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Kine Ødegård (10) har vokst opp i en 
skog av vindmøller. Det har verken  
hun eller de aller fleste andre 
smølaværinger noe imot.  
Les mer i TEMA.

TI ÅR  
MED VIND

LAKS PÅ
KREDITT
… men genbankens mål er å 

overflødiggjøre seg selv.

FORNYBART
FLAGGSKIP
Christian Rynning-Tønnesen 

vil at Statkraft skal bli større 

- for klimaets skyld.

ISSLOTTET
Sjekk ut verdens mest  

trykkende laboratorium.

  INNHHOLDER4000ÅR GAMMEL ISS
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LEDER 
& innhold

Vi har fått igjen mer enn 
vi kunne drømme om 

LES MER OM SMØLAVÆRINGENES SYN PÅ VINDPARKEN PÅ SIDE 20–25.
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04 Fremtidens ledere …
… fant hverandre i Statkrafts regi.

06 Kapitalsterk bank
Med laks som forrenter seg i tusenvis.

10 Munch bygger nettverk …
… 68 år etter sin død.

12 Utenfor verden
Sjekk ut laboratoriet 200 meter under 
isen.

20 Ti år med vind i seilene
Og det er ikke bare Statkraft vindpar-
kene gleder.

30 Sendte iskald melding

å gå i dybden.

36 Styrker varemerket
 

verden over.

38 Nesten-ulykkene  
skal under lupen
Med granskningsleder på plass  
innen 24 timer. 
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For fjerde år på rad rangerer Statkraft på 
 toppen av listen over Europas største produ-

-

er nummer én innen fornybar produksjon.  
«Et glimrende forretningsmessig utgangspunkt», 

I et åpenhjertig intervju forteller sjefen vår 
om sine tanker om veien videre. Endringene i 
energimarkedene i Europa har skjedd raskt og 
får store konsekvenser, utløst av det mange 

«Energiwende» har satt fart på produksjonen 
av fornybar energi. Men samtidig er prisen på 
karbon forsvinnende lav – og dermed øker 
dessverre kullkraftproduksjonen som utkonkur-
rerer den langt mer klimavennlige gasskraften. 
Nettopp dette var et stort tema under debat-
tene på den store ONS-konferansen tidligere 

forslaget om et globalt system for prising av 
karbon. Når markedet ikke virker som det skal, 
må det tas nye grep. 

Vi ser jo også tydelig hvordan industri, teknologi 
og politikk må spille sammen om europeiske 
land skal lykkes med sine ambisjoner. På ONS 
la IEA frem en rapport om betydningen av 
teknologiske endringer og energieffektivisering. 
Dessuten vil det i årene fremover handle om 

 retning av mindre forurensende energikilder. 

Også vi i Statkraft berøres av den europeiske 
omstillingen, samtidig som vi nettopp nå har et 
vell av muligheter. I september feiret vi både 
at havvindparken Sheringham Shoal er i drift 
og tiårsjubileet for Smøla vindpark i Norge – to 
symbolsterke uttrykk for Statkrafts spennende 
reise de siste årene. «Det ser nesten ut som 
vindmøllene kommer rett fra skyene,» sier 10 
år gamle Kine Ødegård. Ja, noen av svarene på 
store utfordringer blåser i vinden og noen er 
klare som vann. 

BENTE E. ENGESLAND
kommunikasjonsdirektør

Fornybar-løftet

OGSÅ VI I STAT-
KRAFT BERØRES 
AV DEN EUROPE-
ISKE OMSTILLING-
EN, SAMTIDIG SOM 
VI NETTOPP NÅ 
HAR ET VELL AV 
 MULIGHETER.



J
evnaker, sent i juni. Sola kjemper 
mot noen gjenstridige skyer. Vin-
den napper i kronene på de stase-
lige trærne som pryder vannkanten 

-
ten og skaper små krusninger.

statråder for å utkjempe sine budsjettslag. 
Men akkurat denne junidagen er det dialog og 
kunnskapsutveksling som gjelder. 

Fremtidsvyer og strategi

fremtiden legges. Dere er fremtidens ledere, 
og vi ønsker å informere dere, samtidig som 
vi får innspill fra dere, sier Statkrafts produk-

Det er han som har initiert dagens samling, 
og vi er med på det første møtet i Ungt energi-
utvalg 2012. Utvalget består av ledere og sen-
tralstyremedlemmer i politiske ungdomspar-
tier og fra miljøorganisasjonen Natur og 
Ungdom. Foredragsholdere fra klimaforskning, 
næringsliv, myndigheter og miljøvernorganisa-
sjoner sørger for fakta- og debattgrunnlaget. 
Utvalget skal også drøfte ulike dilemmaer, 

– Fremskrivninger viser at verdens 
energiforbruk vil øke i takt med befolknings-
veksten. Skal vi greie å hindre mer enn to 
graders økning i verdens snittemperatur, 
må vi redusere klimagassutslippene, særlig 
innenfor energisektoren. Den står for over 
halvparten av dagens utslipp. Fremtidens 
politikere må gjøre tøffe prioriteringer. Hva 
slags energi skal vi satse på i Norge – fossil 
eller fornybar? Får vi nok fornybar energi 
uten at naturverdiene blir skadelidende, 

Norden mer kraft – og hva slags energibi-
drag kan og bør Norge gi verden? 

Fra Høyre til Rød Ungdom
-

bund, og hyret inn av Statkraft for å lede det 
unge energiutvalget. På denne første sam-

Senterungdommen, Unge Venstre, Kristelig 
Folkepartis Ungdom, Unge Høyre og Natur 
og Ungdom representert. De stiller mange 

– Hva skal vi bruke kraftoverskuddet 
til i 2020? Skal Norge, som har de beste 

forutsetningene for å omstille oss, fortsette 
å utvinne fossilt? Klarer vi tidsnok å skape 
arbeidsplasser innen fornybar? Hva betyr 
det at Norge kan bli et såkalt grønt batteri? 
Hvordan kan vi bygge opp alternative ingeni-
ørutdanninger?

Diskusjonen går livlig i pausene. Akkurat 

hadde håpet på.
– Vi har to mål med Ungt energiutvalg 

2012. På den ene siden ønsker vi en dia-
log og kunnskapsutveksling med de unge 
politikerne – det de er opptatt  av i dag 
kan legge føringer for vår drift i fremtiden. 
På den andre siden får også ungdoms-
politikerne muligheten til å gi Statkraft 
innspill til hvilken strategi vi bør velge 
i fremtiden. Arbeidet starter på denne 
første samlingen, deretter blir det to nye 

-
ker kraftverket og drøfter flere dilemmaer 

og en avsluttende samling på Lilleaker. Vi 
håper at Ingeborg og utvalget kan enes 
om noen innspill som vil bli presentert 
under Nobelseminaret i desember, sier 
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AKTUELT 
Kraft og politikk

Unge norske politikere lot seg ikke be to ganger  
da de ble spurt om hvilke veivalg Statkraft bør ta. 

Og nå har de både fått sitt eget utvalg og sin egen blogg.
TEKST RUTH ASTRID L. SÆTER FOTO ERIK THALLAUG

1) Hva mener du 
om Ungt energi-
utvalg 2012?

2) Hva er det 
viktigste vir-
kemiddelet for 
å møte energi-
utfordringen?

Sveinung Rotevatn, leder Unge Venstre

1) Det er helt avgjørende. Klimaskepsisen 

øker og engasjementet synker blant 

norsk ungdom – da må vi politikere 

holde oss oppdatert og kjempe videre.

2) Helt overordnet er det å få redusert 

antall kvoter i EU, slik at kvoteprisen 

går opp. Norge må elektrifisere sokkelen 

– helst i går. Deretter må vi gjøre det 

enklere å bo og leve miljøvennlig.

Markus Weierud,  

politisk rådgiver Unge Høyre

1) Det er viktig fordi det øker kunn-

skapen vår og sikrer dialog over parti-

grensene. 

2) At myndighetene legger til rette for 

investeringer i fornybar energi, slik at 

det lønner seg å satse miljøvennlig. Vi-

dere må det forskningsmidler og andre 

incentiver til. Gulrot er bedre enn pisk.

UNGT  
FREMTIDSFOKUS
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Sandra Borch, 

leder Senterungdommen 

1) Det er veldig viktig at vi utvider kunnskapen vår 

og får diskutere relevante temaer. Selv om vi nok er 

uenige på en del områder, er det viktig å ha en bred 

og god diskusjon. 

2) Vi må bygge opp kompetansen som trengs for å 

etablere et nytt energisystem. Så bør vi satse på en 

kombinasjon av fossil og fornybar energi, og utvikle 

teknologi for å gjøre olje og gass mer miljøvennlig.

