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For selskaper som Statkraft er det 
grønne skiftet lovende; vi kan skape 

nye verdier med ren energi.

Den nye grønne økonomien

A ldri har kraftmarkedet vært 
mer usikkert, sier sjefen for 
Nord Pool Spot, Mikael Lundin. 
Han gir også klar beskjed om 

å la markedet virke og mener EU har 
mislyktes med klimapolitikken. Men 
som vi vet, er energimarkedene poli-
tikk på høyt nivå. En arena for kamp 
mellom nasjonale og internasjonale 
løsninger, mellom gamle og nye øko-
nomiske modeller, mellom fossile og 
klimavennlige kilder.

Et av de mest spennende innspil-
lene akkurat nå er rapporten «Bedre 
vekst, bedre klima» fra den uavhen-
gige kommisjonen New Climate Eco-
nomy. Sjeføkonomen i kommisjonen, 
Dimitri Zenghelis, vektlegger at det er 
mulig å kombinere økonomisk vekst 
og bekjempe klimaendringene. Men på 
Statkrafts Climate Roundtable på Vang 
gård nylig understreket han også at vi 
har kort tid på oss. Innen 15 år må vi 
ha tatt de nødvendige grepene. 

For selskaper som Statkraft er 
det grønne skiftet lovende; vi kan 
skape nye verdier med ren energi. 
Under klima møtet på Vang gård 
fikk konsern sjef Christian Rynning- 
Tønnesen følge av flere andre sentrale 
næringslivsledere. Siemens' vind- og 
fornybardirektør Markus Tacke sier at 
drivkraften bak investeringer i fornybar 
energi ikke lenger er politisk motivert, 
men økonomisk. Siemens satser tungt 

på vindkraft. Den private investoren 
Jens Ulltveit-Moe erkjenner at han har 
tapt milliarder på grønne investerin-
ger, men han er like sterk i troen og 
mener solkraft blir den store vinneren. 
Elisabeth Grieg fra Grieg-gruppen er 
overbevist om at også den maritime 
næringen må endre kursen. Hun ser 
på det som et samfunnsansvar. Ikke 
minst bør rike Norge gripe de store 
mulighetene det gir å investere mer i 
fornybar energi, mener Grieg.

Markedene er uforutsigbare og 
turbulente. Det har Nord Pool-sjefen 
rett i. Ikke bare er det lave kraftpriser, 
men oljeprisen raser jo også nedover. 
Konsekvensene er ikke åpenbare. For 
lave oljepriser kan også stimulere til 
omsetning av mindre klimavennlige 
energikilder. Og selv om USA og Kina 
i oktober ble enige om en spennende 
erklæring om utslippsreduksjoner, er 
det langt frem. 

Det finnes tegn til optimisme. 
Næringslivet er i ferd med å innta 
førersetet. Og folk er i ferd med å 
våkne opp, kanskje fordi klima-
endringene er blitt virkelige. Vi er 
vitne til sterke krefter, slik kraft-
gruppesjef Vidar Riber forteller om i 
denne utgaven av People & Power. På 
sensommeren var den norske innsjøen 
Nedre Demmevatn full. Tre dager 
senere var alt vannet – to milliarder 
liter – forsvunnet. 
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AKTUELT POWER

På befaring 

Imponerende omgivelser Patrick Koch, 
Atle Beisland og prosjektingeniøren på 
befaring i de sveitsiske alpene.

DET ER IKKE BARE NATUREN som er mektig i den alpine 
kantonen Valais sørvest i Sveits. Her finnes også 
Europas største pumpekraftverk under bygging, 
Nant de Drance. 

Kraftverket på 900 MW eies blant annet av det 
statlige jernbaneselskapet Schweizerische Bundes-
bahnen (SBB). I 2011 inngikk Statkraft en avtale 
med SBB om å disponere 150 MW av kapasiteten fra 
pumpe kraftverket i en periode på 15 år. Tidligere i 
høst var en delegasjon fra Statkraft på befaring på 
anlegget.

Landskapet ved Lac d'Emosson, det nedre 
reservoaret, er postkortvakkert. Inntrykk gjør også 
dimensjonene på anlegget. 17 kilometer med tunneler 
er bygget, likeledes en imponerende 150 meter lang 
og 50 meter høy hall i hjertet av fjellet. 

Statkraft-delegasjonen med Klaas Bauermann, 
Atle Beisland, Bram Buis, Stefan-Jörg Göbel, Patrick 
Koch og Claus Urbanke fikk god innsikt i hvordan 
kraftverket blir ved ferdigstillelse i 2017. Ved full drift 
i 2018 skal Nant de Drance generere om lag 2,5 TWh 
elektrisitet. Det er ventet at kraftverket vil få stor 
betydning for det sveitsiske kraftmarkedet.

Statkrafts besøk markerte starten på en ny fase 
i samarbeidet med SBB. Ettersom driftsfasen stadig 
rykker nærmere, er det satt i gang arbeid med å 
utforme operasjonelle retningslinjer for den daglige 
kraftutsendelsen. Selskapene skal også se på mulig-
heten for å utvikle flere skreddersydde kraftsalgs-
avtaler tilknyttet den 15 år lange avtalen.

Det sveitsiske energiselskapet Alpiq er største 
aksjonær i Nant de Drance. Om lag to milliarder 
sveitsiske franc er investert i prosjektet.

Ny global 
standard 
EN NY HÅNDBOK for Operation 
& Maintenance (O&M) setter en 
ny global standard for hvordan PG 
(Power Generation) opererer for å 
nå sine mål. 

– Håndboken er en sammen
fatning av verktøy og beste praksis. 
Den vil gi en mal på hvordan 
arbeide på tvers av teknologi og 
geografi, sier konserndirektør 
produksjon, Hilde Bakken. 

Håndboken er bygget opp rundt 
fire hovedprinsipper i PGoperasjo
ner; Sikker og beredt, optimalisert 
lønnsomhet, ansvarliggjorte med
arbeidere og kontinuerlig læring.

Sistnevnte prinsipp handler om 
å alltid strekke seg for å bli bedre. 
Når man sikter mot å holde – og 
opprettholde – verdensklassenivå, 
er aldri nåsituasjonen bra nok. 
Derfor skal PG som grunnprinsipp 
kontinuerlig evaluere og forbedre 
produkter, tjenester og prosesser.

Håndboken skal implementeres 
i 2015.

1280 Statkraft har søkt Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE) om anleggskonsesjon for nytt 
Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune. 
Det nye kraftverket får en økt produksjon på 
omtrent 80 GWh, blant annet på grunn av noe 
høyere fall i nytt kraftverk og bedre virknings-
grad i moderne turbiner. Samlet ny produksjon 
er beregnet til 1280 GWh/år.

NY VITEN

Morten Røsæg og Jan Helge Mårdalen fra Hydro 
og Rein Husebø fra Småkraft (i midten). 

Forsker på 
sedimenter
HVILKEN ROLLE spiller 
sedimenter for Statkrafts 
vannkraftverk rundt i verden? 
Det er spørsmålet som 
forskningsprosjektet Future 
Sediment Handling Strategy 
skal besvare.

Sedimenter er løsmasser 
av grovere og finere kaliber 
som  føres med bekker og 
elver. Verden over utgjør 
sedimentene en utfordring 
for vannkraftverk, fordi de 
ofte fyller opp reservoarer og 
reduserer magasinkapasiteten, 
særlig i land som Peru, India 
og Albania der det er løsere 
bergarter. Sedimentene som 
ikke synker ned, følger vannet 
videre gjennom kraftverkene og 
forårsaker slitasje på turbiner 
og vannveier.

Forskningsprosjektet er 
et samarbeid mellom Power 
Generation og International 
Hydro, med støtte fra Innova-
sjon/Vannkraftprogrammet. 
Prosjektet skal spre kunnskap, 
utveksle erfaringer og utvikle ny 
kompetanse. 

NY AVTALE FOR SMÅKRAFT 
SMÅKRAFT AS skal levere et nøkkelferdig kraftverk på 
Haukelifjell i Odda kommune for Hydro Energi AS. Byggingen 
av Midtlægre småkraftverk starter i mai 2015, og kraftverket 
skal være i drift i september 2016. Det vil ha en produksjon 
på 13,8 GWh, tilsvarende strømforbruket i 700 husstander. 

– Vi ser dette prosjektet som en bekreftelse på at høy 
spesialisering i småkraft er en suksess, sier Rein Husebø, 
administrerende direktør i Småkraft AS. Småkraft AS eies av 
BKK, Agder Energi, Skagerak Energi og Statkraft. 

REN ENERGI I november 
ble USA og Kina enige 
om en klimaavtale som 
forutsetter massive inves
teringer i fornybar energi. 
Avtalen blir sett på som et 
viktig skritt mot en global 
klimaavtale i 2015.

17 kilometer med 
tunneler er bygget, 
likeledes en imponerende 
150 meter lang og 50 
meter høy hall i hjertet 
av fjellet. 
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AKTUELT NEDRE DEMMEVATN

Innsjøen som
  Sissel Fantoft       Statkraft og Tommy AndresenFORSVANT Fredag 22. august lå innsjøen Nedre Demmevatn der den alltid har 

vært. Tre dager senere var alt vannet – to milliarder liter – forsvunnet.

2 milliarder
liter vann forsvant herfra på tre dager
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En klar fredag i august flyr et heli-
kopter over Simadalen i Eidfjord. 
Ombord er byggmester Harald 
Kleive land og to av hans snekkere, 

samt en haug med materialer. De tre er 
hyret inn av Turistforeningen for å reparere 
vedskjulet ved Demmevasshytta.

– Fra helikopteret så vi Nedre Demme-
vatn ligge under oss, forteller Kleivedal, 
som benyttet anledningen til å fotografere 
vannet. Lørdag tok han også bilder av sju 
brevandrere som kom gående ved vannet.

 – Men neste gang vi kikket ned mot 
innsjøen var den borte. Det var en merke-
lig opplevelse!

Det eneste tegnet på at alt ikke var helt 
som det skulle denne sensommerhelgen, 
var en kraftig buldring fra brearmen 
Rembes dalskåka. 

TRODDE IKKE PÅ MÅLINGENE Histo-
riske kilder forteller om store flomka-
tastrofer i Simadalen som følge av såkalte 
jøkulhlaup – betegnelse på en plutselig 
flom som oppstår når det oppdemmete 
vannet finner en vei under brearmen.
– Det var det som skjedde i august, fortel-

ler Vidar Riber, sjef for kraftverksgruppe 
Hardanger. – Den varme sommeren førte 
til mye smelting på breen, samtidig som 
temperaturen på vannet steg. Kombi-
nasjonen av tynnere is og varmere vann 
førte til at vannet kunne smelte seg en 
kanal under brearmen Rembesdalskåka. 
Dermed forsvant alt vannet ut i løpet av 
noen timer og havnet i Statkrafts magasin 
Rembesdalsvatn.

Statkrafts målinger, som viste hvor-
dan vannet fra Nedre Demmevatn fosset 
inn i Rembesdalsvatnet i løpet av noen få 
morgentimer, ble først ignorert fordi de var 
for urealistiske.

– Målingene viser at vannstanden steg 
kraftig i løpet av tre-fire morgentimer 
mandag 25. august. Totalt var det snakk 
om et par milliarder liter med vann som 
forsvant fra Nedre Demmevatn, sier Riber.

TAPER FALLHØYDE I tidligere tider var 
folk i Simadalen vant til flom hver sen-
sommer, når vannet løftet opp Rembes-
dalskåka og rant ned i Rembesdalsvatn, 
som flommet over. En voldsom flom i 1893 
forårsaket store ødeleggelser og førte til at 

AKTUELT NEDRE DEMMEVATN

det i 1899 ble skutt ut en 380 meter lang 
tunnel som avløp for vannet.

