det at Statkraft
er statseid var et sterkt argument for mange.
Grundt legger til at Statkraft også valgte

å etablere en tysk organisasjon med tyske
ansatte, slik at kundene kunne kommuni-
sere på sitt eget språk med når de hadde
spørsmål eller behov for hjelp.
– Vi valgte også å etablere en tysk organi-

sasjonen med tyske ansatte, slik at kundene
våre kunne kommunisere på sitt eget språk
med oss når de hadde spørsmål eller behov
for hjelp. Noen av konkurrentene våre brukte
sine egne kundesentre i landene der de har
sine hovedkontorer, og dette ga oss helt
klart et fortrinn. Vi skapte i praksis trygghet
for at vi forsto behovene som de potensielle
kundene hadde, vi utviklet løsninger som
dekket dem – og resultatet er at dette har
blitt en stor virksomhet der vi tok brorparten
av omsetningen.

enda mer kunde-
fokuS HoS ny
fjordkraft-Sjef

den nye sjefen i
delvis Statkraft-eide
Fjordkraft har satt
seg et hårete mål:
Alle med behov for
strøm skal ha lyst
til å kjøpe strøm
fra Fjordkraft. Hver
måned.
Det blir en enda

sterkere kundeorientering hos Norges
nest største strømleverandør fremover.
Rolf Barmen, som ble administrerende
direktør i Fjordkraft i februar, lover
at selskapet skal tenke enda mer på
kundene.
Omtrent 800.000 nordmenn har

«Fjordkraft i stikkontakten», i tillegg
til 350.000 nordmenn som får strøm
fra en av Fjordkrafts alliansepartnere.
Likevel mener Barmen at Norges nest
største strømleverandør må vokse
ytterligere for å møte fremtidens
konkurransesituasjon.
– De kundene vi taper lokalt, må vi

vinne nasjonalt, sier Barmen.
Dessuten er strømmarkedet i end-

ring. I dag er nettselskapet kundenes
hovedkontakt, men i fremtiden blir
strømleverandøren den eneste kun-
den må forholde seg til.
– Jeg tar over i en tid hvor en ny mar-

kedsmodell innføres, og min viktigste
oppgave er å forberede selskapet på
dette, sier Barmen.

KUNDESJEFEN: – Statkraft
må bli enda mer kunde-
orientert, sier konsern-

direktør Asbjørn Grundt.

De store kundene her hjemme og et stort antall mindre
kunder nedover på kontinentet, har individuelle behov

som de forventer at vi forstår og bidrar til å løse
KonSERnSJEF ASBJøRn GRunDT
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AKTUElT
Power generation

Gjør klar for

eNDrINGer
Siden 1. februar har Hilde Bakken styrt Statkrafts nye forretningsområde,
Power Generation. Hun gikk tidlig ut og varslet endringer, og nå er en ny
ledergruppe på plass. – vi er godt skodd for oppgaven med å utvikle

og drifte en svært viktig portefølje i Statkraft, sier Bakken.
tekSt LILy KALvø Foto ERIK THALLAuG

Hilde Bakken har fått nytt styringssystem på plass,
men har ambisjoner også på en rekke andre felt.
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Fakta
«nye» pOWer generatiOn

PG øker fokus på ledelse, strategi og
langsiktige spørsmål, i tillegg til fortsatt
oppmerksomhet på god drift. Det
innebærer blant annet en del endringer i
organisasjonen og at flere nye funksjoner
blir opprettet. Blant de siste er forret-
ningsutvikling, samordning og utvikling
av vindkraftprosjekter og strategisk og
langsiktig utvikling av anlegg.

Noen prinsipper som skal legges til
grunn for videre utvikling av organisasjo-
nen i PG er: 1) mer eksplisitt delegering av
myndighet og ansvar til linje, 2) tydelige
roller og ansvar, 3) tydelighet på lokale,
nasjonale og globale prosesser, roller og
leveranser og 4) at PG må bli tydeligere
og bedre på sitt ansvar som tjenesteleve-
randør, både internt mellom enheter og
ut mot andre områder i Statkraft.
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s
elv er Hilde Bakken (47) godt
rustet for oppgaven som
PG-sjef. Bakken er sivilinge-
niør med erfaring fra Conoco,
Hydro og 13 år i Statkraft,
hvorav tre i konsernledelsen.