Nora Ghaffari,  

sentralstyremedlem Natur og Ungdom

1) Det å ha en arena for åpen diskusjon der 

alt kan tas opp mellom politiske partier og 

organisasjoner som NU, er kjempeviktig.

2) Mer fornybar energi som må komme i 

 stedet for, ikke i tillegg til, fossil energi. 

 Utbyggingen må kombineres med strenge 

krav for å unngå irreversible inngrep i verdi-

full natur. Mangfold og klima må sikres.

Fakta 
UNGT ENERGIFORUM

Statkraft har invitert to 

representanter fra hvert av 

ungdomspartiene og Natur 

og Ungdom til å sitte i Ungt 

energiutvalg 2012.

Energiutvalget skal i løpet av 

tre samlinger drøfte energi-

politiske dilemmaer og vil få 

muligheten til å gi innspill til 

Statkrafts strategi arbeid.

Det er etablert en egen  

nettside og en blogg under 

tittelen Ungt energi forum  

(ungtenergiforum.no), der 

ulike problemstillinger innen 

energi er åpne for diskusjon.
Statkraft vil ha innspill fra unge politikere. Foran Statkrafts Tone 
Knudsen. Bak f.v. Sveinung Rotevatn (Unge Venstre), Nora  
Ghaffari (Natur og Ungdom), Sandra Borch (Senterungdommen) 
og Markus Weierud (Unge Høyre).
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AKTUELT 
Glade lakser

Statkrafts genbank for villaks på Bjerka i Nordland har 
æren for at laksebestanden opprettholdes – også i elver 

som er infisert av lakseparasitt. Uten genbanken ville 
disse elvene vært tomme for laks i lang, lang tid.

TEKST: SISSEL FANTOFT FOTO: ERIK THALLAUG

T tettstedet Bjerka, ligger det noen 
grønnbeisede bygninger på en 
liten høyde. Fra utsiden er det ikke 
lett å se hva som foregår, det er 

først når man kommer inn i de digre produk-
sjonshallene, med kar etter kar med laks i alle 
størrelser, at man begynner å få en viss idé.

-
sen innskuddet, eller kapitalen, mens rogna, 
yngelen og smolten er rentene, forklarer lede-
ren for genbanken, Otto Johnny Derås.

Prøver utelukker oppdrettslaks
Ifølge Direktoratet for naturforvaltning er 

av laks halvert i løpet av de siste 15 årene. 
-

tylus salaris er de viktigste årsakene til 

trussel, på grunn av genetisk innblanding 

er ett av tiltakene som er med på å sikre 
laksebestanden.

-
anlegg, og har vært genbank siden 1996. Vi 

hjelp fra Veterinærinstituttet for å få ut rogna. 
Deretter blir rogna fraktet hit, før den blir 

inn for å sikre at det er villaks. Etter klekking 
blir et representativt utvalg individer fra hver 

-
get i 10–12 år, og ny rogn høstes hvert år. 

Befruktet rogn fra kryssinger mellom individer 

tilbake til det lokale vassdraget, sier Derås.

Unngår innavl

For å bli kvitt parasitten må det gjennomføres 
en toårig brutal rotenonbehandling som dre-

-
meldt, mens Vefsna i år skal gjennom andre 

på Bjerka er dermed helt avgjørende for å 

kunne gjenopprette ødelagte laksestammer.

noe liv igjen i elva, og dermed ingen stamlaks 
heller. Og siden laksen alltid vender tilbake 
til de samme gyteområdene betyr det at det 

stamme – så hvis ikke vi hadde gjort det vi 
gjør, ville det vært slutten på stamlaksen i 

havet etter hvert, men det vil ta veldig, veldig 

slik at når behandlingen er ferdig kan vi sette 
ut befruktet rogn som vil klekkes i elva og gi 
opphav til en ny stamme, forteller Derås.

krysset med en hann og gir opphav til en 
familiegruppe.

-

tid har full kontroll med at laks fra samme 

forskjellige elvene separat, sier Derås.

Håper på nedleggelse
Å ta vare på miljøet i elvene som Statkraft 
tar ut kraft fra er en del av konsesjonsbetin-
gelsene. Men mens det tidligere var vanlig 

Bjerka mer opptatt av å måle hvilke faktiske 
resultater arbeidet deres har.

-

konsesjonskravene er vel og bra, men det er 
jo ikke noe vi kan holde på med i all evighet. 
Derfor har vi et nært og godt samarbeid med 

Befruktet rogn blir fargemerket, slik at det 
er lett å se om den stammer fra genbanken.

resultatene fra arbeidet vårt, og vi håper at 
laksen i elvene en dag er så selvgående at vi 
kan legges ned, sier Derås.

Kjemikaliefritt

topp prioritet i anlegget.

VI HÅPER AT LAKSEN  
I ELVENE EN DAG ER  
SÅ SELVGÅENDE AT  
VI KAN LEGGES NED.

BANKDIREKTØR  
MED VILL KAPITAL

KJENNER

HVER 

ENKELT
FISK



Alle er identifisert 
ned på individnivå, 

så vi ikke blander laks 
fra samme familie 
OTTO JOHNNY DERÅS
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Leder for genbanken på Bjerka, Otto 
Johnny Derås, med en av de tusenvis 
av villaksene som svømmer rundt i 
 karene i produksjonshallen. Laksen 

10–12 år, deretter er den for gammel.
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 etterfyller med fôr, og spesielt den første 

sopp. Hvis det skulle skje behandler vi med 
salt, det er et bevisst valg at hele produksjo-
nen er kjemikaliefri, sier Ervik.

-

vinter som førte til at magasinet tørket ut. I 
bunnen av magasinet er det mineralblandin-
ger, som da ble ført inn i anlegget. Det gjorde 

-
men vår. Men i etterkant av det satte vi i verk 
en del tiltak for å unngå at det kan skje igjen, 
forteller Ervik.

Vannet som kommer inn i anlegget blir litt 
varmet opp for å få raskere vekst helt fra 
rognstadiet, og lyset i produksjonshallene 

vekstforhold.

og 12 ganger i året har vi tilsyn av en veteri-
nær, forteller Derås.

Statkraft bruker millioner

informasjon om hva anlegget faktisk driver 
med har sønnen til en av dem fått i oppdrag 
å lage en presentasjon av anlegget.

-
dig populære i lokalbefolkningen, men ellers 
er det veldig få som vet hva vi driver med. Så 
vi ønsker å få ut informasjon både internt i 
Statkraft og eksternt. Statkraft investerer jo 
millioner av kroner for å ta vare på laksen, 
sier Derås.

som bor i området, og vi er glade for at Statkraft 
er opptatt av å ivareta det naturlige biomang-
foldet i elvene. Det er viktig for oss som lokal-

 

Hvis vi ikke 
hadde gjort 

det vi gjør, ville det 
vært slutten på 
stamlaksen  

AKTUELT 
Glade lakser

hvor laks i forskjellige størrelser oppholder 
seg i digre kar.  Nye hoppekanter er nettopp 

Lokalbefolkningen på Bjerka er glade 
for at Statkraft tar ansvar for villaksen 
i Røssåga. Ellers ville den gamle lakse-

 

Hygienen har topp prioritet i genbanken.  
– Hver morgen rengjør vi alle karene, forteller 
røkter Kjell Ervik. Og skulle det oppstå problemer 
vil de bli løst helt uten bruk av kjemikalier.



Hver enaeste laks er merket på individnivå med en liten chip som inneholder informasjon om alder 
og familietilhørighet. Her er Otto Johhny Derås og Kjell Ervik i ferd med å kontrollere en av laksene.

PEOPLE & POWER — 9 

Statkraft jobber nå med å gjøre 
livsforholdene enda bedre for laks i 
regulerte vassdrag.
Sammen med forskningssenteret CEDREN 

kan Statkraft nå presentere en rekke spen-

nende resultater som legger til rette for mer 

laks og mer kraft fra elvene.

Et eksempel er en revolusjonerende ny 

vannføringsmodell som skal endre og styre 

vannslipp i vannmagasiner for å sikre at 

laksen har nok vann om vinteren, slik at 

gytegropene ikke tørrlegges. Vann flyttes 

fra sommer til vinter og snittberegnes over 

år. Statkraft vil ikke tape vann ved å gjøre 

på den måten. Styringen blir mer kompli-

sert, men like fullt mulig i denne dynamiske 

 modellen. Dessuten skal unødvendig vann-

slipp unngås. I sum vil endringen i vann-

føring føre til at mengden ungfisk går opp.