– En tilstopping av tunnelen førte i 
1937 til en ny, stor katastrofe. I løpet av 
fire-fem timer rant 12 milliarder liter 
vann ned i Simadalen og tok med seg hus 
og jorder og raserte hele dalen, forteller 
Riber.

I 1938 sto en ny tappetunnel som 
senket vannstanden i Nedre Demmevatn 
ferdig. 

– Siden den gang har det bare vært 
pytten igjen av Nedre Demmevatn. Min-
dre vannmengde, i tillegg til magasinet i 
Rembesdalsvatn, gjør at det aldri har vært 
noen fare for en ny storflom, sier Riber.

Men den forsvunne sjøen har likevel 
konsekvenser for Statkraft.

– Det betyr at vi taper 250 meter 
fallhøyde, som jo har en del å si i kroner 
og øre. Hvis dette blir permanent, må vi 
vurdere å gjøre inngrep for å styre vannet 
inn i tunnelen, sier han.

ISEN KRYMPER Senioringeniør Hallgeir 
Elvehøy i Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE) mener klimaendringer 

er årsaken til at Nedre Demmevatn for-
svant i august.

– Tykkelsen på brearmen Rembes-
dalskåka varierer med klimaet. Under den 
lille istiden rundt 1750 gikk brefronten 
halvveis ut i det som i dag er Rembes-
dalsvatnet, men siden 1800-tallet har den 
gradvis trukket seg tilbake, sier han.

Tilsig av lokalt vann og vann fra breen 
gjør at Nedre Demmevatn alltid vil fylles 
opp.

– Da Rembesdalskåka var større, fant 
vannet veien over isen eller langs brekan-
ten når Nedre Demmevatn rant over. Men 
når tømmingen skjedde under isen og alt 
vannet tømte seg i løpet av kort tid, oppsto 
det jøkulhlaup, som førte til de store flom-
katastrofene, fortsetter han.

– Utover på 1900-tallet minket breen 
ytterligere, og det var årsaken til katastro-
fen i 1937. Da den nye tappetunnelen sto 
ferdig, var vannstanden i Nedre Demme-
vatn senket med 50 meter, og det var fred 
og ro – helt til i sommer.

STERKE KREFTER I SVING Elvehøy 
regner det som sannsynlig at smeltevann-

tunnelen gjennom isen vil lukkes i løpet 
av vinteren. Og han mener en jøkulhlaup 
vil kunne oppstå igjen, men når og hvor 
er vanskelig å forutse.

– Vi må være forberedt på at slikt kan 
skje igjen. Dette har en klar sammen-
heng med klimaendringene og er en 
problematikk vi vil se mer av i årene som 
kommer, både i kraftverk og i uregulerte 
områder.

– Det hele avhenger av terrenget 
under breen, og det har vi ikke full 
oversikt over før isen trekker seg tilbake. 
Det eneste vi kan gjøre er å følge med på 
hvordan breen utvikler seg, sier han. 

Elvehøy mener det kunne blitt dra-
matisk hvis det hadde vært mennesker 
til stede der jøkulhlaup gikk ved Nedre 
Demmevatn.

– Det går så fort, du hører kanskje et 
smell, og så flommer vannet, sier han 
og tror buldringen som Harald Kleivedal 
hørte, må ha vært brefronten som raste 
sammen. Brefronten var 40–50 meter 
høy og ble støttet opp av vannet i Nedre 
Demmevatn. Da vannet forsvant, ble bre-
fronten så ustabil at den raste sammen. 

FAKTA
Hardangerjøkulen

>  Norges sjette største isbre, 
be liggende i Ulvik og Eidfjord 
i Hordaland, lengst nord på 
Hardangervidda.  

>  Den største målte tykkelsen på isen 
er 380 meter. 

>  Breen har minket kraftig i løpet av 
1900tallet. Breutløpene har trukket 
seg flere hundre meter tilbake. I 
1925 lå toppen av isen på 1876 
meter over havet, i 1995 var den 
sunket til 1863 moh. 

Rembesdalskåka

Hardangerjøkulen

1
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1 Nedre Demmevatnet

3 Øvre Demmevatnet

5 Tappetunnel ferdig i 1938

2 Midtre Demmevatnet

4 Tappetunnel ferdig i 1899

6 Tunnel til Holmavatnet, ferdig i 1978

7 Demmevasshytta

8 Rembesdalsvatnet
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2

Vi taper 250 meter fallhøyde, som jo har 
en del å si i kroner og øre. Hvis dette blir 
permanent, må vi vurdere å gjøre inngrep 
for å styre vannet inn i tunnelen.
 VIDAR RIBER, SJEF FOR KRAFTVERKSGRUPPE HARDANGER

1 | Klimaendringer Vidar Riber, sjef for kraftverksgruppe Hardanger, fikk seg en real overraskelse da Nedre Demmevatn forsvant i løpet av en helg. Naturfenomenet er en 
konsekvens av klimaendringer.  2 | Tomt Siden vannet forsvant, har Nedre Demmevatn ligget brakk. Trolig vil åpningen under breen tettes i vinter, slik at innsjøen fylles opp 
igjen når snøsmeltingen starter til våren.

Konsekvenser Da Nedre 
Demmevatn (1) forsvant, 
rant ikke vannet slik det 
skulle i tunnelen ned til 
Holme vatnet, men under 
Rembedalskåka og ned 
i Rembedalsvatnet (8). 
Demmevasshytta (7) 
har utsikt til vannet som 
forsvant.

FAKTA
Jøkulhlaup

Islandsk ord som opprinnelig betegnet 
flom og oversvømmelse som skyldtes 
vulkansk virksomhet under breene. 
Kilde: Store norske leksikon
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AKTUELT HMS

En bygningsarbeider kikker usikkert etter sikringsutstyret han lot ligge 
før han klatret opp i stillaset. Samtidig løftes et knippe forskalingsbord 
uten dobbel sikring opp over hodene på arbeidende kolleger. 

Løfter 
SIKKERHETEN

 Lars Magnus Günther       Agim Dobi / Statkraft

Konsernsjef Christian Rynning- 
Tønnesen hadde selv bedt om 
at hans første besøk til Devoll- 
prosjektet i Albania også skulle 

være en HMS-inspeksjon, i tråd med egne 
prioriteringer for selskapet i 2015.

Blant det konsernsjefen fikk se, var 
usikret arbeid i høyden, et kranløft av 
materialer som ikke var korrekt sikret, og 
arbeidere i aktivitet under den hengende 
lasten. 

– Jeg er veldig godt fornøyd med orga-
niseringen av anleggsarbeidet og frem-
driften som er vist, men er absolutt ikke 
fornøyd med sikkerheten på byggeplassen 
for kraftstasjonen, sa konsernsjefen til de 
ansatte i Devoll Hydropower i Tirana etter 
å ha blitt alarmert av den ureglementerte 
løfteoperasjonen.

– Jeg er glad han fikk se dette, og at han 
kommenterte. Det viser entreprenørene at 
Statkraft mener det de sier. Når konsern-
sjefen i et selskap kommer på anlegget, 
ser noe galt og så snakker om det etterpå, 
sender det et viktig signal, sier HMS-sjef 
Nikolas Garnett, som guidet konsernsjefen 
under besøket. 

arbeidet. Dette må bli bedre, og det er i 
ferd med å bli det, sier Garnett. 

Han innrømmer at det er en treg 
prosess. Det dreier seg om å være synlig 
til stede på anlegget, bedre sikkerheten 
steg for steg og endre holdningene og 
HMS-kulturen på alle nivåer. 

– Våre HMS-tiltak for å forebygge ska-
der, ulykker og uønskede konsekvenser 
er avhengig av at feil korrigeres – gjerne 
ved at en kollega bryr seg. Evnen og viljen 
til å bry seg er en viktig del av enhver 
HMS-kultur og er det som vil skape end-
ringen – på alle nivåer.

TRENINGSLEIR I SIKKERHET En idé 
som kom opp under besøket, er å etablere 
en «Boot camp» etter mønster fra Cetin i 
Tyrkia. Alle som skal arbeide på anlegget 
der, må gjennom en «treningsleir» med 
fokus på grunnleggende kunnskaper om 
blant annet stillasbygging, løfteoperasjo-
ner, forbudte områder og fallulykker. Med 
mindre de fullfører hvert tema, slipper de 
ikke til på anlegget. 

– Sikkerhet i Albania er fortsatt i sin 
barndom, og mange ufaglærte arbeidere 

Når konsernsjefen 
kommer på anlegget, ser 
noe galt og så snakker 
om det etterpå, sender 
det et viktig signal.

Inspeksjon Adm.dir i Devoll Hydropower, Ola By, konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og HMS-sjef i DHP, Nikolas Garnett inspiserer anlegget i Banje.

HOLDNINGER MÅ ENDRES Garnett tror 
det er bra at toppledelsen i Oslo erfarer 
realitetene i det å arbeide på en bygge-
plass i land der sikkerhet ikke gis samme 
oppmerksomhet som i Vest-Europa og 
Skandinavia. 

– Hendelser som dette understreker 
hvor viktig det er at entreprenørenes 
ledelse deltar aktivt og synlig i HMS-
systemene. Det handler også om at entre-
prenørenes byggeledere må ta ansvar for 
sikkerheten på anlegget, og at arbeiderne 
må få lov til å delta aktivt i sikkerhets-
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TEMA ETIKK

En høy etisk standard 
skal gjennomsyre 
virksomheten vår, 
sier konsernsjef 
Christian Rynning-
Tønnesen. I arbeidet 
med å videreutvikle en 
kultur for trygghet og 
åpenhet rundt varsling 
er nye retningslinjer 
utarbeidet. Også 
utenfra øker kravene til 
transparens og robuste 
systemer.
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Full aktivitet Dammen for Banje krafttverk er allerede halvferdig. Før jul neste år starter oppfyllingen av magasinet.

DEVOLL-PROSJEKTET består av 
to kraftverk, Banje (70 MW) og 
Mogliche (186 MW), som skal 
stå ferdig i henholdsvis 2016 og 
2018. Anleggene vil produsere 
 cirka 730 GWh årlig og øke den 
samlede kraftproduksjonen i 
 Albania med 17 prosent.  Prosjektet 
har en investeringsramme på 535 
millioner euro.

BEGGE KRAFTVERKENE får egne 
småturbiner som kan produsere 
kraft på den pålagte minstevann
føringen.

KONSESJONSAVTALEN gir 
 Statkraft mulighet til å selge 
kraften fritt, også som eksport til 
omkringliggende markeder.

PROSJEKTET gjennomføres av 
Devoll Hydropower, et 100 prosent 
eid datterselskap av Statkraft 
med om lag 70 ansatte fordelt på 
kontoret i Tirana, i Gramsh og på 
anlegget.

ET KONSORTIUM bestående 
av tyrkiske Limak og AGE er 
 prosjektets hovedentreprenør, 
mens aggregatene leveres av 
franske Alstom.

DEVOLL HYDROPOWER over
tok HMSansvaret fra «Owner’s 
Engineer» i juni og utdanner nå sju 
albanske medarbeidere til britisk 
standard.

DEVOLL-PROSJEKTET
Albania

mangler grunnleggende sikkerhetskunn-
skap og bevissthet, rett og slett fordi ingen 
noen gang har lært dem trygge arbeids-
metoder, påpeker HMS-sjefen. 