I fjor høst tok hun dessuten et omfattende
kurs på Forsvarets Høyskole, noe som har
gitt verdifull kunnskap til oppdraget som
leder av styringsgruppen i Statkrafts sikker-
hets- og beredskapsprosjekt.
Ansvarsområdene til PG-sjefen dekker

hennes drift og videreutvikling av fleksible,
europeiske aktiva, drift og vedlikehold
av vindkraft og BA International Hydro's
europeiske kraftverk. Også prosjektkontoret
(PMO) i Statkraft er Bakkens domene.
– Jeg har brukt mye av tiden siden jeg

begynte til å få på plass en styringsmodell i
PG. Organisasjonen på nivåene undet meg
er restrukturert, og en ny ledergruppe er på
plass.

Utfordringene kommer tett
– Statkraft har en ambisjon om å ha et varig
konkurransefortrinn innenfor drift og ved-
likehold. Det er ingen liten oppgave for PG
å levere på. Og alt vi gjør skal gjøres på en
måte som ivaretar helse, miljø og sikkerhet
(HMS) på best mulig måte. I tillegg skal vi le-
vere prosjekter på tid og kost og jobbe med
å vedlikeholde porteføljen, forklarer hun.
Utfordringene ligger tett: HMS, en økende

vedlikeholdsportefølje, nye rammebetin-
gelser og et kraftmarked i stadig endring.
Aldersgjennomsnittet blant 600 norske
ansatte er høyt, noe som tilsier et behov for
å sikre påfyll av utbyggings- og driftskompe-
tanse de nærmeste årene.
– Anleggene våre blir jo eldre. Hvordan skal

vi vedlikeholde dem på en god måte? Sam-
tidig må vi selvfølgelig se etter de mulighe-
tene som finnes for å få inn ny kompetanse
og kapasitet, sier Bakken.

Beholde konkurransefortrinnet
Visjonen om å levere «ren energi» står som
en bauta i Statkraft. Strategien om en fleksi-
bel kraftproduksjon og energihandel i Norge
og resten av Vest-Europa, med stor satsing
på fornybar energi, legger klare føringer for
hele organisasjonen.
– Vi er en veldig erfaren, kompetent og lojal

AKTUElT
Power generation

1

2

1 Regiondirektør Svein Ove
Slinde var blant dem som ga
Hilde Bakken en detaljinnfø-
ring i utbyggingen av kraftver-
kene i Eiriksdal og Makkoren.

2 Besøket i Eiriksdal gjorde
ikke Bakkenmindre sikker
på at organisasjonen vil tåle
de nødvendige endringene
fremover. Fra venstre Jon Ulrik
Haaheim, utbyggingssjef for
Nordisk Vannkraft, Johannes
Hope, prosjektleder for Eiriks-
dal og Makkoren kraftverk, og
Svein Ove Slinde.

3 Hilde Bakken har en klar am-
bisjon om at Statkraft skal be-
holde sitt konkurransefortrinn
innen drift og vedlikehold. Det
var det ikke vanskelig å få
gehør for i Eiriksdal.
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organisasjon som driver arbeidet på en bra
og konsistent måte over tid. Men det er utfor-
dringer å ta tak i. Organisasjonen har opplevd
betydelig vekst de siste fem årene, en trend
som vil fortsette. Det er viktig å ta hånd om
utviklingen på en god og effektiv måte.
Blant ufordringene er Europas svært kre-

vende økonomiske situasjon. Den vil naturlig
nok påvirke kraftsektoren og Statkraft,
påpeker Bakken:
– Vår gasskraftportefølje sliter med lønn-