Prosjektet har også gitt ny kunnskap om 

utvandringstidspunkt i forhold til lakselus 

og avlusing. Det såkalte «laksesmoltvin-

duet», da forholdene i elven legges til rette 

for smolt på vei til havet, er ikke tilstrekkelig 

til å treffe faktisk uvandringstidspunkt. Den 

nye kunnskapen er presentert for fiskeri-

ministeren, og vil spres utenfor Statkraft 

gjennom blant annet Fiskesymposiet i 

Bergen, Energi Norge, NVE og gjennom en 

 internasjonal presentasjon i Lyon i Frankrike. 

Resultatene fra Envi Dorr, som prosjektet 

heter, skal også presenteres for Direktoratet 

for naturforvaltning om kort tid. Håpet er at 

resultatene vil føre til et nytt konsesjons-

pålegg som vil forenkle styringen av vann-

mengden og minimere tap av vann. 

EnviDorr har pågått i perioden 2007 til 2011, 

og har holdt både tidsplan og kostnadsram-

men på 25 millioner kroner. Det er dessuten 

blitt avlagt en doktorgrad i prosjektet og det 

er publisert fem vitenskapelige artikler. En-

viDorr har også medført et bedre omdømme i 

lokal og regional forvaltning, siden Statkraft 

har vært svært opptatt av å kommunisere 

både metoder og resultater underveis.

Mer laks +  
mer kraft = sant

Fakta 
STATKRAFTS GENBANKER
 

Genbanken på Bjerka er den eneste Statkraft eier selv.  

I tillegg driver selskapet en genbank i Eidfjord på opp-

drag fra Direktoratet for naturforvaltning. 

Ellers har Statkraft flere settefiskanlegg: i Eresfjord, 

Eidfjord, Røssåga, Bjerka og Krutåga. Talvik ble nedlagt i 

2012 fordi målene var oppnådd.

I Sverige er det to settefiskanlegg: Kvistfors og Laholm

Alt vi gjør er 
omfattet av 

Dyrevernloven, og 
vi har tilsyn 12 
ganger i året. 

Lakseyngelen skal bli neste generasjon med Kjell Ervik viser fram den lille chip’en 
som all laksen blir utstyrt med.
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AKTUELT 
Munch-sponsing

D
et er gode tider for den gamle, 
moderne Mester. Ikke bare 
skal han bli feiret med storstilt 
jubileum hjemme i Norge i 2013. 
Han er også hetere enn noen-

sinne på den internasjonale arenaen.

av Skrik solgt for 119,9 millioner dollar, en 
svimlende sum som overgikk alle tidligere 
transaksjoner av kunstverk på auksjon. Det 
var ny verdensrekord i kunsthandel.

Ikke rart da, at Statkraft er mer enn litt stolte 

viktigste støttespillere både i 2012 og 2013.

UDELT POSITIV REISE. Engasjementet startet 
i 2011, da Statkraft gikk inn som sponsor 
av vandreutstillingen «Det moderne øye». 
Utstillingen har siden gått sin seiersgang fra 

-

foreløpig er siste stopp. I oktober vender ut-

reise. Vi ser på sponsoratet som et bidrag 
til å fremme noe av det beste norsk kulturliv 
har å by på. I tillegg har det vært en ypper-
lig anledning til å synliggjøre Statkrafts 
virksomhet, sier kommunikasjonsdirektør i 
Statkraft, Bente Engesland.

Det ryktes da også at tilstrømningen til «Det 
moderne øye» siden åpningen i London i juni 

er over. På Pompidou-senteret ble det satt ny 
«all time high», med 500 000 besøkende.

140 000 besøkende i året.

ÅNDELIG FELLESSKAP.
Statkraft noe til felles, foruten å utgjøre hver 
sin søyle i den norske nasjonalarven?

Jo, kanskje kan man si at begge, på sin 
måte og til sin tid, har stått for en moderne, 
i betydningen utprøvende og fremtidsrettet, 

-

det som skjedde rundt ham i hans samtid. 
Kommunikasjonsdirektør Engesland mener 

derfor å kunne spore et visst fellesskap i ån-
den mellom Statkraft og den store kunstneren.

sammenligning bør overdrives. Det viktigste 

SAMARBEID MED NO 10 DOWNING STREET. 
Også Statkrafts egne medarbeidere på 
London UK-kontoret har hatt stor glede av 

har fått billetter og besøkt utstillingen, en 
annen er hvordan utstillingen fungerer som 
nettverksbygger, sier sjefen for UK-kontoret, 
Bjørn Drangsholt.

Street valgte for eksempel britiske myndig-
heter å la Statkraft være vertskap for det 

industrielt samarbeid knyttet til myndighete-
nes visjon om utvikling av offshore fornybar-

gjester, kunder og andre stakeholdere, og 
gjestene kunne dermed også glede seg over 

det Statkraft en unik anledning til å pleie og 
bygge ytterligere kontakter, så vi er selvføl-
gelig svært fornøyde med Statkrafts rolle i 

MUNCH BYGGER FORTSATT NETTVERK
68 år etter sin død er Edvard Munch fortsatt en svært  
effektiv kontaktskaper − nå også for Statkraft i London.
TEKST ANDERS MØLSTER GALAASEN

Utstillingen på Tate Modern 
er blitt godt besøkt, og 
dronning Sonja var da også 
omringet av enorm inter-
esse under åpningen.
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Norge rundt i 2013
I 2013 ER DET 150 ÅR 

museet og Nasjonalmuseet samarbeider da 
om den mest omfattende presentasjonen av 

en av hovedsponsorene. 

arrangementer over hele landet, og blir en ny 
anledning til å synliggjøre selskapet positivt, 
sier Bente Engesland.

Statkrafts egne ansatte kan se frem til for-

utvalgte arrangementer.

også skal komme de ansatte til gode, be-
krefter Engesland.

 
museet, Bård Hammervold, er veldig glad for  
å ha Statkraft med på laget.

betydning. Det er stramme kår, og Statkrafts 
støtte gir oss litt mer bevegelsesfrihet. Det 
betyr at vi kan vise frem en større del av samlin-

veldig takknemlige for, sier Hammervold.

Én ting er at alle medarbeiderne våre har fått 
billetter og besøkt utstillingen, en annen er 

hvordan utstillingen fungerer som nettverksbygger.
BJØRN DRANGSHOLT

120 millioner dollar: Denne Skrik-versjonen satte tidenes 
malerirekord på Sotheby's auksjon i London tidligere i år. 
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FOTOREPORTASJEN 
Brelaboratoriet

UNDER 200 METER IS
På hele kloden finnes det bare ett laboratorium 
under en isbre. Nærmere bestemt 200 meter 
under overflaten av Engabreen.
TEKST: SISSEL FANTOFT FOTO: DAG SPANT
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Under et lag med 200 meter 

forskerne bruker hodelykter 
og lamper. Her er de franske 
studentene Coline Mollaret (t.v.) 
og Pierre-Marie Lefeuvre i ferd 
med å bytte ut instrumenter 
i overgangen mellom is og 
fjell. Instrumentene gir svar på 
erosjonen isen utsetter fjellet 
for og hva slags hydrologisk 
regime som råder under isen.



14 — STATKRAFT

FOTOREPORTASJEN 
Brelaboratoriet

Engabreen sett fra tunnelåpningen. Engabreen er en bretunge som kommer ned fra platået, og drenerer store deler av Vest-Svartisen. 
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Forsker Knut Christianson er i 
ferd med å sette ut en seismo-
graf, en hyperfølsom mikrofon  
i fjellet. De «lytter» på fjellet for 
å høre når isen beveger seg. 

Det er vått og mørkt, 
man er liksom uten-

for verden og aner ikke 
hva slags vær det er eller 
hva som foregår utenfor..
GAUTE LAPPEGARD
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E
ngabreen er en utløper fra mer 
berømte Svartisen. Her har 
Statkraft anlagt kilometervis med 
tunneler for å drenere smeltevann 
fra breelva som renner under isen, 

ned til vannkraftmagasinet Storglomvatnet.

bygget en forskningssjakt. Sjakten brukes 
for å gjennomføre eksperimenter som gir ny 
kunnskap om isbreer, forteller seksjonssjef 

 
i Statkraft.

Brelaboratoriet driftes av NVE, som eier 
selve åpningen inn til isen, mens Statkraft eier 
og driver tunnelsystemet, strøm- og telefontil-
gangen og brakkeriggen hvor forskerne bor. 

overgangen mellom is og fjell, og studerer 
for eksempel erosjon og glidehastighet. 
Dette er sentrale spørsmål som kan bidra 
til å gi svar på hvor raskt innlandsisen i 

Antarktis kommer til å sige ned i havet når 

grunnlag for å anslå havnivåstigningen de 
kommende årene. Som produsent av forny-
bar energi har Statkraft en unik sjanse til å 
være med på å bremse denne utviklingen, 
sier Lappegard.