– Lang tids tilvenning har gjort oss 
både vant til og komfortable med sikre 
arbeidsprosesser og sikkerhetsregler. Men 
for gutta ute på anlegget her kan det være 
vanskelig plutselig å bli konfrontert med 
nye regler og arbeidsmetoder, til tross for 
at de er laget for å beskytte dem selv. En 
«Boot camp» kan derfor være et nyttig 
verktøy for oss. 

STOR AKTIVITET Til tross for utfordringer 
på HMS-siden, fikk Statkrafts konsernsjef 
oppleve mye positivt. På byggeplassen 
er det yrende liv, med lastebiler i en evig 
strøm på vei fra elvebredden oppstrøms 
med nye masser til den stadig voksende 
dammen. Om litt over et år skal den 80 
meter høye og 900 meter lange dammen 
være på plass. Flomløpet på siden er alle-
rede i ferd med å støpes ferdig. 

I byggegropa nedenfor tar Banje kraft-
stasjon form. Utløpsrørene er på plass, og 

støpearbeidene for råbygget er godt i gang. 
Parallelt pågår forberedelsene til byg-
gingen av det største anlegget, Mogliche, 
lenger opp i Devoll-dalen. 

På tampen av neste år starter fyllingen 
av det 15 kilometer lange reservoaret. 
Banje kraftverk er ventet å bli satt i drift 
sommeren 2016. Innen den tid må erstat-
ningsveier på plass for å sikre beboerne i 
Devoll-dalen ny veiforbindelse nordover 
når den eksisterende veien blir stående 
under vann. Dette er myndighetenes 
ansvar og var et viktig tema i samtalene 
mellom konsernsjefen og albanske regje-
ringsmedlemmer under besøket. 

I samtalene kom det også frem at regje-
ringen er innstilt på å gjennomføre høyst 
nødvendige reformer i energisektoren. 
Elektrisitetsnettet har nærmere 50 prosent 
svinn som følge av tyveri, manglende 
måling og naturlig nettap, og det er tydelig 
for alle at noe må skje, samtidig som 
raskere deregulering og økt kraftutveks-
ling med nabolandene på Balkan må til for 
å trekke flere utenlandske investorer til 
energisektoren. 

AKTUELT HMS

ULYKKE I PANAMA Torsdag 20. november opplevde Statkraft en ny dødsulykke, da en tank 
løsnet under et kranløft og traff to arbeidere ved Agua Imara’s vannkraftprosjekt Bajo Frio i Panama. 
En av arbeiderne døde, mens den andre ble hardt skadet. Ulykken er en tragisk påminnelse om 
 viktigheten av god planlegging og intensivert fokus på sikkerhetsarbeidet i våre utbyggingsprosjekter.
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– Settet med leveregler under-
streker blant annet viktigheten 
av sikkerheten til våre ansatte, 
vårt ansvar for å beskytte 
miljøet og vårt samfunnsansvar, 
påpeker Rynning-Tønnesen. 

− Code of Conduct er et 
dokument alle ansatte er 
forventet å følge. Ledere har 
et spesielt ansvar for å sørge 
for at alle aktiviteter innenfor 
deres ansvarsområde er utført i 
henhold til levereglene og andre 
krav. Verdiene våre gir bare 
mening dersom vi lever etter 
dem. Derfor er det så viktig å si 
fra dersom man oppdager brudd 
på våre leveregler.

Nylig har det blitt utarbeidet 
retningslinjer både for hvordan 
ansatte skal rapportere bekym-
ringer, og for hvordan linjeledere 
skal håndtere disse. Det er også 
utarbeidet retningslinjer for 
hvordan interne granskinger skal 
foregå.

– Dette er verktøy som skal 
gi trygghet for alle involverte i 
en bekymringssak.

– Statkraft har bygd et solid 
fundament med en kompro-
missløs høy etisk standard. Vi 
er kjent som en skikkelig og 
pålitelig virksomhet. Folk stoler 
på Statkraft. Det er opp til oss 
alle å videreføre denne kultu-
ren og ta den med overalt der vi 
driver virksomhet. Vi kan ikke 
være naive på dette området, sier 
 Rynning-Tønnesen.

Et solid 
fundament
– Statkrafts leveregler, vår 
Code of Conduct, er selve 
fundamentet vi baserer all 
vår virksomhet på, sammen 
med vår visjon og våre verdier, 
sier konsernsjef Christian 
 Rynning-Tønnesen.

TEMA ETIKK

Samfunnsansvar og forretnings etikk 
omfatter mange forskjellig tema, 
og er relevant for alle deler av vår 
virksomhet, sier Rachel Groux 

Nürnberg, leder for CR & HSE-enheten og 
Integrity Officer i Statkraft. Hun leder et 
team på 15 som samarbeider tett med en 
rekke eksperter i linjen med ansvar for å 
sikre at krav til samfunnsansvar (CR) og 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges. 
Enheten har en viktig funksjon i å etablere 
policy, gi råd og støtte til linjen i å etterleve 
kravene på alle disse områdene. 

IKKE VELDEDIGHET – Tidligere kunne 
samfunnsansvar være å bygge en skole, 
bore etter rent vann eller sponse lokale 
aktiviteter. En slik snever definisjon hører 
historien til. I dag er samfunnsansvaret 
en integrert del av virksomheten, og det 
omfatter alt fra miljø og klima, sosiale 

forpliktelser og menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter, sikkerhet og helse 
til arbeid mot korrupsjon og økonomisk 
kriminalitet. Det er et svært bredt felt, og 
Statkraft tar alle disse aspektene på alvor. 

INTERNASJONALE UTFORDRINGER Fra 
å være et hovedsakelig norsk selskap er 
Statkraft nå på full fart ut i verden. Det betyr 
nye utfordringer, nye kulturer, andre lover 
og regler – men også økte forventninger.

– Det som framfor alt driver utviklingen 
innen samfunnsansvar nå, er forventnin-
gene fra partnere, banker, myndigheter, 
eiere og opinionen. Det er ikke lenger 
noen opsjon å ignorere samfunnsansvar, 
sier Groux Nürnberg. Mange av Statkrafts 
forretningspartnere stiller klare krav til 
samfunnsansvars- og HMS-prestasjoner og 
-systemer før de kan innlede et samarbeid. 
I tillegg kan prestasjoner på bærekraftom-

Etikk
Tidligere viste bedrifter samfunnsansvar gjennom sponsing 
og veldedighet. I dag handler samfunns ansvar om å drive 
forretning på en redelig og  bærekraftig måte, noe som også 
tilfører bedriften verdi og fører til bedre resultater.

 Morten Ryen       Tommy Andresen

angår alt vi gjør

rådet direkte påvirke tilgangen til kapital. 
Det stilles krav til ansvarlighet og bærekraft 
i finansiering av internasjonale prosjekter 
gjennom Ekvatorprinsippene, og Verdens-
banken (gjennom International Finance 
Corporation) stiller krav før den gir lån. 

PRAKTISKE UTFORDRINGER – De etiske 
utfordringene er ulike i de forskjellige 
delene av selskapet. Men prinsippene som 
ligger til grunn, skal være de samme over 
alt, sier Groux Nürnberg. 

Statkraft møter med jevne mellomrom 
på utfordringer knyttet til etterlevelsen av 
kravene innenfor HMS og CR.

– Eksempelvis vil en vannkraftut-
bygging som oftest berøre mennesker i 
området. Da må vi sikre at negative kon-
sekvenser av prosjektet er godt håndtert. 
Eksempelvis vil etablering av et reservoar 
ofte kreve flytting av mennesker. Interna-

sjonale standarder er etablert for å sikre at 
de berørtes rettigheter blir respektert, og at 
de mottar tilstrekkelig kompensasjon for 
berørt eiendom. Ved å følge internasjonal 
beste praksis på feltet er målet å sikre at 
levekårene for de berørte er bedre etter 
utbyggingen enn før. Vi jobber også med 
styringssystemer som skal gjøre det mulig 
å følge opp resultatene av igangsatte tiltak. 

Dersom etniske minoriteter eller urbe-
folkning blir påvirket av vår virksomhet, 
er vi pålagt å gjennomføre konsultasjoner 
på en måte som er tilpasset den lokale 
kulturen, og som gjør det mulig å få gode 
avtaler på plass.

GJESTFRIHET OG KORRUPSJON – Et 
annet relevant eksempel er Statkrafts 
utfordringer knyttet til å forebygge kor-
rupsjon og uetisk forretningsadferd. Dette 
inkluderer alt fra grensene for gaver eller 

goder fra samarbeidspartnere til hvordan 
vi sikrer at leverandørene etterlever våre 
prinsipper. 

– Som et hovedprinsipp skal ikke 
Statkraft-ansatte motta gaver eller goder 
fra partnere eller leverandører, og vi har 
også strenge regler for hva vi kan tilby 
våre partnere i form av gjestfrihet og 
forretningsgoder, sier Groux Nürnberg. 

TA KONTAKT – Vi får mange henvendel-
ser om hvordan ansatte skal håndtere de 
mange gråsonespørsmålene som oppstår, 
sier Rachel Groux Nürnberg. 

– Som hovedregel følger vi de normene 
som setter de høyeste standardene for 
atferd. Er du i tvil om en konkret sak, ta 
kontakt med din nærmeste leder. Du kan 
også kontakte HMS-ansvarlig eller en av 
Statkrafts Integrity Managers. Du kan også 
ta kontakt med oss for en vurdering. 

INTEGRITY HELPLINE 
Trenger du råd om 
etiske  problemstillinger? 
Kontakt 
integrityhelpline@statkraft.com
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S tatkraft er som et samfunn, med lover, regler og 
normer som skal hindre uønsket, uetisk eller 
kriminell atferd. I Statkraft er disse sammen-
fattet i egne leveregler (Code of Conduct), som 

alle ansatte skal kjenne til. Som i samfunnet for øvrig 
skjer det fra tid til annen at noen bryter reglene – noen 
ganger med hensikt, andre ganger av vanvare. Uansett 
kan slike brudd på etiske prinsipper både være ulovlige 
og skadelige for selskapet og for enkeltpersoner. Derfor 
er det viktig at de blir håndtert på en god måte. 

MÅ VARSLE – For å ivareta Statkrafts allerede solide 
etiske kultur er det viktig at alle er bevisste på sin rett 
og plikt til å varsle om brudd på våre etiske prinsipper, 
lover og regler, sier Skuterud. 

– Som hovedregel skal varsling skje til noen i linjen, 
enten til din nærmeste overordnede eller til andre linje-
ressurser som HR-ansvarlig eller Integrity Managers. 
Hvis du av en eller annen grunn ikke kan eller ønsker 
å gå linjevei, kan du henvende deg til den uavhengige 
varslingskanalen som forvaltes av konsernrevisjonen. 
Enheten har vært Statkrafts uavhengige varslingskanal 
i over 10 år, og anonym varsling har vært mulig i den 
forstand at konsernrevisjonen har ivaretatt varslers 
anonymitet. 

For å styrke anonymitetsprinsippet har konsern-
revisjon nå tatt i bruk en teknisk løsning som gjør det 
mulig å varsle under full anonymitet enten via intra-
nettet eller Statkraft.com. 

– Den tekniske løsningen er en forbedring, men 
prinsippet om varsling er det samme som før. Vi er 
naturligvis kjent med at ulike land har ulike lover og 
regler knyttet til adgangen til anonym varsling, og 
håndtering av personvern-opplysninger i forbindelse 
med granskning. Dette løser vi fra sak til sak. 