somheten på grunn av lave priser på kull og
CO2 og en betydelig vekst i solkraft. I mars
ble det derfor besluttet å legge gasskraft-
verket Robert Frank i kald reserve. Det
innebærer en betydelig nedbemanning på
anlegget, sier hun.
Endringene i Europa vil også få betydning

for Statkrafts nordiske aktiviteter. Kraftfor-
bruket er påvirket av konjunkturene på konti-
nentet, og prisnivået på CO2 gjør at fremtids-
utsiktene for kraftprisene ikke er lyse.
– Utbygging av ny fornybar kraft i Norden

og tilførsel av mer kjernekraft fra våre
nordiske naboer gjør at kraftoverskuddet
vokser. Vi blir dermed svært avhengige av
nye mellomlandsforbindelser, sier Bakken.

Endringene kommer
Dette er en av grunnene til at Bakken vars-

ler om endringer i PG-strukturen. Endringe-
ne ble lagt frem internt i selskapet i mars.
– Mye av det vi gjør i dag ble også gjort

for 20-30 år siden, slik at arbeidsmetodene
er bygget opp systematisk over tid. Det er
mange positive sider ved måten vi jobber
på i dag. Men siden rammebetingelsene
endrer seg både for eksisterende og nye
oppgaver, er vi nødt til å jobbe litt annerle-
des fremover. Det gjenstår mye arbeid, men
det som er sikkert, er at det blir endringer i
PG-strukturen.
Hun utdyper det slik:
– Jeg ønsker å tydeliggjøre ansvaret i mye

større grad enn i dag. Arbeidsprosessene
skal endres, slik at linjen og den operative
funksjonen får et større ansvar. Den som får
en fullmakt må også være villig og kompe-
tent til å ta forpliktelsene og ansvaret som
følger med.
– Hvordan tror du endringene vil bli mottatt?
– Jeg tror organisasjonen er robust nok til å

tåle endringer og gjøre ting på nye måter. Det
som er veldig viktig for meg, er at jeg ikke skal
sette meg inn på et kontor og tenke gjennom
våre viktigste prioriteringer og målsettinger
alene. Jeg ønsker å ha med meg organisasjo-
nen i utviklingen. Det tror jeg blir aller best.
Og det skulle jo bare mangle i en så kompe-
tent organisasjon, sier Hilde Bakken.

jeg tror organisasjonen er robust nok til å
tåle endringer og gjøre ting på nye måter

3

statkraft energi og Sogn og
Fjordane Energi er enige om å avklare
nødvendige premisser for bytte av
kraftverk på Vestlandet. Selskapene
ønsker å rydde i krysseierskap for å
skape en enklere og mer effektiv drift.
En eventuell byttehandel vil

innebære at Statkraft Energi selger
kraftverkene Svelgen I og II til Sogn
og Fjordane Energi/Svelgen Kraft,
mens Sogn og Fjordane Energi selger
sin eierandel på 35 prosent i Leirdøla
kraftverk til Statkraft Energi.
Svelgen Kraft leier fra Statkraft og

drifter de to kraftverkene i Svelgen ut
året 2030, samtidig som selskapet
selv eier Svelgen III og IV. Ved en
eventuell byttehandel vil alle Svelgen-
kraftverkene få samlet eierskap.
Statkraft Energi eier fra før 65 pro-

sent av Leirdøla kraftverk, men får
full råderett over dette kraftverket
når medeierretten blir kjøpt tilbake.
Partene er enige om å videreføre
prosessen med sikte på å inngå en
avtale i år. I prosessen vil en også ta
hensyn til de rettighetene Bremanger
kommune har til Statkrafts utbytte
fra Svelgen I og II, og til at byttehan-
delen må gjennomgås av Konkur-
ransetilsynet.