Forskerne besøker breen om vinteren, for 
om sommeren skaper smeltevannet for mye 

Engabreen mange ganger.

isen. Det er vått og mørkt, man er liksom 
utenfor verden og aner ikke hva slags vær 
det er eller hva som foregår utenfor. Og om 
vinteren er det ganske stille, man hører bare 
lyden av rennende vann. Da jeg holdt på med 
min doktorgrad på slutten av 1990-tallet 
kunne vi være her i tre uker i strekk, men nå 
har det kommet nye HMS-regler som sier at 
maksgrensen er 5–7 dager, sier Lappegard.

Vil du vite mer? Sjekk ut  
nve.no/brelaboratoriet på nett. 

1. Gaute Lappegard inne 
i forskningssjakten, som 
alltid er isfri. En bjelkedør 
fører videre inn under 
breen.

2.  Her borer Gaute hull 
i fjellet for å installere 
trykksensorer. – Statkraft 
trenger å vite hvor mye 
vann som kommer fra 
breen, og om dette 
bre inntaket kommer til 
å fortsette å gi vann frem-
over i tid, forteller han.

4. Gaute Lappegard  
nede ved bretungen.  
– Tunnel inntaket ligger 
600 meter over havet, og 
om vinteren tar vi oss hit 
på ski. Stort sett alt utstyr 

veldig store ting, som vi 
må ta med helikopter, 
sier han.

3. Her den franske stud-
enten Mathieu Tachon 
inne i istunnelen. Hullene 
smeltes med varmtvann, 
men siden isen hele tiden 
er bevegelig kan et hull 
som er to meter høyt og 

halvert neste dag. Da må 
det smeltes på nytt.

Som produsent av fornybar energi, har Statkraft  
en unik sjanse til å være med på å bremse hvor  

raskt innlandsisen vil sige ned i havet.

FOTOREPORTASJEN 
Brelaboratoriet

1 2

FORBUDT MED 

LANGE
OPPHOLD
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AKTUELT 

ET NYTT STYRINGSSYSTEM for hele Stat-
kraftgruppen er snart klart for lansering. 

ut i hele Statkraft mot slutten av året.

vi skal gjøre det. I en tid har vi jobbet med å 
revidere styringssystemet, slik at det bedre 

er unikt med hvordan vi gjennomfører vår 
strategi, hva er det våre konkurrenter ikke 
kan kopiere, hva er Statkrafts plattform? Vi 

forskjellige forretningsområder. Men det er 
noe i vårt selskap som er likt i alle forret-
ningsområder og steder, og som vi deler. 

som er beskrevet i vårt styringssystem, sier 

jobber i Statkraft på et overordnet nivå. I tur-
bulente tider sikrer styringssystemet at vi er 
tro mot vår arv og vår selskapskultur. Dette 
skal ligge i ryggmargen til alle som jobber i 

Statkraft, og særlig ledere har et ansvar for 

er eier av styringssystemet.
Enhver leder skal kjenne til kjernen og alle 

-

skal være kjent i relevante områder. 

Statkraft sendte ut mer enn 1600 pakker med 
matvarer i forbindelse med Ramadan i Tyrkia. 
 Pakkene ble distribuert som en del av nabo-
programmene til kraftverkene i Cetin, Kargi og 
Cakit. Det er tredje gang Statkraft sender ut slike 
pakker, og det er et populært tiltak i den måneden 
av året da muslimer avstår fra å spise i dagslys.

The Statkraft Way

Drøyt to år etter at prototypen av et saltkraftverk ble 
innviet på Tofte i Hurum, vurderer Statkraft hvor et 
eventuelt større pilotanlegg på 1–2 MW kan ligge.e.

som neste skritt i utviklingen etter at prototypen 
ble åpnet. Sunndalsøra er nå utpekt som det best 
egnede stedet dersom Statkraft beslutter å reali-
sere planene. 

-
tuell investering i et pilotanlegg på 1–2 MW om 
halvannet år, sier saltkraftsjef Stein Erik Skilhagen.

SALTKRAFTPILOT  
PÅ SUNNDALSØRA?

1600
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Olav Fjell ny styreleder

STATKRAFTS KONTOR I DÜSSELDORF har vokst 

til et nytt bygg denne måneden. 

lenger tilfredsstiller Statkrafts krav til teknisk 
infrastruktur og arbeidsbetingelser. Dermed blir 

Altra», som er tegnet av arkitekter fra Milano og 

særlig utviklet for å kunne tåle tidens tann.
Det nye bygget ligger bare få minutter unna 

sentralbanestasjonen.

EMDEN GASSKRAFTVERK
er stilt i kald reserve. Bare 

driften av biokraftverket videre-
føres med 28 medarbeidere. 
Utviklingen på de europeiske 
kraftmarkedene var et vesentlig 
moment for avgjørelsen.

-
sattes representanter var svært 
konstruktive, og vi kom relativt 

Dany, som førte forhandlingene 

Nedbemanningen skjer dels 
gjennom allerede inngåtte 
avtaler om trinnvis nedtrapping 
for eldre medarbeidere og dels 
gjennom at inngåtte avtaler om 
midlertidig ansettelse løper ut. 
Videre tilbød Statkraft i alt 14 
stillinger i konsernet, hoved-
sakelig i forbindelse med det nye 

 
 Se også intervju med konsern-

bak i magasinet.

Olav Fjell er valgt som ny styreleder i 

Statkraft SF. 61-åringen har lang og bred le-

dererfaring, både gjennom tunge styreverv 

i norsk næringsliv og som konsernsjef, sist 

i Hurtigruten fra 2007 til 2012. Tidligere har 

han vært konsernsjef i Statoil, Postbanken 

og Lindorff og dessuten medlem av topp-

ledelsen i Kongsberg Våpenfabrikk og DNB.

– Jeg ser frem til å jobbe med Statkraft 

igjen og har ambisjon om at vi kan sette 

en ny standard for fornybar energi. Helt 

ren energi er selve kjernen av Statkrafts 

virksomhet, uttalte Fjell i Insight-sending 

nummer 5. Hele intervjuet er tilgjengelig 

på intranettet. 

som er gyldige for alle i Statkraft, som for 

forventes å ha god kjennskap til på tvers av 
fagområder. I ringen utenfor ligger krav- og 

den ytre ringen ligger forretningsområdespe-

som igjen har ansvaret for å dele det med sine 
avdelinger med vekt på hva som er viktig for dem.

Nytt «hjem» i Düsseldorf

Emden satt i 
kald reserve
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TEMA 
Ti år med vindkraft

Smøla vindpark fyller ti år til stor glede for og 
full støtte i lokalsamfunnet. Utenfor kysten 
av Øst-England er Sheringham Shoal allerede 
i produksjon. Ikke rart Statkraft satser videre 

på vind − til lands og til havs. 
TEKST SISSEL FANTOFT FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

EN VIND-VINN-SITUASJON

turområde for lokalbefolkningen. Skepsisen 
som ble ytret før parken ble bygget har stilnet.
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Det ser nesten ut som om vindmøllene 
kommer rett fra skyene,

KINE 10 ÅR

Kine Ødegård har vokst opp med vind-
parken på hjemplassen, og for henne er 
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TEMA 
Ti år med vindkraft

K
ine ble født bare noen uker etter 
at Kong Harald åpnet trinn 1 av 
vindparken 5. september 2002. 

vindmøllene kommer rett fra sky-
ene, sier Kine. For ikke lenge siden var hun på 
sykkeltur med klassen sin inne på området. 
På skolen har de også hatt aktivitetsuke om 
energi hvor de blant annet lærte om vindkraft.

Jeg vet at vindmøllene lager kraft som vi får 
strøm fra, sier hun.

Et veldig pluss
Mamma Anne Bjørkheim har alltid vært posi-
tiv til vindparken.

hadde et stort behov for ny verdiskapning, 
-

ken har ført til en veldig oppblomstring her 
på øya, det er det rene eldorado her om 
sommeren. Og den skepsisen som fantes for 

enige om at den har vist seg som et veldig 
pluss for Smøla, sier hun.

Vindenergisenter Smøla AS, som er eid av 
-

kommune og Nordmøre Energiverk. Senteret 
får også tilskudd fra Statkraft.

Gjeng fra Newcastle
-

søkende som kommer til parken hvert år. Vi 

her, og så er det mange som sluses hit via 

Denne dagen er det en gjeng ungdom-

Vindparken har betydd alt for 
Smøla, det er det ingen tvil om.

TIDLIGERE SMØLA-ORDFØRER IVER NORDSETH

Vindparken består av 68 turbiner, som 
på gode vinddager kan forsyne hele 
Møre og Romsdal fylke med strøm.