HJELP TIL LEDERE – Erfaringer viser at de fleste vars-
ler kommer linjevei, som oftest til nærmeste linjeleder. 
Det hviler derfor et stort ansvar på linjeledere for å 
sikre at varslerens bekymringer blir tatt på alvor og 
håndteres på en skikkelig måte, sier Skuterud.

 Hvordan ledere håndterer slike situasjoner, er 
avgjørende for hvilken kultur Statkraft klarer å bygge. 

– Ansatte kommer ikke til å lufte sine bekymrin-
ger, dersom de ikke har tillit til at saken håndteres på 
en god måte. En leder som mottar et varsel, må alltid 
ta det på alvor og aldri bli sittende på en sak, sier hun 
og er veldig tydelig på at ingen heller må sette i gang 
gransking på egenhånd.

 Statkraft har utarbeidet nye prosedyrer som 
beskriver hvordan linjeledere skal opptre når de mottar 
et varsel. De nye prosedyrene består av seks punkter 
som skal hjelpe ledere til å vurdere alvoret i en sak og 
hvordan den skal behandles videre. Ledere kan og bør 
alltid drøfte håndtering av saker med en av Statkrafts 
Integrity Managers og man kan også søke råd hos kon-
sernrevisjonen. Som en hovedregel kan mindre alvorlige 
saker håndteres i linjen, mens alvorlige saker skal løftes 

umiddelbart til konsernrevisjonen. – Det viktige er 
at vi alltid tar et varsel på alvor, selv om det i ettertid 
viser seg å være en bagatell eller sladder. Det er aldri 
galt å gå videre med en sak, sier hun.

For å skape nødvendig troverdighet og tillit til en 
gransking er det viktig at den blir gjennomført av 
en uavhengig enhet. Konsernrevisjonen er uavhen-
gig og har både erfaring og gode prosedyrer.

 – En gransking handler om å skape en rettfer-
dig, åpen og objektiv prosess som kartlegger fakta, 
og sikrer bevis, sier Skuterud.

 
GARANTERT ANONYMITET Alle impliserte skal 
sikres anonymitet dersom de ønsker det – uansett 
hvem som varsler, hvem det varsles til, eller hva det 
varsles om.

– Både ledere generelt og konsernrevisjonen må 
være bevisst sitt ansvar her, eksempelvis må en 
leder holde en varsler anonym også overfor egen 
leder med mindre noe annet er avtalt med varsle-
ren, sier Skuterud. 

– Anonymitet og streng konfidensialitet er viktig 
ikke bare av hensyn til den som varsler, men like 
mye av hensyn til den eller de som det rettes en 
mistanke mot. Her som i rettsvesenet gjelder det at 
enhver er uskyldig til det motsatte er bevist. 

FØL DEG TRYGG Mange er engstelige for å bli 
stemplet, truet eller miste jobben dersom de varsler. 
Ingen skal frykte slike konsekvenser i Statkraft, 
understreker Skuterud.

– Vi ønsker oss en åpenhetskultur der det skal 
være mulig å varsle uten frykt for å miste jobben. 
Jeg har likevel forståelse for at noen kan føle seg 
utrygge i en slik situasjon, og derfor har vi tatt i 
bruk en ny teknologisk løsning på nettsidene våre 
som sikrer full anonymitet. Her kan ingen spore 
deg, og du vil få anledning til å følge saken via nett-
siden uten å identifisere deg. 

At konsernrevisjonen så langt har mottatt 
relativt få varslingssaker, kan selvfølgelig tolkes 
positivt, som at det ikke er noe å varsle om. 

– Det tror jeg ikke helt på. Det er mer sannsynlig 
at det ikke har blitt varslet, enten fordi varslings-
kanalene ikke har vært godt nok kjent, eller at saker 
som burde ha vært bragt videre, er håndtert lokalt 
eller lagt i skuffen. Vi ønsker ikke det. Vi ønsker å ha 
en bedre oversikt over uønskede forhold og forsikre 
oss om at vi som selskap håndterer dem på en god 
måte, sier Skuterud. 

Samtidig synes hun det er svært gledelig at en 
høy andel av de spurte i den seneste medarbeider-
undersøkelsen svarer at de ville rapportert brudd på 
levereglene dersom de opplevde det.

– Dette er utgangspunktet vi trenger. Nå må vi 
bygge videre på dette og sørge for å øke bevisst-
heten og forståelsen for våre nye rutiner rundt 
varsling, sier Tone Skuterud. 

TEMA ETIKK

Statkraft har hatt vars
lingskanal i 10 år. For 
å styrke anonymitets
prinsippet har selska
pet nå tatt i bruk en 
ny teknisk løsning som 
sikrer full anonymitet. 
Hovedprinsippet er at 
varsling skal skje til 
noen i linjen, enten til 
nærmeste overord
nede eller til  andre 
linje ressurser som HR 
ansvarlig eller Integrity 
Managers. Hvis du av 
en eller annen grunn 
ikke kan eller ønsker å 
gå linjevei, kan du vars
le via den uavhengige 
varslingskanalen som 
forvaltes av konsern
revisjonen. Kanalen er 
åpen for alle. Les mer 
på Intranett eller på 
statkraft.com.

www.statkraft.com/
aboutstatkraft/
Whistle blowerchannel/

FAKTA
Digital  
varslingskanalSitt aldri på en sak

Penger under bordet. Trakassering på jobb. En underleverandør som 
dumper miljøfarlig avfall. – Enhver som oppdager brudd på lover, 
regler eller etiske prinsipper, har både rett og plikt til å varsle, sier 
Tone Skuterud, leder av konsernrevisjonen. 

 Morten Ryen       Tommy Andresen

KONSERNREVISJONEN 
er en uavhengig og 
objektiv kvalitets
sikrings og konsulent
funksjon med mål om 
å bidra til kontinuerlig 
forbedring av Statkrafts 
virksomhet. Leder av 
konsernrevisjonen 
er også ansvarlig for 
 Statkrafts varslings
kanal, og den første 
mottakeren av alle 
bekymringer rapportert 
gjennom varslings
kanalen.
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Rozas, som har jobbet for Statkraft/
SN Power siden 2008, mener sel-
skapet må være konsistent i ord og 
handlinger og alltid stå fast på egen 

integritet. – I Statkraft forhandler vi ikke 
om etikk.

TA VARE PÅ OMDØMMET – Det er svært 
viktig at vi sender et tydelig budskap til 
alle ansatte i selskapet om hvilke standar-
der som gjelder, og hvilke forventninger vi 
har. Hvilket omdømme vi har internt, har 
også mye å si for det eksterne omdømmet, 
sier Rozas. 

Han forteller at det har vært lagt ned 
mye arbeid i å skape en ansvarlig kultur i 
Statkraft Peru, en kultur som er åpen nok 
til at folk tør å si fra om uønsket atferd.

– Vi understreker at hver enkelt 
arbeidstaker har et eget ansvar for å bidra 
til å skape et trygt og positivt arbeidsmiljø 
der han eller hun skal kunne gjøre en god 
jobb under trygge forhold. Det skal også 
være trygt å rapportere eventuelle avvik 
fra regler og lover. Alle ansatte skal vite 
hvordan de kan rapportere og varsle nær-
meste leder, eller om nødvendig hvordan 
de skal kontakte hovedkontoret. 

– For å øke bevisstheten og kunn-
skapen om dette har vi gjennomført 

I MARS i år ble det oppdaget at 
dokumenter med konfidensiell 
HR-informasjon i Statkraft Peru 
hadde lekket ut til uvedkom-
mende. 

– Det dreide seg om et doku-
ment med sensitivt innhold som 
noen hadde fått tilgang til og 
spredd i og utenfor selskapet, 
forteller landsjef Juan Antonio 
Rozas.

Lekkasjen ble oppdaget 
takket være lojale ansatte som 
rapporterte det inn som et brudd 
på de etiske retningslinjene.

ETTERFORSKNING Gjennom 
intervjuer og gjennomgang av 
datasystemene ble det avslørt 
hvem som hadde lekket infor-
masjon.

– Statkrafts hovedkontor ble 
orientert om saken, og prosessen 
ble gjennomført i tråd med lover 
og regler, forteller Rozas.

 – Det ble lagt stor vekt på å 
sikre anonymiteten til dem som 
hadde varslet, og samtidig ble 
det gitt uttrykk for takknemlig-
het overfor dem.

LÆRDOM Saken avdekket 
utfordringer knyttet til IT-sik-
kerheten i selskapet, og det ble 
avdekket tilfeller av uønsket og 
uetisk atferd hos ansatte.

– Ledelsen besluttet disipli-
nære tiltak, og arbeidsforholdet 
ble avsluttet for noen ansatte, 
bekrefter Rozas.

 – Denne lekkasjesaken ga 
oss anledning til nok en gang å 
understreke overfor alle ansatte 
i selskapet hvor viktig de etiske 
retningslinjene er.

interne informasjonskampanjer og øvelser, 
og det kommer vi til å fortsette med.

LEDERUTVIKLING På alle nivåer er lederne 
svært viktige for å skape den ønskede kultu-
ren i Statkraft Peru, påpeker Rozas.

– Vi må sørge for at lederne har godt 
kjennskap til reglene for varsling, og at de 
har den nødvendige kunnskap og kapasi-
tet til å håndtere denne typen saker på en 
forsvarlig måte.

 – Allerede i rekrutteringsprosessen 
understreker vi hvor viktig god forretnings-
etikk er i Statkraft, og hvordan verdier og 
etiske prinsipper styrer virksomheten. Vi 
gjennomfører også workshops hvert år for 
ledere for å finpusse kunnskapene om de 
etiske prinsippene. Nylig gjennomførte vi 
også anti-korrupsjonstrening i samarbeid 
med hovedkontoret, sier han. 

KULTURBYGGING TAR TID Rozas under-
streker at kultur ikke bygges over natten, 
eller på et år for den saks skyld. Det er noe 
som tar tid.

– En av våre prioriteringer for 2015 er 
derfor å forsterke arbeidet med å bygge 
en kultur som fremmer ansvar for den 
enkelte. Vi ønsker å skape et klima der 
arbeidere åpent tør å rapportere avvik. 

– Vi forhandler 
ikke om etikk!

Lekkasjen 
som ikke 
skulle skje

– I Peru er det ulike syn på hva som er god forretnings-
etikk. Nettopp derfor er det så viktig å være tydelig på 
våre prinsipper og standarder, sier Juan Antonio Rozas, 
landsjef for Statkraft Peru. 

Juan Antonio Rozas, 
landsjef, Statkraft 
Peru. 

Det er svært viktig at vi  sender et tydelig budskap 
til alle ansatte i selskapet om hvilke standarder som 
gjelder, og hvilke forventninger vi har.

TEMA ETIKK

 Morten Ryen       Jimmy Linus

Kultur for etikk Statkraft Peru jobber aktivt for å bygge og forsterke      en kultur for ansvarlighet og åpenhet blant alle ansatte.
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Nye EU-regler skal gi mer åpenhet om markedstransaksjoner og redusere faren 
for innsidehandel og markedsmanipulering. Statkrafts nye Compliance-team for 
markedsoperasjoner skal sikre at reglene blir etterlevd.

Kort sagt handler det nye regelverket 
om å bygge opp tillit til robuste og 
transparente markeder. – Dette 
vil markedsaktørene, bedriftene, 

kundene og eierne tjene på i det lange 
løp. Derfor hilser vi det nye regelverket 
velkommen og er opptatt av å gjøre det vi 
skal for å leve opp til det, sier John Fahs.
Han leder det nye Compliance-teamet for 
markedsoperasjoner som skal passe på at 
Statkraft følger de nye reglene. 