Bytter
kraftverk
På veStlandet

Tunsbergdalsvatnet er magasinet til
Leirdøla kraftverk i Sogn og Fjordane.
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24 år gaMle Cagla Odabasi fra Istanbul
vant Statkrafts digitale kunnskapskon-
kurranse «Energy Challenge». Premien
var en spektakulær reise til den majes-
tetiske isbreen Folgefonna, ifølge med
en erfaren fjellguide, og en omvisning
på et av kraftverkene i området.
Turen fant sted i begynnelsen av

august, og Cagla ble dypt fascinert av
det komplekse systemet som må til for
å utnytte vannet i breen. Som kjemiin-
geniør og PhD-student var målet å holde

en utfyllende presentasjon for sine
medstudenter når hun er tilbake i Tyrkia.
Kunnskapskonkurranse ble for øvrig

en suksess for Statkraft, og har blant
annet firedoblet Statkrafts «vennekrets»
på Facebook. Mer enn 5 000 mennes-
ker har nå markert at de «liker» Statkraft
og blitt abonnenter av informasjonen
selskapet publiserer på Facebook.
– Med Energy Challenge har vi ønsket

å fortelle på en lett, tilgjengelig og
spennende måte hvordan vi produserer

fornybar energi, sier kommunikasjons-
direktør Bente Engesland. – Nå ser vi
at godt planlagte kampanjer i sosiale
medier kan gi gode resultater.
Energy Challenge er en quiz og en

konkurranse der publikum ser animerte
videoer om fornybar kraftproduksjon og
blir stilt spørsmål underveis. Da konkur-
ransen ble avsluttet fredag 7. juni, hadde
mennesker fra mer enn 50 land deltatt i
konkurransen og blitt introdusert til vann-
kraft, vindkraft, saltkraft og fjernvarme.

Statkrafts virtuelle kraftverk
i Tyskland omfatter 4211MW
installert effekt fra 280 vind-
parker. Den samlede effekten
er dermed syv ganger så
høy som Statkrafts samlede
installerte vindkapasitet.4211

eN vINNer På FolGeFoNNa

Varierende vær la ingen demper på Cagla Odabasis glede over
å oppleve isbreen Folgefonna og Mauranger kraftverk.
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Borer 19 km tunnel
rehabiliteringen av nye nedre røssåga
er i full gang i vesterli i korgen. Prosjektet
er todelt, og skal både rehabilitere den 55
år gamle kraftstasjonen og bygge en ny
kraftstasjon.
den nye stasjonen skal inneholde tre av

de eksisterende aggregatene og i i tillegg
bygges et nytt aggregat på 225mW. det
vil gi nedre røssåga kraftstasjon en økt

produksjon på 200 GWh. Prosjektet har en
økonomisk ramme på 1,7 milliarder kroner og
forventes å være ferdig høsten 2017, etter
blant annet å ha boret 19 kilometer med
tunnel fra nedre røssåga og opp til øvre
røssåga. til boringen brukes en robbins
Hard rock tBm-maskin med skjærehode på
7, 23 meter skjærehode og en totalvekt på
omlag 1000 tonn.

Erzhausen
kan bli større

Statkraft utreder utbygging av
pumpekraftverket i erzhausen. den
endelige beslutningen om investering
treffes ikke før tidligst mot slutten
av 2014, med eventuell byggestart
i begynnelsen av 2015. Gjennom en
økning i driftsvolumet er meningen å
styrke kraftverkets fleksibilitet, slik
at det kan yte mest mulig systemrele-
vante tjenester i strømmarkedet.
også pumpekraftverk må nemlig

tilpasse seg endringene i ener-
gistrukturen. det er ikke lenger
lønnsomt med tradisjonell «Peak
Shaving» midt på dagen. På grunn
av svingningen i produksjonen av
fornybar energi kommer last- og
produksjonstopper på kortere varsel
i tyskland nå enn tidligere. det krever
større fleksibilitet i driften av pumpe-
kraftverket.
– vi vil på mellomlang sikt øke

behovet for lagringskapasitet. ved
å utvide magasinet og turbinef-
fekten kan vi reagere mer fleksibelt
og arbeide bredere på markedet for
balanseenergi, forklarer prosjektut-
viklingsleder Horst kesselmeier.
demningen i inntaksmagasinet skal

ved hjelp av en enkel konstruksjon
forhøyes slik at kapasiteten utvides.
ved å installere flere turbiner, er
planen å øke effekten med omkring
120 mW.