PEOPLE & POWER — 23 

Storbritannia som er på besøk.

hit med ungdom for å lære om bærekraftig 
energi, sier hun.

Kan forsyne hele fylket
Smøla vindpark består av 68 vindturbiner 

tilsvarende normalforbruket til 17 800 
 norske husstander.

fylke med strøm, sier Moholt.

Fikk mer enn vi drømte om
Iver Nordseth var ordfører på Smøla da 
Statkraft tok kontakt i 1997 med tanke på 
å bygge en vindpark på øya. Han gikk av 
som ordfører i fjor, men sitter fortsatt som 
leder av Landssammenslutninga av norske 

er det ingen tvil om. Vi har fått mer igjen 
enn vi kunne drømme om. Kommunen var 
positiv fra dag én, og satte i gang det såkalte 

-
tementer og fylkeskommunen for å utrede 
mulighetene. Uten det grundige forarbeidet 
ville det mest sannsynlig aldri ha blitt noen 
vindpark, for aktører fra blant annet Norsk 
Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet 
og en håndfull lokale innbyggere i den så-
kalte Motvindaksjonen var voldsomt aktive 
for å få stoppet planene. Men det var bare 

løsningene, sier Nordseth.

Nils Jensen driver Fag-

møbler Smøla, og han 

har opplevd en betydelig 

omsetningsøkning etter at 

vindparken ble lagt til øya.

en del sårt tiltrengte arbeidsplasser 
også, blant annet en del høykom-
petansestillinger som ikke fantes 
her tidligere. Vi har levert en god del 
møbler til parken, noe som har gitt 
oss en betydelig omsetningsøkning. 

lokale leverandører, og det håper jeg 
de fortsetter med, sier Jensen.

Han satt i kommunestyret som ved-
tok å tillate bygging av vindparken for 
ti år siden, og har vært positivt innstilt 
hele veien.

nye sykkelveier inne på området der 
parken holder til. Det var en del som 
var skeptiske til vindparken, de fryktet 
at den ville bråke, og så er det jo 

blir drept. Men det går jo med havørn 

i høyspentledninger, og nå har skep-
sisen lagt seg blant innbyggerne, har 
jeg inntrykk av, sier Jensen, som også 
nyter synet av vindmøllene.

tak i lufta.

God butikk

Tor Moholt er daglig leder i Nasjonalt 
 Vindenergisenter Smøla AS, som blant  
annet tar seg av alle besøkende i vindparken.
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TEMA 
Ti år med vindkraft

Befolkningen vokser

i fjor, og er også overbevist om at vindparken 
har hatt stor betydning for øya.

og kom på et veldig beleilig tidspunkt. Vi 

aktivitet i utbyggingsfasen, og en relativt 
stor arbeidsplass i smølamålestokk, med 
15 direkte ansatte pluss en del inntekter 

gjort at Smøla har seilt i medvind de siste 
årene, sier Osen.

Et eksempel på det er befolkningstallene 
for Smøla.

-

ekstra midlene i kommunekassa har ført til 
at vi har kunnet satse på å bygge ut idretts- 
og kulturtilbudene på øya. Siden vi ikke har 
noen videregående skole her må 16-årin-

endt utdannelse enn det var for ti år siden. 

er stolte av vindparken, sier han.

Fra 50 til 700 gjestesenger
I en undersøkelse fra 2007 svarte 72 
prosent av innbyggerne på Smøla at de har 
et positivt syn på vindparken – de er til og 
med stolte av den. Og 31 prosent oppga at 
de var mer positive i 2007 enn før den ble 
bygget, mens 53 prosent ikke hadde endret 
oppfatning.

i Norge, og er fremdeles den største. Vi har 
satset på å bygge opp et miljø rundt parken, 
og har et godt samarbeid med andre vindkraft-

turisme ligger vindkraft på topp tre av hoved-

Vindparken bidrar også til indirekte inntek-
ter for kommunen, for eksempel gjennom å 

sengeplasser til leie her, nå er det 700, 
forteller Moholt. 

Det er ikke lite for en kommune med 2100 
innbyggere fordelt på 600 husstander.

Tar seks ørn i året
Det som var av skepsis til vindparken bygget 
på faktorer som lyd, skyggelegging, forstyr-
ret utsikt og generell inngripen i naturen.

er at et par gårder hører litt lyd under spesi-
elle vindforhold. Det er jo noen havørn som 
blir drept hvert år, sier Moholt.

Statkraft har bidratt med betydelige 
forskningsmidler til et prosjekt ledet av 
Norsk Institutt for Naturforskning for å 
finne årsaken. 

er heldigvis ikke noen truet dyreart. Områ-
det vindparken ligger i har også blitt mer 
tilgjengelig for lokalbefolkningen, her er 
det fri ferdsel for gående og syklende året 

er veldig glad for at vi har fått vindparken. 
Dessuten er den jo et imponerende syn, 

For meg har det ikke vært 
noe negativt med vindparken. 

Bortsett fra at det ser ut som om vi 
har fått besøk fra Mars, da.
SMØLAVÆRING ODD HOLM

Vindparken på Smøla har gitt kom-
munen en real vitamininnsprøytning. 
Blant annet stiger folketallet på øya, 
og antall sengeplasser til leie har økt 
fra 50 til 700 de siste ti årene.
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I GJENNOMSNITT DØR seks havørn hvert år 
etter kollisjoner med vindturbinene på Smøla. 
Et nytt system er nå installert for å hindre at 
fuglene kommer for nær. 

er utviklet for å skremme bort fugler ved 
hjelp av lydsignaler.

som oppfatter fugl som nærmer seg. Et data-
system luker bort alt annet, men havørnene 
blir fanget opp allerede når de er 250 meter 
unna turbinen. Kommer de så nær som 150 
meter, gir systemet fra seg en varsellyd. Hvis 
ørnen skulle trosse advarselen kan turbinen 
slå seg av. Det siste har vi ikke iverksatt på 
Smøla, vi vil primært se om systemet fungerer 
under barske, norske forhold, forteller senior 
miljørådgiver Bjørn Iuell i Statkraft.

frem til systemet.

som ga oss mye nyttig informasjon, men 
som ikke reduserte antallet døde fugler, 
fortsetter han.

Smøla har Europas tetteste populasjon av 
havørn, og antallet holder seg stabilt.

det, men vi liker ikke at fugler blir drept av 
våre turbiner. Vi har store forhåpninger til 

testperioden er ferdig i løpet av høsten. 

Spanske lyder  
skremmer havørn

Bare fryd  
og gammen?

Er så alt like rosenrødt som ordførere, 
næringsliv og meningsmålinger vil 
ha det til? People&Power tok en liten 
runde blant kundene på Nordsia bu-
tikksenter på Smøla:

ODD HOLM:  
Besøk fra Mars?
– Alle her på 
Smøla har sin opp-
fatning om vind-
parken, noen er 
positive og andre 
er negative. For 
meg har det ikke 
vært noe negativt 
med den. Bortsett fra at det ser ut som om 
vi har fått besøk fra Mars, da. 

TRUDE MEHL:  
Vindmøllene er 
«hjemme»
– Jeg kommer fra 
Bergen, men har 
bodd på Smøla i 
25 år. Hver gang 
jeg kommer tilbake 
hit og kjenner 
lukta av tang og 
tare og ser vindmøllene – da vet jeg at er 

av turområdet hvor parken ligger etter at 
Statkraft anla veier der.

HANNE HOLM:
Flott syn, flere 
 arbeidsplasser og  
ny flerbrukshall

både trukket turis-
ter hit og skapt litt 

-
ser. Og de kritiske 
røstene har stilnet 
med årene. Jeg har utsikt til vindparken fra 

hører jeg noe lyd derfra heller. Jeg synes 
vindparken representerer noe positivt 
for oss som bor her, kommunen får jo litt 
inntekter også, vi hadde for eksempel aldri 

for pengene fra Statkraft.
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 5
. SEPTEMBER 2002: Første bygge-
trinn av Smøla vindpark står 
ferdig med 20 vindmøller som kan 
forsyne 6000 husstander med 
elektrisitet. Statkrafts første vind-

kraftprosjekt skal åpnes denne dagen. En 
milepæl som skal feires med brask, bram og 
kongebesøk. Direktør Haakon Alfstad sitter 

til han leser en avisspalte om kongen.

gjennom en messe han nylig hadde åpnet. 

Men kongen var svært interessert i den 
nye vindparken og teknologien som ligger 

magisk. Himmelen begynte grått, før sola 
åpenbarte seg. Og til slutt kom det så kraf-
tig torden og regn at kongen måtte avslutte 
før tiden.