FINANSKRISENS LÆRDOM Det hele 
begynte i 2008. Mange fikk en ubehagelig 
overraskelse da den amerikanske storban-
ken Lehman Brothers gikk konkurs, og 
manglende tillit spredte seg i finansmarke-
det. Ringvirkningene ble etter hvert store 
også for næringslivet og samfunnet globalt. 
I deler av markedet viste det seg at mangel 
på åpenhet var tillitens verste fiende.

– Det ble en voldsom frykt i markedet, 
noe som igjen forverret krisen, sier Fahs.

For å dempe de negative ringvirknin-
ger av slike konkurser har EU innført en 
rekke nye regler for internasjonal handel. 

TEMA ETIKK

Reglene gjelder dels for finansinstrumen-
ter og dels for energiprodukter.

Noe av lærdommen var at de mange 
bilaterale finanstransaksjoner utenfor 
børs, som markedsaktørene rutinemessig 
inngår seg imellom, kan gi økt usikkerhet.

– Da Lehman gikk konkurs, oppsto 
det spekulasjoner om hvilke motparter 
Lehman hadde inngått slike bilaterale 
handler med, om Lehman skyldte store 
summer til enkelte av disse motpartene, og 
om også disse motpartene dermed var på 
randen av konkurs. Frykten spredte seg.

GIR ØKT TRYGGHET Det nye europeiske 
regelverket som skal øke åpenheten og 
redusere spredningsrisiko ved slike øko-
nomiske kriser, kalles EMIR (European 
Market Infrastructure Regulation). EMIRs 
regelverk oppmuntrer markedsaktører til 
å handle på børs eller gjøre opp handler 
ved bruk av en såkalt oppgjørssentral 
(clearing house). Det er fortsatt lov med 
tradisjonelle bilaterale handler, men nå 
skal større motparter stille sikkerhet for 
slike transaksjoner for å redusere risikoen. 

Særlig i kantina eller på 
bussen er det fort gjort å 
glemme at vi noen ganger 
har informasjon som ikke 
er offentliggjort.
JOHN FAHS, LEDER AV COMPLIANCE-TEAMET FOR MARKEDSOPERASJONER

 Morten Ryen       Tommy Andresen

STATKRAFTS 
COMPLIANCE-TEAM for 
markedsoperasjoner 
består av spesialistene 
Anya  Bissesur, Marek 
Dal Canton og John 
Fahs, som leder teamet.

Samtlige handler skal også rapporteres til 
en offentlig instans senest en dag etter at 
handelen er gjort. 

EU har også innført spesifikke regler for 
energimarkedet, og et eksempel er REMIT 
(Regulation on Wholesale Energy Market 
Integrity and Transparency). Hensikten 
med REMIT er å skape tillit til marke-
det ved å forhindre innsidehandel og 
markeds manipulering.

UTENFOR EU Siden Norge ikke er med 
i EU, gjelder ikke reglene for norske 
virksomheter ennå. Reglene vil trolig bli 
implementert gjennom EFTA, og i mel-
lomtiden har Statkraft, der det er praktisk 
gjennomførbart, valgt å forholde seg til 
regelverket som om det gjaldt også i Norge.

– Statkraft driver virksomhet i mange 
markeder, i stor grad også i det europeiske. 
De nye reglene krever omfattende rappor-
tering og risikostyring, noe som ville gjort 
det upraktisk – og antakelig mer kostbart 
– om vi skulle innføre det nye regelverket 
i to omganger, først i Europa og så i Norge, 
sier Fahs. 

Nye lover og regler stiller nye krav til prose-
dyrer, policy og rutiner. Derfor pågår det 
også et omfattende arbeid internt i Statkraft 
for å øke bevisstheten, kunnskapen og 
oppmerksomheten om de nye reglene.

 – Vi har brukt mye tid det siste året på 
kursing og har hatt om lag 400 personer på 
opplæring. I tillegg jobber vi med å skape 
en e-læringsplattform der ansatte kan 
gjennomføre ulike moduler og teste sine 
kunnskaper, forteller Fahs.

 Ikke alle i Statkraft må kjenne til de 
nye reglene i detalj, men alle som kan være 
berørt av et nytt regelverk, bør få opplæ-
ring. 

VÆR OPPMERKSOM! – Skal vi ha et åpent 
og rettferdig energi  marked i Europa, kan vi 
ikke risikere at noen har lov til å mani-
pulere markedet eller at noen gis viktige 
markedsinformasjon før andre.

– Statkraft er en stor aktør som både 
produserer og handler med strøm. Noen 
ganger sitter Statkraft på innsideinforma-
sjon som kan påvirke markedet. Vi kan for 
eksempel ikke fortelle våre egne kraft-

meglere at et stort kraftverk må stenges 
uten at hele markedet får vite det samtidig. 
Vi må være helt åpne og gi den samme 
informasjon til alle – samtidig. 

VÆR VARSOM! Innsideinformasjon forbin-
des ofte med svindel eller markedsmani-
pulasjon for egen vinning, men Fahs mener 
risikoen er vel så stor for lekkasje ved en 
feiltakelse.

– Når et kraftverk stenges, er ikke innsi-
dereglene alltid det vi tenker på først. Særlig 
i kantina eller på bussen er det fort gjort å 
glemme at vi noen ganger har informasjon 
som ikke er offentliggjort, sier Fahs. Det er 
ikke alltid enkelt å vite hva som er sensitiv 
innsideinformasjon, og at alle kan gjøre feil.

– Det viktige er at vi skaper en god kultur 
for å utvise forsiktighet i omgang med 
sensitiv markedsinformasjon. Er du i tvil 
om hvordan du skal forholde deg til en gitt 
opplysning, eller tror du at du kan ha lekket 
innsideinformasjon ved en feiltakelse, er det 
bare å ta kontakt med oss. Vi har eksperter i 
vårt team som kan regelverket og praktise-
ringen av det; og vi er her for å hjelpe til. 

Åpenhet
skaper tillit

EMIR (European Market Infrastructure 
Regulation) skal sikre gjennomsiktighet i 
markedet og redusere risikoen i markedet 
for bilaterale handler med finansielle 
instrumenter.

REMIT (Regulation of Energy Markets 
Integrity and Transparency) er et EU 
regelverk spesifikt for energimarkedet. 
Det skal sikre integritet og gjennom
siktighet og forhindre innsidehandel og 
markedsmanipulering på det europeiske 
energimarkedet. 

MAR (Market Abuse Regulations) er et 
regelverk som ikke er vedtatt ennå, men 
som er ment å beskytte aktører mot inn
sidehandel og markedsmanipulasjon. 

MiFID II (Market in Financial Instruments 
Directive II) skal regulere selskaper som 
trenger konsesjon (i Norge fra Finanstil
synet) for å yte tjenester og handle med 
finansielle instrumenter. 

FAKTA
Nye EU-regler
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En liten hane i  
kondorenes rike
Ikke noe annet sted i Peru kryper Stillehavet nærmere 
Andesfjellene enn i La Libertad-regionen. Her svever den 
truede kondoren høyt over kraftverket som har navn etter 
en blind, liten hane, Gallito Ciego. Regnvannet som er 
samlet opp i den digre dammen ved verket, har forvandlet 
dalbunnen i det tørre landskapet til frodig jordbruksland.

   Ellen Stai       Jimmy Linus

FOTOREPORTASJEN GALLITO CIEGO
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Ikke len dere på den røde knappen, da går alarmen! advarer driftssjef 
Fernando Rodriguez. Kraftverket Gallito Ciego, som ble kjøpt av SN Power 
i 2003 og overtatt av Statkraft på forsommeren i år, er automatisert og 
trenger bare én ansatt på vakt i kontrollrommet. 
På dataskjermene sine kan Fernando overvåke alle prosesser. Han og 

kollega Jorge Paz skifter på å jobbe. De er aldri på vakt samtidig. Det er en 
ensom jobb.

 På kraftverket som Fernando jobbet på tidligere, måtte han hele tiden 
være på vakt for et mulig angrep fra geriljabevegelsen «Den lysende sti», 
som inntil for få år siden herjet i store deler av Peru. – Av og til var det litt for 
spennende, sier han. Så det er kanskje ikke så rart at han setter pris på roen 
i den fredelige, grønne Jequetepeque-dalen, der den ligger innrammet av 
enorme fjell. 

Kjøreturen hit fra kysten går gjennom et ørkenaktig landskap av stein 
og sand, men når du kommer inn i dalen, blir det mer å hvile øynene på; 
beitende kyr, digre avokadoer og trær som tynges ned av bananer, mangoer 
og papayaer. Elven gjennom dalen er forutsetningen for denne fruktbarheten 
– og ikke minst den store dammen som forsyner både kraftverket og jord-
bruket med jevnt tilsig av vann.

 – Der jeg jobbet tidligere, måtte vi skifte turbiner flere ganger i året, men 
her er vannet så klart at det ikke har vært nødvendig, forteller Rodriguez.

 Nei, det er ikke så mye å gjøre her, bortsett fra å se til at alt går som det 
skal. Dagene har sin egen rytme. 

Om formiddagen kommer søstrene Yeimi og Viviana Correa og lager mat 
og vasker klær, før de går hjem til familien sin i landsbyen like ved.Familien 
til Fernando Rodriguez bor imidlertid langt unna. Han har fire voksne barn. 
Når han er hjemme hos kona, vil han gjerne bli. Men når han først er tilbake 
på jobb, faller han til ro. 

I buskene rundt kraftverket beiter hjort helt uanfektet av den imponerende 
kondoren som speider sultent ned fra himmelen. I kontrollrommet til kraft-
verket som bærer navn etter en blind hane, er Fernando sin egen herre. 

1 | Fernando Rodriguez trives på post, alene i kontrollrommet.  2 | Driftsjefene ved kraftverket samarbeider med representanter for bøndene i området om når det skal 
 slippes ut vann til vanningsformål. De møtes ca en gang i måneden, oftere i tørkeperioder.  3 | 2014 har vært et usedvanlig tørt år. Det har ikke vært mulig å fylle den 112 
meter høye demningen med regnvann.

FOTOREPORTASJEN GALLITO CIEGO
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FOTOREPORTASJEN GALLITO CIEGO
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1 | Kunstig vanning er helt nødvendig for at det skal spire og gro i det tørre landskapet. Kraftverket ligger nedstrøms for Gallito Ciego-demningen, som hovedsakelig benyttes 
til vanningsformål.  2 | Søstrene Yeimi (t.v.) og Viviana Correa steller for driftsjefene og besøkende fra hovedkontoret i Lima.  3 | Jorge Paz deler jobben i kontrollrommet med 
Fernando Rodriguez. De er aldri samtidig på vakt. Når vakten er over er det godt å koble av på rommet.

FOTOREPORTASJEN GALLITO CIEGO
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STATKRAFTSKOLEN STAGE-GATE

Ulike forretningsområder, mange land og store prosjekter. Det sier seg selv at  
en organisasjon som Statkraft trenger gode verktøy for å fatte beslutninger og 
gjennomføre  prosjekter. Derfor ble Stage-Gate innført i selskapet i 2011. 

Steg for steg 

 Sissel Fantoft         Annette Holm Grøsland     Morten Brun

STAGE-GATESTATKRAFTSKOLEN

FASE 0 
SCREENING For
arbeid designet 
for å oppdage og 
avdekke forretnings
muligheter og 
generere nye ideer.

FASE 1
PRE-FEASIBILITY/
ASSESSMENT 
En rask og rimelig 
for undersøkelse av 
prosjektet – hoved
sakelig basert på 
skrivebords research.