i Mai deltOk en gruppe fra
Statkraft ved IHA World Con-
gress 2013 i Sarawak, Malay-
sia, med Christian Rynning-
Tønnesen i spissen. Utvikling
av bærekraftig vannkraft sto i
fokus på konferansen, og med
seg i kofferten hadde de ferske
erfaringer og resultater fra en
bærekraftsvurdering av Jostedal
kraftverk.
Statkraft har nemlig inngått

avtale med IHA (International
Hydropower Association) om å

være en «Sustainability Partner».
Som en del av denne avtalen
har Statkraft og 14 andre vann-
kraftselskaper verden rundt tes-
tet ut IHAs Bærekraftsprotokoll
– «The Hydropower Sustainabi-
lity Assessment Protocol».
– Prosessen har vært læ-

rerik, og vi var både stolte og
glade for å kunne presentere
resultatene i Sarawak, forteller
prosjektleder Åse Roen. – Det
som er ekstra morsomt er at
rapporten fra Jostedal er en av

de tre første bærekraftsvurde-
ringene i henhold til protokollen
som blir publisert slik at alle
kan lese rapporten.
Rapporten finnes på IHAs

nettsider, og det er definitivt in-
gen grunn til å skjemmes over
resultatene fra Jostedal:
– Bærekraftsprofilen viser

at alle områdene som inngår i
testen skårer fra 3 og oppover.
3 representer en god industriell
praksis mens 5 representer
beste praksis, sier Roen.

1000 tonn boremaskin og en rekke
medarbeidere er klare til innsats.

Konstruksjonen man valgte for å øke
damhøyden ved øvre reservoar, likner på
den som selskapet Vattenfall valgte til
pumpekraftverket i Markersbach.

Sterk JoSteDal-ProFIlerING ImalaySIa

Åse Roen var svært fornøyd med å kunne legge fram rapporten om Jostedal – i Malaysia.
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en av heltene fra andre verdenskrig, marinebomber-
flyger John Engh, ble i 1948 ansatt som byggeleder for
utbyggingen av kraftverkene i Røssåga på Helgeland.
Han ble tatt imot med åpne armer av en forventningsfull
lokalbefolkning.
Med anleggsteknologi på førkrigsnivå, ytterst mangel-

fulle kart og null kunnskap om fjellkvaliteten, var utfor-
dringene enorme. Engh gikk likevel på med krum hals.
For eksempel ble han så lei av å vente på geologens
analyser at han fyrte av en salve i fjellet på egen hånd.
Berget viste seg å være svært råttent og porøst.
Likevel: tidsfristene fra et utålmodig folk ivrig på å

bygge opp landet igjen, var korte. Engh kjørte både
folkene og seg selv hardt. I 1950 hadde han 500 menn i
arbeid, to år senere hadde tallet doblet seg. Sikkerheten
var det svært få som tenkte på, og det var nesten daglig
små og store ulykker inne i fjellet.
Fort gikk det imidlertid. Anlegget var i drift døgnet rundt,

fordelt på tre skift. Hver uke ble det fraktet ut nesten
40 000 kubikkmeter stein, og fremdriften var mange
hakk raskere enn ved noe tidligere norsk prosjekt.
Medaljens bakside er ikke bare lys: I 1952 døde en

ung gutt etter å ha fått en stor steinblokk over seg. To år
senere var selv John Engh så utslitt at han ble syk. Da
trakk han seg tilbake og begynte etter hvert som bygge-
leder for et kraftverk på Kreta. På det tidspunktet hadde
han og folkene hans fyrt av 1,3 millioner kilo dynamitt
på Røssåga.
Nedre Røssåga sto driftsklar med seks aggregater i

1958. Engh var ikke lenger med, men det var liten tvil
om at den tidligere bombeflygeren hadde hovedæren for
at kampen mot fjellet til slutt ble vunnet om enn på en
måte som aldri hadde vært akseptert i dag.

Bombeflyger i
vill kampmot fjellet
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