-
sielt for lokalbefolkningen. Alt klaffet. Dette er 
nok fortsatt et høydepunkt i vår 15 år lange 
historie innen vindkraft, forteller Alfstad.

Fremtidens energikilde
Vindkrafteventyret startet fem år tidligere, i 
1997. Statkraft jaktet på nye satsingsområ-
der på fornybar energi. Vindkraft pekte seg 
ut som et realiserbart alternativ.

Norge. Vi startet med et helikopter og et par 

hjelp fra USA, der hadde de tråkket opp løypa. 
Det ble raskt klart at Midt-Norge var et 

velegnet område for vindkraft, og slik er det 
også i dag. Vindforholdene, vei- og strøm-
nettet må være optimale for å kunne bygge 

TEMA 
Ti år med vindkraft

EN KONGELIG START
Åpningen av vindparken på Smøla ble starten på 
Statkrafts satsing på ny investering innen vindkraft. 
Nå satses det i Norge, Sverige og Storbritannia.
TEKST LILY KALVØ FOTO EIVOR ERIKSEN

Åpningen av Smøla vind-
park ble en festdag både 
lokalbefolkning og Statkraft 
husker – og sannsynligvis 
også kong Harald.
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TEKST: LARS MAGNUS GÜNTHER

HØYT OVER GRANTOPPENE i de nord-
svenske skoger rager tårnene som snart 
skal bære turbinene i Stamåsen vindpark 
nord for Østersund. Parken er den første 
av i alt sju planlagte vindparker sammen 

For første gang tas en ny byggemetode 
i bruk, som gjør at de 26 vindturbinene 
på Stamåsen får en høyde på hele 115 
meter og dermed svært gode og sta-
bile vindforhold. Nyvinningen består av 

langt til skogs og monteres på stedet. Ved 
hjelp av 15 000 bolter, 126 metallplater 
og noen enorme heisekraner monteres ni 
runde tårnelementer, som deretter løftes 
oppå hverandre og danner ett tårn. 

Noen mil lenger syd forberedes samtidig 
infrastrukturen for Mörttjärnberget 
vindpark, der byggingen for alvor tar til 
neste år. Her skal det bygges 37 vindmøl-

er planen å ha sju vindparker med en 

rundt Østersund. 
-

over, slik at Sverige, som kanskje ikke har 
like bra vindressurser som Norge, faktisk 
kan konkurrere ved at vi bygger høyere og 
større rotordiameter, sier Jakob Nor-
ström, som leder Statkrafts forretnings-
utvikling på vindkraft i Sverige.

Sør i Sverige fortsetter samarbeidet 
med skogselskapet Södra om ytterligere 
vindparker på deres eiendommer. Mer 

og mer kommer.
Også i Skottland settes vinden snart i 

arbeid for Statkraft, når byggingen av den 
-

føres i løpet av høsten. Parken helt på 
nordspissen av Skottland vil levere 170 

utgjøre Statkrafts vindparker  
i Storbritannia.

Svensk vindkraft 
når nye høyder

vindparker. Smøla, Hitra, Stadtlandet og 
Austevoll hadde gode forhold, men de to 

Smøla vindpark ble bygget ut i to omgan-
-

ter utbyggingen på Smøla var motstanden 
liten. NVE-konsesjonen på Hitra ble ikke 
påklaget, og utbyggingen kom raskt etter i 
2004. Anlegget i Kjøllefjord i Finnmark kom 
i drift i 2006.

Politisk motvind
På dette tidspunktet hadde Statkraft ambi-
sjoner om å bygge én vindpark i året, men 
slik ble det ikke.

-
betingelser og førte til handlingslammelse i 
forvaltningen. Derfor har vi ikke fått bygget 

Statkraft utvikler i dag vindkraft i Norge i 
samarbeid med Agder Energi gjennom dat-

konsesjon fra NVE til å bygge ut Moifjellet, 
men gikk på en smell da olje- og energide-

konsesjonen. Etter vår oppfatning er Moi-
fjellet et av Norges beste vindprosjekter. 
Det er en nedtur at vi ikke får lov å bygge 
den ut, sier Alfstad.

Statkraft vil møte OED for å drøfte bak-
grunnen for avslaget. 

«Indrefileten»
Med mange gode, norske vindparkprosjekter 
i porteføljen ser Statkraft fremover. 

-
ge. Men dessverre er det ikke aktuelt med 
noen investeringsbeslutninger for norske 
vindprosjekter før i 2013 eller 2014, under-
streker Alfstad. Årsaken er manglende 
konsesjoner, eller manglende nettkapasitet 
der konsesjon foreligger.

Statkraft vil konsentrere seg om å realisere 
pågående prosjekter i Norge, Sverige og 
Storbritannia. 

vi har.

På lag med lokalsamfunnet

lykkes med sine utbyggingsprosjekter. 

lag med befolkningen og politikerne. Slik er 
det enten man er i Norge eller i utlandet. Da 
vi skulle satse i Storbritannia åpnet vi det 
første Statkraft-kontoret i London i 2006, 
forteller Alfstad.

I Sverige samarbeider Statkraft med skogs-

da selskapet gikk i tospann med Europas 

en vinn-vinn situasjon. 

«DET STO AT KONGEN 
HADDE LABBET  

UMOTIVERT GJENNOM 
EN MESSE HAN  

NYLIG HADDE ÅPNET. 
DA TENKTE JEG:  

«HVA HAR VI I VENTE?»

  Nå skal vi  
konsolidere og 

realisere det vi har.
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TEMA 
Ti år med vindkraft

A -
ner snurrer kraftfullt i vinden 
mellom 17 og 23 km utenfor 
Norfolkkysten i Storbritannia. 

Vindturbinene ble ferdiginstallert den første 
uken i juli. 68 av dem leverer allerede kraft, 
resten skal gjennom testing, utprøving og 
klargjøring før vindparken er komplett og 
kan levere strøm tilsvarende forbruket i 
220 000 husstander. 

Pionerer
Pionérprosjektet Sheringham Shoal ga mer-

På Statkrafts hovedkontor på Lilleaker i Oslo 
gjør direktør Olav Hetland opp status på 
selskapets første offshore vindprosjekt. Han 
er ansvarlig for havvind i Statkraft.

på veldig mange måter. En ny industri, med 
mange nye aktører og ny teknologi. Vi kom 
først inn i prosjektet på investeringstids-
punktet i 2009. Da var de store kontraktene 
allerede forhandlet, forteller han.

Statoil har hatt utbyggingsansvaret. Sel-
skapets erfaring med olje- og gassutvinning 
offshore og Statskrafts erfaring med kraftpro-
duksjon og kompetanse på energimarkedet 

med offshore vindkraft. Men med pionérvirk-
somhet i mektige naturkrefter langt til havs, 
ble det også noen skjær i sjøen.

men hadde mange utfordringer underveis. 
Finanskrisen rammet leverandører hardt, 
noen leverte ikke i henhold til kontrakt, et 
viktig fartøy ble ikke bygget ferdig i tide, ut-
styr fungerte ikke og forferdelige værforhold 
slo til, sier Hetland.

Størst på fornybar energi
Statkraft er størst i Europa innen fornybar 
energi, en posisjon selskapet vil holde på.

stort potensial for vekst innenfor fornybar 
energi i Vest-Europa. Det er en viktig grunn 
til at Statkraft satser tungt, sier Hetland.

Stort behov for fornybar energi gjør at 
Storbritannia allerede er blitt ledende på 
offshore vindkraft. Politisk vilje, akseptable 
rammebetingelser og optimale bunnforhold 
gjør det attraktivt å investere her. 

Selv om offshore vindkraft lenge vil være 
en regulert industri med behov for støtteord-
ninger, kommer dyktige aktører med gode 
prosjekter til å tjene penger utover det som er 
gjennomsnittlig avkastning.

ligge i forkant, med kompetanse og kapa-
sitet som gjør oss i stand til å ta i bruk ny 
teknologi for å redusere kostnadene, under-
streker Hetland.

Gigantiske Doggerbank
Med 25 prosent eierskap i selskapet 
Forewind er Statkraft med i verdens største 
satsing på vindkraft til havs. I 2010 vant 
selskapet en eksklusiv rett til å utvikle vind-
kraftsonen Doggerbank og forpliktet seg til å 

utvikle prosjekter fram til konsesjon.

dem 3–4 ganger større enn Sheringham 
Shoal. Det blir et langt løp og investeringsbe-
slutningen for det første prosjektet kommer 
tidligst i 2015. 

et tidlig tidspunkt. Hva betyr det?

og vi kan ta en større del av verdistigningen.

Vil være utbygger
Målet er å bygge nok kompetanse og kapasi-
tet til å ta ansvaret for ett av prosjektene på 
Doggerbank.