FASE 2 
FEASIBILITY/ 
PERMIT Detaljert 
undersøkelse som 
involverer både tek
niske og kommersi
elle forhold, i tillegg 
til myndighets
prosesser og mulige 
lokale forunder
søkelser.

FASE 3 
TENDER/ 
ENGINEERING 
Konkret design og 
utvikling av prosjek
tet og anskaffelses
prosessen som er 
nødvendig for å sikre 
nødvendige leve
ranser for gjennom
føring av prosjektet.

FASE 4
CONSTRUCTION 
Selve realiseringen 
eller byggefasen av 
prosjektet.

FASE 5 
OPERATION 
Prosjektet er ferdig
stilt og går over i en 
driftsfase.

FASE 0: 
SCREENING 

FASE 1: 
PRE-FEASIBILITY/ 
ASSESSMENT 

FASE 2: 
FEASIBILITY/PERMIT

FASE 3: 
TENDER/
ENGINEERING 

FASE 5: 
OPERATIONFASE 4: 

CONSTRUCTION

G
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G
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G
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G
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A lle prosjekter i Statkraft, uavhengig 
av størrelse og forretningsområde, 
skal benytte Stage-Gate-modellen.
– Stage-Gate er ikke først og fremst 

en prosjektgjennomføringsmodell, men en 
investerings- og beslutningsmodell som 
legger føringer for det beslutningsunder-
laget som trengs på de ulike stadiene i et 
prosjekt, sier Pål Otto Eide.

I oktober tiltrådte han stillingen som 
leder av Project Management Office (PMO). 
En av PMOs hovedoppgaver er å sikre god 
prosjektgjennomføring i Statkraft. Selve 
rammeverket for dette er Stage-Gate.

UTBREDT MODELL – I Statkraft har vi 
både ulikheter og fellestrekk i de forskjel-
lige forretningsområdene, men felles for 
alle er et sterkt ønske om å bli bedre på 
prosjektgjennomføring. Da trenger vi et 
godt rammeverk, og Statkraft har valgt 

Stage-Gate-modellen for å sikre dette, 
forklarer Eide.

Stage-Gate er en av verdens mest 
utbredte formelle innovasjonsprosesser, 
utviklet av canadiske Robert G. Cooper for 
mer enn 25 år siden. Modellen brukes i dag 
av nær 80 prosent av amerikanske sel-
skaper. I Norge brukes den av blant andre 
Statoil og Telenor i tillegg til Statkraft.

– Det er mange utfordringer i de store, 
internasjonale prosjektene våre. Derfor er 
det viktig at vi etablerer beste praksis for 
hvordan vi skal jobbe, sier Eide.

GIR GOD KONTROLL Stage-Gate-mo-
dellen benyttes for å ta beslutninger både 
i forhold til hvilken form prosjektet skal 
ha, og hva slags dokumentasjon som er 
nødvendig for at prosjektet skal bli god-
kjent og få bevilget midlene som trengs 
for gjennomføring. Stage-Gate består 

DECISION GATE I forkant av hver fase passerer prosjek
tet gjennom et evalueringspunkt (gate). Hver port er 
konstruert på samme måte: DELIVERABLES Prosjektleder 
og team gir beslutningstakerne (Gatekeepers) resultatene 
av aktivitetene som ble fullført i det foregående steget. 
CRITERIA Prosjektet måles mot et definert sett med robuste 
suksesskriterier. OUTPUTS En avgjørelse tas om prosjektet 
skal fortsettes, settes på vent eller avbrytes.  
Kilde: Stage-Gate International

PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
(PMO) har ansvar for overordnet pro
sjektmetodikk, prosjektstyringsverktøy, 
prosjektfaglig opplæring og erfarings
overføring mellom prosjekter i Statkraft.

ENHETEN har eksistert i Statkraft siden 
2010 og var tidligere administrert av 
Power Generation (PG), men ble i vår 
flyttet til International Hydro Projects & 
Construction (IPC). 

PMO har fått mandat fra konsern
ledelsen til å sikre en felles plattform 
for hele selskapet for gjennomføring av 
prosjekter. I arbeidet har PMO med seg 
en referansegruppe med representanter 
fra alle forretningsområdene.

FAKTA
PMO
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DETTE ER SAKEN:  Vindparker til 
havs er et relativt nytt fenomen, 
og vi vet for lite om hvordan vind
møllefundamentene påvirker det 
marine livet. Derfor bidrar Statkraft 
til forskning på området.

Antallet vindkraftparker til havs øker. Det gir mer ren energi, men hva 
gjør det med miljøet under havoverflaten? Er det bra også for krabber 
og fisk i havet? Ja, det kan det faktisk være, viser forskningen.

På dypt vann

Det virker åpenbart at store, bunnfaste 
installasjoner i havet påvirker de marine 
omgivelsene i en eller annen form, sier 
Olivia Langhamer, postdoc-stipendiat 

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet. – Men vi vet veldig lite om hvordan. 

Et samarbeid mellom Statkraft og NTNU har 
imidlertid gitt noen svar. Langhamer har under-
søkt hvilken effekt vindkraftparken Lillgrund 
har på det marine økosystemet i området. 

– Jeg valgte å konsentrere meg om effektene 
på to arter. Den vanlige strandkrabben og en fisk 
som heter ålekvabbe, forteller Langhamer.

Begge artene fantes i området før arbeidet med 
Lillgrund tok til. De ble værende under konstruk-
sjonsarbeidet, og de lever der ennå.

 – Både strandkrabben og ålekvabben er 
vanlige arter som lever i de fleste kystområder 
og grunne havområder der det finnes eller er 
planlagt vindkraftparker i Europa. Det gjør at det 
er viktig og relevant å avdekke hvilke effekter 
installasjonene i havet har på livene deres.

Forskningsresultatene forteller verken om 
krabbeflukt eller fiskedød. Tvert imot! I den grad 
undervannsdyrene overhodet lar seg påvirke av 

nybyggene i nabolaget, viser resultatene flere 
positive enn negative effekter.

– Vi fant større tetthet av strandkrabber 
rundt vindmølleinstallasjonene enn i tilsvarende 
havområder uten vindparker. Og vi noterte oss 
langt større krabbe fangst i det aktuelle havom-
rådet etter at Lillgrund var satt i operasjon, enn 
før vindkraftparken var etablert, sier Langhamer. 
Hun understreker imidlertid at det trengs lang-
siktige data før det kan sies noe sikkert. 

Forskeren forklarer den økte bosettingen i 
nabolaget med at installasjonene fungerer som 
kunstige rev. – Bunnfaste vindparkinstallasjoner 
gir skjulesteder både for krabber og andre arter. 
Huler og åpninger i konstruksjonene bidrar til å 
øke trivselen og gir gunstige levekår for artene 
vi har sett på. Ålekvabbene vi fanget rundt 
Lillgrund, hadde færre skader og flere og større 
embryoer enn fisken vi fant i kontrollområdene. 
Og flere av embryoene levde opp til å bli voksne .

Langhamer er forsiktig med å generalisere – 
det vil være lokale variasjoner, og mer forskning 
må til. I mellomtiden lever dansk-svenske 
strandkrabber og ålekvabber åpenbart godt med 
sine kunstige naboer i Øresund. 

 Anette Hjerde       Olivia Langhamer

GODE
NABOER

Livet ved Lillgrund

VINDPARKEN LILLGRUND 
ligger i Øresund på 
grensen mellom Sverige 
og Danmark.

PARKEN består av 48 
turbiner og er en av 
Sveriges største. 
Lillgrund er eid og drevet 
av Vattenfall AS.

ET FORSKNINGSPRO-
SJEKT har undersøkt 
effekten på det marine 
livet i området.

FORSKNINGSPROSJEKTET 
ER LEDET av Olivia 
Langhamer, ved Institutt 
for biologi ved Norges 
teknisknatur
vitenskapelige universitet 
(NTNU).

AKTUELT GODE NABOER

Skalldyr som hummer og strandkrabbe ser ut til å trives på vindmøllefundamentene.

STATKRAFTSKOLEN STAGE-GATE

av ulike faser og evalueringspunkter, 
«Decision Gates», der ledelsen på ulike 
nivåer, avhengig av prosjektets investe-
ringsramme, vurderer om prosjektet skal 
videreføres.

– Metoden gir ledelsen god kontroll 
over prosjektets fremgang og skaper klare 
ansvarsområder og målsettinger, sier Eide. 

For å støtte opp under Stage-Gate- 
modellen har Statkraft etablert en generell 
prosess for hvordan et prosjekt best bør 
drives frem mellom de ulike beslutnings-
punktene i Stage-Gate-modellen. For-
retningsområdene har igjen etablert sine 
detaljerte varianter av denne.

TYDELIGE PROSESSER – Hensikten 
med Stage-Gate er å skape en enhetlig og 

tydelig beslutningsprosess på tvers i hele 
selskapet. Alle store prosjekter skal vur-
deres av konsernledelsens medlemmer, 
og det er avgjørende at de har et enhetlig 
underlag med et felles begrepsapparat 
før de fatter en eventuell beslutning om 
iverksetting, påpeker Eide.

Å drive omfattende prosjekter kan 
være krevende. PMO bistår forretnings-
områdene med opplæring.

– Vi har ansvaret for skreddersydd 
opplæring. De som ønsker å lære mer 
om prosjektledelse og om prosjekt som 
arbeidsform, kan melde seg på ulike 
utdanningsprogrammer. Det spenner fra 
kurs om hvordan man jobber i et prosjekt 
til en mastergrad i prosjektledelse, sier Pål 
Otto Eide. 

Pål Otto Eide, leder av Project 
Management Office (PMO).

TILTRÅDTE stillingen som leder av 
PMO i oktober.

ER UTDANNET sivilingeniør fra Norges 
teknisknaturvitenskapelige universitet 
(NTNU) og har jobbet i kraft bransjen 
i hele sitt yrkesliv, blant annet i ulike 
lederstillinger i Statnett. 

HAR JOBBET de siste 15 årene i Norsk 
Hydro hvor han hadde ansvar for store 
prosjekter både i Norge og internasjo
nalt innenfor tilsvarende områder som 
han nå har ansvar for i Statkraft.

FAKTA
Pål Otto Eide

For å vise hvordan StageGate funge
rer i praksis, har Pål Otto Eide skissert 
et eksempel på hvordan et tenkt 
Statkraftprosjekt ville sett ut. Han har 
valgt et internasjonalt vannkraftpro
sjekt som case:

SCREENING Forretningsutvikling 
identifiserer ulike prospekter som 
hver utgjør en mulig utbygging av et 
kraftverk. For det mest interessante 
prospektet fattes en Decision Gate null 
(DG0)beslutning, om å se nærmere på 
dette gjennom en prefeasibilitystudie.

PRE-FEASIBILITY En prosjektgruppe 
med interne og eksterne ressurser 
vurderer alle relevante sider av 
prospektet. En appraisalrapport 
oppsummerer funnene og gir en an
befaling basert på identifisert  risiko 
og lønnsomhet. DG1beslutning 
fattes om videreføring.

FEASIBILITY/PERMIT Mer detaljerte 
designstudier og vurderinger blir nå 
iverksatt av en dedikert prosjektorga
nisasjon. Typisk vil omfattende kon
sekvensvurderinger gjennomføres for 

å sikre alle nødvendige tillatelser for 
å kunne gjennomføre prosjektet. Mar
kedsmessig rammeverk blir etablert, 
for eksempel kraftssalgsavtaler. For 
å redusere risiko utføres omfattende 
geologiske undersøkelser. Gjennom
førings og kontraktsstrategi blir 
etablert. Anbefaling om videreføring 
gis i appraisalrapport for DG2. 

PRE-CONSTRUCTION/TENDER Pro
sjektet mobiliseres ytterligere opp, og 
detaljert design blir utviklet videre. 
Tilbud fra leverandører blir evaluert, 

og kontrakter blir inngått. Prosjektet 
fremmes for endelig investeringsbeslut
ning (DG3) i konsernledelsen og styret.

CONSTRUCTION En omfattende og 
komplisert byggefase kan nå starte. 
Et større prosjektteam blir mobilisert 
lokalt for å håndtere utbyggingen. 
Utbyggingen følges tett av en dedi
kert eierorganisasjon gjennom hele 
byggefasen, parallelt med forbere
delser for operativ drift. Kraftverket 
ferdigstilles og kan overføres til 
driftsorganisasjonen.

StageGate i praksis

LES MER om Stage Gatemodellen på 
intranettet under «The Statkraft Way».
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AKTUELT PEOPLE

OG DYR

Spreller igjen
GLADE LAKSER FÅR BEDRE 
SEXLIV, skriver den norske 
avisen Rana Blad. Anlednin
gen er rehabiliteringen av elva 
Røssåga i Hemnes kommune. 
Da kraftverket Nedre Røssåga 
ble bygget rett etter andre 
verdenskrig, var det ikke 
miljøaspektet som fikk størst 
oppmerksomhet. I forbindelse 
med bygging av ny kraft
stasjon og renovering av det 
gamle anlegget gjennomfører 
Statkraft nå flere tiltak for å 
rette opp negative miljøkon
sekvenser fra tidligere tiders 
utbygginger. Fra gytesesongen 
2017 skal gyteklar laks og 
sjøørret igjen finne gode 
gyteplasser på en strekning 
som i flere årtier har vært 
gjengrodd.

155 Den nyetablerte utbyggingsenheten Projects & 
Construction teller nå 155 personer, med 45 fast 
ansatte og 110 ansatt på prosjektbasis. Enheten 
samler utbyggingskompetansen i konsernet og 
gjennomfører vannkraftutbygginger internasjonalt 
for Statkraft, SN Power og Agua Imara. 

HELGE-JÜRGEN BEIL 
VP, Business Alliances i  
International Hydro (IH),  
er utpekt som leder for et 
prosjekt som skal se nærmere 
på ulike markedsmuligheter 
for kraftproduksjonen fra 
Devoll i Albania. Anlegget blir 
satt i drift sommeren 2016.

Stadig flere virksomheter verden 
over utvikler egne bærekraft-
strategier. Flere og flere forbrukere 
krever at selskapene de kjøper varer 
og tjenester fra, skal opptre ansvarlig. 
AL GORE TIL MAGASINET ROLLING STONE, JULI 2014. FREDSPRISVINNEREN FRA 2007  
KOMMER TIL STATKRAFTS JUBILEUMSKONFERANSE I JUNI 2015

120 år med  
krafthistorie

NÅR NYTTÅRSRAKETTENE SMELLER for 2015, 
går Statkraft inn i et jubileumsår. Da er 
det 120 år siden den norske stat kjøpte 
sine første fallrettigheter, i Paulenfossen 
i Vest-Agder for 23 245 kroner. Kjøpet 
regnes som starten på det som i dag er 
Statkraft.

– Vi skal bruke anledningen til å vise 
Statkrafts reise fra vannkraftpionér til 
ledende fornybarselskap, sier kommuni-
kasjonsdirektør Bente Engesland. De 120 
årene skal blant annet markeres med 
seminarer i Sauda og London, foruten 
tilstelninger knyttet til åpningen av 
vannkraftverkene Cheves i Peru og Kargi i 
Tyrkia. 

I forbindelse med Statkrafts internasjo-
nale lederseminar Pure Leadership vil det 
også bli en storstilt markering i Operaen 
i Oslo i juni. I tillegg til toneangivende 
personer fra energibransjen og fra Statkraft 
kommer blant andre tidligere visepresi-
dent i USA, Al Gore. Sammen med FNs 
klimapanel fikk han Nobels fredspris i 
2007 for å spre kunnskap om menneske-
skapte klimaendringer.

– Vår ambisjon er å bli et ledende 
internasjonalt selskap innenfor ren energi. 
Med internasjonaliseringen vi nå gjennom-
går, har vi en god anledning til å synliggjøre 
vår posisjon og våre ambisjoner både for 
oss som jobber her og for eksterne 
målgrupper, sier konsernsjef Christian 
Rynning-Tønnesen.

Fjerde bind i historiebokserien om kraf-
teventyret som startet i Paulenfossen, utgis 
i forbindelse med 120-årsmarkeringen. 
Temaet er Statkrafts internasjonale reise.

STATKRAFT inngikk nylig en ettårig 
sponsoravtale med Tarjei Bø, tidligere 
verdensmester og olympisk mester 
i skiskyting. Dermed er det et uhyre 
sterkt Statkraftfirkløver som stiller til 
start i vinterens sesong. I tillegg til Bø 
har Statkraft sponsoravtaler med Tiril 
Eckhoff, Synnøve Solemdal og Emil 
Hegle Svendsen. Norges Skiskytter
forbund, juniorcupen og de regionale 
rekruttlagene, kalt Team Statkraft.

ÅTTE UNGE MENN OG KVINNER startet i september på sitt 
to årige traineeprogram i Statkraft, skreddersydd for den enkelte 
ut fra utdanning og Statkrafts kompetansebehov. Årets traineer 
kommer fra fem ulike land og har primært utdanning og bak
grunn innenfor teknologi og økonomi. Felles for alle er at en jobb 
i den raskt voksende fornybarbransjen står høyt på ønskelisten. 

En av dem er tyske Laxman Pararasasingam, sivilingeniør i 
maskinteknikk fra University College London. Som trainee skal 
han arbeide med analyse av vindkraft. – Når du vil jobbe med 
vindkraft, er Statkraft stedet å være, fastslår han.

PANGSTART PÅ KARRIEREN

Statkraft-laget

Forsterker laget  
Tarjei Bø.
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... arbeid. Statkrafts virksomhet i Tyskland blir i økende grad berørt av 
politiske beslutninger. Min jobb går ut på å identifisere politiske temaer som 
vil virke inn på vårt felt, og å formidle Statkrafts forslag til løsninger til poli-
tikerne. Jeg jobber med å organisere dialogen mellom Statkraft og politiske 
organer og posisjonere oss som en troverdig partner. Målet er at lovgivningen 
skal gi best mulige politiske rammevilkår for Statkrafts virksomhet. 

... inspirasjon. Det inspirerer meg å se hvordan de riktige argumentene 
kan bidra til å gjøre politiske beslutninger bedre. For å fatte gode beslutnin-
ger kreves en betydelig innsats og innsikt. Politikerne trenger selskaper som 
Statkraft for bedre å forstå fremtidens utvikling i energimarkedet.

... nedturer. Nedturer er like mye en del av livet som oppturer. Som ung 
jusstudent fikk jeg en kalddusj da jeg innså at politikken ikke er upåvirket 
av interessenter. Jusstudiet gir innsikt i hvordan lovverket utarbeides, men 
i realiteten spiller alltid tilleggsfaktorer inn, nemlig interessene til aktørene 
innenfor det aktuelle feltet.  I dag ser jeg i større grad på dette som en mulig-
het til å påvirke politiske beslutninger i riktig retning. 

... oppturer. Statkraft er i ferd med å etablere seg som en viktig og vel-
ansett aktør i Tyskland. Statkraft blir nå invitert til politiske høringer, og vi 
blir spurt om å utvikle fremtidens integrering av fornybar energi i markedet. 
Dette er et stort fremskritt, og noe jeg er stolt over å være en del av. 

... balanse. Jeg søker å finne den ideelle balansegangen i alt – profesjonelt 
og politisk, så vel som personlig. Selv har jeg stor glede av å reise, stå på ski 
og kanskje mest av alt å drive med fridykking over hele verden. Følelsen av å 
være fullstendig omsluttet av havet og oppleve det spektakulære marine livet 
som finnes under overflaten, tror jeg er det nærmeste jeg kommer en tilstand 
av perfekt balanse.

... ren energi. Ren energi er essensielt. I mine øyne er Statkraft det per-
fekte selskapet til å tilby, og gi assistanse til, markedsintegrasjonen av fornybar 
energi. Gjennom våre virtuelle kraftverk kan vi tilby fleksibel kapasitet 
fra fornybare ressurser basert på etterspørsel. Ved å levere fleksibel kraft-
produksjon og reservekraft-løsninger til Tyskland, kan Statkraft skape en 
vinn-vinn-situasjon – både for det tyske «Energiwende» og for det nordiske 
kraftsystemet.  

Claudia Gellert trives i så vel maritime som 
politiske miljøer. Stillheten og roen når hun 
dykker i havet, utligner trykket fra hektiske 
arbeidsdager på jobb for å fremme Statkrafts 
interesser i Tyskland. Vi har spurt henne om … 

 Inge Kvivik       Morten Brun

Stilling: Manager Public Affairs
Avdeling: MTCA – Market Operations 
& IT Trading & Origination Continental 
Public Affairs.
Land: Tyskland
I Statkraft siden: Januar 2013
Alder: 37 år
Utdannet: Advokat med mastergrader 
i Environmental Law og Economic Law. 
Aktuell: Har en sentral rolle i arbeidet 
med å fremme Statkrafts interesser, 
kunnskap og rådgivningskapasitet i 
et Tyskland som reformerer energi-
markedet og lovgivningen for fornybar 
energi.

 
CLAUDIA GELLERT

KORT OM

Navn: Børge Nilssen Stafne
Stilling: Program Manager Future 
Hydropower
Land: Norge
År i Statkraft: 4

Børge Nilssen Stafne har vært 
prosjektleder og arbeidet med teknisk 
støtte til kraftverkene i Region Midt 
(PGMTT) siden 2010. Som leder av 
vannkraftprogrammet i Innovasjons-
avdelingen pendler han mellom Oslo og 
Trondheim. Programmet skal blant 
annet videreutvikle bærekraftige og 
miljøvennlige løsninger for eksisterende 
og nye vannkraftverk.

Navn: Horst Kesselmeier
Stilling: VP, Projects South America, 
International Hydro
Land: Fra Tyskland til Brasil
År i Statkraft: 6

Fra Europa til Sør-Amerika: De siste seks 
årene har Horst Kesselmeier jobbet med 
prosjektutvikling i T&O-enheten og ledet 
byggeprosjekter i Tyskland, Frankrike 
og Storbritannia. Nylig flyttet han til 
Florianopolis i Brasil for å lede regionale 
utviklings- og byggeprosjekter innenfor 
vannkraft i Brasil, Peru og Chile.

PÅ FLYTTEFOT

Blant Statkrafts 3735 
ansatte er det stadig folk 
som bytter jobb.

AKTUELT KORT OM
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ALDER: 48 år
STILLING: CEO, Nord 
Pool Spot
ERFARING: 20 års leder-
erfaring i energibransjen
UTDANNING: Handels-
høyskolen i Stockholm
FAMILIE: Kone og datter

ORDFORKLARING:
Market Coupling: 
Begrep om sammen-
koblingen av kraftbørser 
og systemoperatører i 
Nordvest-Europa.

EU ETS: Emission 
 Trading System, EUs 
viktigste tiltak for å be-
grense karbonutslippene. 

Kodak Moment: Uttrykk 
opprinnelig brukt til å 
markedsføre Kodak. I 
dag et symbolsk bilde på 
et selskap ikke har fulgt 
med i utviklingen.