Sheringham Shoal ga viktig lærdom som 
skal brukes i veien videre.

men vi kommer ikke til å gjøre de samme 
feilene igjen. Vi har fått erfaringer som gjør 
oss bedre i stand til å gjennomføre prosjek-
ter med akseptabel risiko på tid og innenfor 
budsjett, sier Hetland.

Flere selskap jager etter vekst innenfor off-
shore vindkraft, men konkurransen begren-
ser neppe aktørenes armslag.

peker mot sterk vekst de neste årene.
Både Statkraft og Statoil har langsiktige og 

sammenfallende ambisjoner innen offshore 
vindkraftsatsing.

-

vil ofte være tjent med å dele på risiko og 

folk, er positivt. Prosjektene blir mer og mer 
komplekse, og mye kan skje. 

VI HAR LÆRT MYE, OG 
DET HAR KOSTET DYRT, 
MEN VI KOMMER IKKE 

TIL Å GJØRE DE SAMME 
FEILENE IGJEN.

FULL SATSING  
TIL HAVS!

Økt kapasitet og kompetanse er Statkrafts  
hovedstrategi i satsingen på offshore vindkraft.

TEKST LILY KALVØ FOTO STATKRAFT

TROSSET 

KRISE
PÅ KRISE
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10 ÅR, 11 MILEPÆLER
2002/2005 

Smøla vindpark, 150 MW.

2004
Hitra vindpark, 55 MW

2007 
Statkraft innleder  

vindkraft-samarbeidet med 

Europas største skogeier,  

SCA i Sverige

2006
Kjøllefjord vindpark, 39 MW

2009 
Statkraft bygger ut Alltwa-

lis Wind Farm, Wales, 23 MW

2009 
Statkraft går inn  

i kjempeprosjektet  

Doggerbank utenfor den 

engelske kysten. Første 

investerings be -slutning  

ventes i 2014/2015

2010
Første svenske park bygges 

i Em, i samarbeid med Södra 

Skogsägarna, 9 MW

2012
Baillie Wind Farm,  

Skottland 52 MW

2012
Første havvindpark,  

Sheringham Shoal, ferdig 

utbygd utenfor kysten av 

England i samarbeid med 

Statoil (eier 50%), 317 MW

2013
Mörttjärnberget,  

Sverige, planlagt ferdig stilt 

(med SCA), 85 MW.

= illustrerer 

ca 10 MW

2012
Stamåsen i Sverige 

(sammen med SCA) 65 MW

Prosjektet er en suksess 
totalt sett, men hadde 

mange utfordringer underveis 
OLAV HETLAND
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AKTUELT 
To år med Rynning-Tønnesen
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Når Christian Rynning-Tønnesen heller 4000 år  
gamle isbiter i whiskyen til Trond Giske,  

er det ikke bare for moro skyld.
TEKST BIRGER BAUG  FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

BOSS ON THE ROCKS
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D
et er gått mer enn to år siden 

toppsjefstol fra Norske Skog til 
Statkraft, og med det gikk fra kon-
trollert og planlagt nedskalering til 

kontrollert og planlagt oppskalering. Statkraft 
tjener fortsatt store penger for sin eier, den 
norske stat, og vokser videre både her hjemme 
og der ute i det kriserammede Europa.

før han snakker. Så kan da også det han sier 

-
per. Vi driver med fornybar energi, pluss noe 
gasskraft, og vi vet at det vil være stor et-
terspørsel etter begge deler framover. Vi har 
dessuten en god organisasjon og er brukbart 

-

for de 200 øverste lederne rett før sommeren.

-
ringer i markedet siden forretningsplanen 
ble vedtatt i begynnelsen av 2011. Men vi 
trengte ikke å gjøre annet enn å justere ned 
de samlede investeringsplanene litt og om-
fordele noe. Vi skal fortsatt satse på kraft-
produksjon og krafthandel i Nord-Europa, 
internasjonal vann- og vindkraft, småkraft og 
fjernvarme i Norge og Sverige.

Overraskelser i kø

-
det i Norden har endret seg, fra stramt og 
tørt til ekstremt vått og lave priser. Det var 
også uventet at den økonomiske utviklingen 
i Europa skulle forverres kontinuerlig over 

OVER:  I Ny-Ålesund i mai 
var det Christian Rynning-
Tønnesen som sørget for 

whisky.

VENSTRE: 
foreberedt på at det 

-
kende hendelser, sier 
Rynning-Tønnesen.

Statkraft har et usedvanlig bra utgangspunkt,  
bedre enn de aller fleste energiselskaper.

AKTUELT 
To år med Rynning-Tønnesen
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så mange år og ikke minst at en tsunami 
nærmest over natten endret energipolitikken 
både i Japan, Tyskland og en rekke andre 

Det siste skal vi komme sterkere tilbake til. 
I mellomtiden:

-

veldig bra. Det gir grunn til optimisme, men til 

-
?

-
retningsmessig utgangspunkt. I Europa er man 

-
se målsettinger. Endringene må settes ut i livet 

-

å skape økonomiske resultater. 

-

Europa og dessuten satse betydelig på andre 

-

-

 

Vi må være forberedt på at det kommer nye over-
raskelser, både hendelser vi kan utvikle scenarioer 

for og hendelser som vil komme helt uventet.
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vokser videre, og jeg ser ingen andre store ak-
tører som er så spisset mot fornybar energi.

-

største utfordringen menneskeheten står 
overfor. Politikere og industri må spille 
sammen, så vi får dreid energiproduksjonen 
i riktig retning. Kullbasert kraft må fases ut 
og gassbasert begrenses, men det vil fort-
satt være behov for noe gasskraft. Derfor 

er helt i verdenstoppen med sin energieffek-

gasskraftverk ligger effektiviteten helt ned 
mot 40 prosent.

Statkraft-sjefen legger ikke skjul på at han 
synes det har vært krevende å legge ned 
Emden av hensyn til dem som jobber der. 
De ansatte har fått tilbud om jobb både i 

som beholdes i Emden. Andre er tilbudt en 
økonomisk kompensasjon.

å skaffe folk nytt arbeid, understreker 

Klimapolitisk ledestjerne
Å skape videre vekst for Statkraft fordrer 
også en kontinuerlig teknologisk og mar-

-
dier. Vi ønsker både å bidra til nyutvikling 
og å involvere oss i nye teknologier over 
tid. Vi er også opptatt av forretningsmessig 
innovasjon, for vi må være kreative når vi 
håndterer mulighetene i kraftmarkedet. Men 
for Statkraft, som tross alt har over 300 
energiproduksjonsanlegg, er det åpenbart at 
teknologisk utvikling er svært viktig. 

Og ikke minst handler teknologi om å gjøre 
fornybar energi enda mer konkurransedyktig.

-
vju, men jeg legger ikke skjul på at jeg også 
sa det for å understreke hvor ekstremt viktig 
fornybar energi er for klimaet. I Norge har vi 
så mange fordeler, med både høy forny-
barandel og stor teknologisk kompetanse. 
Sammen med et stabilt politisk system og 

bør kunne bli en klimapolitisk ledestjerne.

ambisjoner i Norge om hva vi kan oppnå, 
og at det er fullt mulig å kombinere en slik 
rolle med å opprettholde og skape nye 
arbeidsplasser. 

Kalving og whisky
Velutviklet klimaargumentasjon kan virke 
selvsagt for en mann som i hovedsak lever 
av fornybar energi, men Statkraft-sjefens 
engasjement går et stykke utover det som er 
forretningsmessig lønnsomt. I det lille bildet 
gir det seg utslag i at de deler av det rynning-
tønnesenske hjem som ikke er i bruk, stort 

tiltak for klimaet, men ikke akkurat noe som 
styrker Statkrafts inntjening.

I det store bildet gir det seg utslag i en 
sterk påvirkningslyst overfor mennesker 
i posisjoner som er viktige for å redde 

kloden fra de verste utslagene av oppvar-

miljøkonferanse på Svalbard i mai, og på et 
tidspunkt la ut i en liten lettbåt iført overle-

igjen delte han sirlig en større isklump i 
små deler og helte dem opp i whiskyglas-

påminnelse om at den isen som i dag kalver 
fra de minkende breene på Svalbard ble 
dannet for mange tusen år siden. Den ak-
selererende takten i kalvingen er jo et klart 
tegn på at kloden varmes opp veldig raskt, 
og var en klar symbolikk i forhold til det som 
var tema på konferansen. Dessuten tror jeg 
det ga oss alle en spesiell følelse og et an-
net perspektiv, og det ble både morsomt og 
alvorlig på en gang. Vi hadde jo også en viss 
glede av at den samlede årgangen i glasset 

med 12 år gammel whisky …

Foredrag i sokkelesten

småprat og humor. I Ny-Ålesund ble stemnin-
gen veldig intim, noe som både skyldtes at vi 
var så tett på naturen og at vi opplevde bre-
kalving på nært hold. Dessuten måtte vi all-
tid ta av oss skoene når vi skulle inn et sted, 
på grunn av mye søle, og vi holdt foredrag i 
sokkelesten. Kombinasjonen skapte en helt 
spesiell atmosfære, og førte til uvanlig dype 
diskusjoner om hvordan vi som var der kan 
bidra til å få verden på riktig klimaspor.