Smart Grid: Smart 
strøm, en teknologi som 
gir kundene og hele 
kraftsystemet mulighet 
til å styre forbruket. 
 

POWERTALK

MIKAEL LUNDIN M ikael Lundin styrer et Nord Pool 
Spot som har vært i vekst siden 
starten i Norge og Norden på 
begynnelsen av 1990-tallet. I 

dag jobber Nord Pool-sjefen like mye ute 
i Europa.

– En typisk arbeidsdag tar til på en 
flyplass i sekstiden om morgenen. I løpet 
av uken har jeg kanskje vært i Tyskland, 
Polen, Lativa og Brüssel før jeg går inn for 
landing i Stockholm fredag kveld, forteller 
han.

MARKEDSINTEGRASJON Helgen er skjer-
met for samvær med familien. I den grad 
han tenker på jobben, er det for å glede seg 
over suksessen med markedsintegrasjon i 
Europa. Nord Pool Spot har en sentral rolle 
i arbeidet med å koble sammen markeder i 
Europa, kalt Market Coupling.

– Vi har jobbet intensivt sammen med 
flere store børser og systemoperatører. 
Hensikten er at all elektrisiteten skal 
brukes mer effektivt, og at likviditeten 
skal øke når handelen mellom de ulike 
markedene vokser. 

TOTAL OMSTILLING Gjennom 20 år i 
bransjen har Lundin fulgt utviklingen fra 
markedsglad deregulering til stadig mer 
regulering av markedet de siste årene.

– Hvordan vil du beskrive markedssituasjon i 
Norden og Europa?

– Etter mange år i bransjen må jeg si at det 
aldri har vært mer usikkert. Det er kre-
vende å skulle si noe om fremtiden. 

– Hva gjør det så usikkert?
– Da vi deregulerte i Norden på 

1990-tallet, løsnet politikerne grepet. Det 
samme gjorde etter hvert Europa. Markeds-
kreftene bidro til å få fart på bransjen og 
lønnsomheten. Men nå pågår det en total 
omstilling som gir mer regulering. 

– Så det er blitt vanskeligere å forutsi hva 
som vil påvirke markedet av reguleringer og 
direktiver?

– Ja, nettopp. Vi vet ikke retningen. Blir 
det enda mer regulering, eller vil vi fort-
satt ha et fritt marked? I tillegg har vi den 
grønne utviklingen med subsidieringen av 
fornybar energi som gjør bildet enda mer 
usikkert.

LA MARKEDSKREFTENE VIRKE Det 
er tidlig november med 13 plussgrader 
utenfor kraftbørsen på Lysaker ved Oslo. 
Høsten har vært rekordmild og våt. Men 
Mikael Lundin er slett ikke sikker på 
politikernes evne til å satse på de mest 
effektive løsningene i klimapolitikken. 
Markedskreftene ville klart det mye bedre, 
mener han.

– Vi hadde en mulighet til å la markedet 
styre. Politikerne kunne ha sparket i gang 
ETS-systemet en gang til, men valgte det 
motsatte. Jeg vil si det så sterkt at EU har 

Pressetalsmann Knut 
Fjerdingstad i samtale 
med børsdirektør Mikael 
Lundin om utviklingen i 
Europas energimarkeder.

– Kraftmarkedet har aldri vært mer usikkert, fastslår en klokkeklar Mikael 
Lundin, CEO i Nord Pool Spot. Som øverste sjef for Europas ledende kraftbørs 
vet han hva han snakker om. 

Markedsvennen

 Knut Fjerdingstad      Tommy Andresen
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STATKRAFTLANDET TYRKIA

TYRKIA

ENERGIMARKEDET 

VISSTE DU AT

13 STEDER i Tyrkia står på UNESCOs 
berømte verdensarvliste.

LEONARDO DA VINCI planla en bro 
over Bosporusstredet, men den ble 
aldri bygget. 

T-BANEN i Istanbul er verdens nest 
eldste undergrunnsbane. Den ble 
grunnlagt i 1875.

ULV, brunbjørn og rev er blant 
pattedyrartene i landet.

MER ENN 400 000 reiser fra 
Norge til Tyrkia hvert år.

LANDSFADEREN MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK (1881–1938) 
grunnla den tyrkiske republikken i 
1922 og la vekt på å modernisere 
landet. Republikkens dag feires 29. 
oktober hvert år til minne om dette.

... er lengden på Tyrkias lengste elv, 
Kızılırmak. I denne elven i Corum- 
provinsen nord i Tyrkia bygger Statkraft 
kraftverket Kargi, som skal stå ferdig i 
første halvår 2015.

STATKRAFT I TYRKIA

1

4
5

2

3

KRAFTVERK STATKRAFTKONTORER

1–3

1  KARGI, UNDER BYGGING

2 CETIN, UNDER BYGGING

3 CAKIT, I DRIFT

4 ANKARA

5 ISTANBUL

1355
KILOMETER

POWERTALK

mislykkes med klimapolitikken. Hadde 
man styrt klimapolitikken med markeds-
kreftenes midler, hadde det i tillegg vært et 
konkurransefortrinn for Europa.

– Hva kan markedskreftene som ikke politi-
kerne kan?

– Markedets fortrinn er effektiv allo-
kering. Det finnes ikke noen mer effektiv 
måte å fordele ressurser på enn å la marke-
dets usynlige hånd styre det. 

– Hva gjør ETS-systemet så bra?
– Det er et genialt system, men man må 

våge å stå i det. Det fungerer ikke hvis man 
lar det forfalle.

– Hva legger du i det?
– Det at land har ulike støtteordninger 

for fornybar energi. Hvert land gjør det 
som passer dem best. I Tyskland diskuteres 
utfasing av kullkraft, mens Polen moderni-
serer og bygger ny kullkraft. 

Lundin mener grunnlaget for en god 
klimapolitikk er at det skjer samordnet, og 
at klimautfordringene er et globalt anlig-
gende som krever sterk samordning. 

ELSKER KABLER Til tross for utfordrin-
ger ser Nord Pool-sjefen lyspunkter i 
horisonten.

– Vi elsker kabler i Nord Pool Spot! Det 
er vår livsnerve; markeder som er koblet 
sammen til likvide, transparente og store 
handelsvolumer.

– Og folk må betale mer for strømmen?
– Det er et ømtålig spørsmål i noen land 

der man er urolig for kraftpriser og indus-
trien. Men i Baltikum vil de ha så mange 
kabler som mulig. 

– Kraftbransjen i Norden vil ha kabler for å 
unngå å brenne inne med et fremtidig kraftover-
skudd og unngå at prisene kollapser. Hva tror du?

– Det er det store spørsmålet. Jeg har 
egentlig ikke noe svar på det.

HENTE UT SYNERGIENE – Energiselskapene 
i Europa sliter. Noen har erkjent at de mistet den 
grønne utviklingen. Er det et «Kodak Moment» 
vi ser i energibransjen?

– Nei, ikke riktig. Det går ikke så fort, og 
det finnes scenarier der de store kommer 

tilbake. Men flere har sittet for lenge fast i 
den gamle teknologien. Det kjennetegner de 
fleste selskapene. Statkraft skiller seg ut og er 
helt unik i denne sammenhengen.

– Hvordan påvirker alle småprodusentene på 
kontinentet markedet?

– I dag drives denne utviklingen av subsi-
dier. Skal det fungere ordentlig, må de også ta 
ansvar for sin balanse. Forsyningssikkerhe-
ten påligger fortsatt systemoperatørene og de 
store selskapene.

– Statkraft har suksess på kontinentet med å 
tilby småprodusentene markedstilgang?

– Ja, det er et godt eksempel på at det 
kan hentes ut synergier fra veksten innenfor 
fornybar energi. Det er det jeg mener med at 
de store kan ta tilbake noe av kommandoen 
de har mistet. 

USIKKERT, MEN SPENNENDE – Nord Pool 
Spot har hatt stor fremgang. Vil det fortsette?

– Jeg er veldig optimistisk på vegne av 
Nord Pool Spot. Handelen går mot kortere 
tidshorisonter, og behovet for å ha en velde-
finert referansepris har aldri vært større. Hele 
Smart Grid-teknologien, alt drives av at det 
er en veldefinert spotpris.

– Du har snakket om usikkerheten i markedet. 
Hva med mulighetene for å få jobb?

– Antall årsverk synker kanskje noe, men 
arbeidsinnholdet stiger. Usikkerheten fører 
til enda mer spennende oppgaver. 

Lundin ser på klokken. Det nærmer seg 
dagens «magic moment» når markedets 
usynlige, men effektive hånd skal arbeide. 
Gjennom formiddagen melder de ulike aktø-
rene inn produksjonsplaner, kraftetterspørsel 
og aktuell overføringskapasitet. Presis klok-
ken 12.42 annonseres prisene til markedet.

– Jeg jobbet en periode med aksjefor-
valtning. Det fine med krafttrading er at det 
kombineres med et produkt som er betyd-
ningsfullt for samfunnet. Det er både med-
arbeiderne og jeg veldig stolte av. 

Jeg vil si det så sterkt at EU har mislykkes med 
klimapolitikken. Hadde man styrt klimapolitikken 
med markedskreftenes midler, hadde det i tillegg 
vært et konkurransefortrinn for Europa.
MIKAEL LUNDIN, CEO, NORD POOL SPOT

AKTUELT POWERTALK

ENERGI Døgnet mitt: Jeg starter dagen i 4.30-tiden, som regel på et 
hotell. I 6–7-tiden sitter jeg på et fly og jobber på PC-en på vei 
til en destinasjon i Norden, Baltikum, kontinental-Europa eller 
Storbritannia. Deretter er det møter til 20–21-tiden om kvelden.
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Døgnet

INNBYGGERE: Om lag 75 millioner
HOVEDSTAD: Ankara
STYREFORM: Demokratisk republikk 
PRESIDENT: Recep Tayyip Erdogan
SPRÅK: Tyrkisk

Tyrkias kraftmarked er det raskest vok-
sende i Europa, med en beregnet årlig 
vekst på seks prosent frem mot 2020. 
Det er ventet at etterspørselen etter 
energi nesten vil doble seg fra 211 TWh i 
2010 til 400 TWh i 2020 på grunn av økt 
forbruk per person og befolkningsvekst. 
Tyrkia har hatt god fremdrift i deregule-
ringen av kraftmarkedet. Alle regionale 
kraftdistributører er privatisert, den 
private andelen i kraftproduksjonen øker 
stadig, og mer enn 100 private selskaper 
er aktive i energihandelen.

Tyrkia er et nøkkelmarked for Statkraft når det gjelder vannkraftproduksjon og kraft handel. 
Statkrafts største vannkraftutbygging i landet, Cetin, er kraftig forsinket. I november vedtok 
styret i Statkraft å gå videre med prosjektet basert på ny tidsplan, ny kostnads ramme og ny 
hovedentreprenør. Når Cetin står ferdig, vil Statkraft ha investert i overkant av 7 milliarder 
kroner i Tyrkia. Statkrafts tyrkiske aktiviteter ledes fra kontorene i Istanbul og hovedstaden 
Ankara.



@climber_tr #statkraft #dam #cetinhpp#water #hydropower

Statkraft var også med til Himalaya! @agg1509 #statkraft #himalaya #nepal # #mountain #amazing #view

@karolinepalmer #windturbine #smøla

@psmaamo Feilsøking på #ravnafjell #airlift

@gaminemarie #Statkraft in #Peru

#STATKRAFT 
ENGASJERER
Tagg dine bilder på Instagram med #statkraft