Får ting til å skje
Den før nevnte naboen sier også at Stat-
krafts toppsjef både er en veldig klok og en 
veldig ivrig mann. Det er en kombinasjon 

Å VÆRE EUROPAS  
LEDENDE PRODUSENT 
AV FORNYBAR ENERGI 

ER ET GLIMRENDE  
FORRETNINGSMESSIG 

UTGANGSPUNKT

Jeg har lært at global oppvarming er en 
enda større trussel enn jeg var klar over.

AKTUELT 
To år med Rynning-Tønnesen
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å planlegge, organisere og sette opp bud-
sjett for tidenes tur til Nepal for naboer og 

nabo samlet i alt 40 stykker til felles fottur i 
den nepalske fjellheimen.

av en venn. Selve turen var utrolig, selv om 
været var en del tøffere enn jeg hadde trodd. 
Vi opplevde både snøvær og hagl og det var 
unormalt kaldt. Det var følgelig ikke alt vi 
kunne gjennomføre, tross fantastisk bistand 
fra de lokale nepalerne som fulgte oss på 

skikkelig diaré da vi skulle opp en stigning 
på 1300 meter, blant dem min 14 år gamle 
sønn. Da tok en profesjonell gurkha-soldat 
ham opp på ryggen og rett og slett bar ham 
opp nesten hele veien. En utrolig prestasjon, 
særlig med tanke på at de to var omtrent 

innsamling til bygging av en skole i en av 
landsbyene de var i underveis. Da prosjektet 
var besøkt ble pengene overført. 

Inspirere og motivere

andre ord mye om engasjement. Det er en 
egenskap han svært gjerne ser også hos 
sine medarbeidere i Statkraft.

du vil utvikle og du vil levere. Innen ditt eget 
ansvarsområde klarer du å motivere deg 
selv og du evner å utvikle forretningsmes-
sige resultater. Og, hvis vi skal tenke veldig 
overordnet, kan du samtidig glede deg over 
at du bidrar til å bekjempe klimaendringene. 
I Statkraft er vi rett og slett i posisjon til å 
gjøre en forskjell. 

Før påske arrangerte konsern-
sjefen tur for 40 mennesker til 
Nepal, sammen med venn og 
nabo Tom Arne Enstad.  

pådra seg høydesyke. Jeg var 
bekymret, men underlig nok 
gikk det bra, forteller Enstad.

Norge kan bli en klimapolitisk ledestjerne, og vi  
burde ha høyere ambisjoner om hva vi kan oppnå.
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AKTUELT 
Branding

A
kkurat som vår konsernstrategi 
og våre prosedyrer gjelder i alle 
deler av virksomheten, skal 
merkevaren vår fortelle folk hva 
slags selskap vi er.

Hvorfor tenker du på iPad eller iPhone 
når du hører navnet Apple? Hvorfor ser det 
rart ut når vi skriver Iphone eller Ipad? Og 
hvorfor ledes tankene hen til produktene når 
vi ser Apple-logoen, uansett hvor i verden vi 
ser den? Svaret er konsistens.

Et selskapsnavn er mer enn bare et navn – 
-

vare som, uansett hvor i verden man ser den, 
ser likt ut og har det samme budskapet.

-
ståelse av hva selskapet står for, og hva folk 
kan forvente når de møter selskapet, sier  
kommunikasjonsdirektør Bente Engesland.

fornybar energi i Europa. Nå, gjennom SN 
Power, vokser vi globalt og merkevaren vår 
vil være synlig i andre deler av verden. Vi må 
derfor passe på at den fremstår likt, at den 
bærer med seg det samme sterke, stolte 
budskapet hver eneste gang. For å oppnå 
dette, må vi være årvåkne og sørge for kon-
sekvent bruk av merkevaren overalt. Hver 
og en av oss må derfor ta ansvar for å bruke 

logo skal produseres i riktig skrifttype og 
med riktige farger.

Statkraft oppdaterte og lanserte ny logo og 
farger i 2007. Det tar tid å innarbeide noe 
nytt, men vi ser fortsatt at den gamle logoen 
er i bruk fem år etter.

-
leggende for at Statkraft skal oppfattes som 
det selskapet vi er, sier Engesland.  

Statkraft styrker nå arbeidet med å sikre en konsekvent  
bruk av merkevare og profil i alle land. 

TEKST: IRENE MACCALLUM

HVA LIGGER I  
ET VAREMERKE? 

grunnleggende for at Statkraft 
skal oppfattes som ett selskap.

Slik ser den nye Powerpoint-malen ut:
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FRA Å HA ET ROM med utstilling av bilder 
og gjenstander, har Statkraft nå fått et 
eget visningssenter i museet. Senteret i 

inneholder rundt 145 kvadratmeter med 

infrarød 3D, en anleggsslusk i pleksiglass, 

Lærum, som har vært prosjektleder. 

PRAKTBYGG. -
ringsprosjektet på selve museet startet. Fra 
å være en slitt murbygning fremstår det nå 
som et praktbygg, etter to år med godkjen-
ninger, idemyldring, planlegging og praktisk 

Underveis var Lærum snekker, elektriker, 

koordinator, interiørkonsulent og bildeutvikler.

har spurt om hjelp har stilt opp. Det har 
hatt alt å si, forteller hun. 

FORNYER SEG.
besøkende fra alle kanter.

situasjon for begge parter, mener Kristin 
Vedum, pressekontakt i region Øst-Norge.

En av målgruppene er skoleklasser, der 
-

fremvisning og få en guidet tur i visnings-
senteret. Fra og med neste år vil regionen 
trenge mange nye medarbeidere på grunn 
av et generasjonsskifte. Dermed blir det 
ekstra viktig å trekke ungdom og potensiel-
le lærlinger til visningssenteret. Og kanskje 

kommende sommer. 

Historisk visningssenter
Alt fra en skikkelig anleggsslusk i glassmonter til infrarød 3D  

er med på å gjøre Vest-Telemark museum til en totalopplevelse.
TEKST & FOTO: RACHEL IREN MATHISEN

NOEN NØKKELPUNKTER
    Bruk alltid den elektroniske versjonen av 

logoen fra vår merkevarehåndbok  

(se profile.statkraft.com) 

   Aldri skanne, tegne på nytt, strekke, endre 

eller legge til noe i logoen (logoen er 

 kombinasjonen av kulen og navnet)

    Hold alle deler av logoen samlet.  

Forstørr eller forminsk alle elementene 

i logoen proporsjonalt 

    Plasser logoen i et ledig område, vekk fra 

annen tekst eller grafiske elementer 

   Bruk alltid Word-/PowerPoint-malen som 

er tilgjengelig i vårt interne system når 

du skal skrive korrespondanse eller lage 

presentasjon.

Fakta 
 

  Statkrafts nye kommunikasjonsstrategi er 

basert på prinsippene klar, konsistent og 

troverdig. Det sier noe om hvordan vi skal 

kommunisere hva Statkraft står for, og leg-

ger opp til en mer fokusert og aktiv måte å 

kommunisere på. 

   Et enhetlig budskap krever kontinuitet og 

helhetlig tilnærming. Statkrafts kommuni-

kasjonsstrategi skisserer opp kommunika-

sjonsprinsipper og skal innføres i hele sel-

skapet med tanke på internkommunikasjon, 

mediehåndtering, interessenthåndtering, 

sponsorater og merkevarebygging.

BESKYTTE MERKEVAREN. I dagens marked 
med knallhard konkurranse har et selskaps 
merkevare stor verdi. Å beskytte merkeva-
ren betyr ikke at det ikke vil være endringer 
fra tid til annen. Å fornye og friske opp 
merkevaren er en del av det å opprettholde 
en merkevare slik at den fortsatt er relevant, 
annerledes og troverdig.

-
werPoint, sier Engesland. – Og vi har en ny 

leverer ren energi. 
-

het og tydelighet, og vårt navn og logo er 

Frøshaug.

retter oss mot profesjonelle grupper. Det var 
en stor forbedring å få en ny mal for Power-
Point hvor vår logo virkelig synes. Dessuten 
er malen mye lettere å jobbe med i forhold 
til den vi hadde tidligere, sier Frøshaug. 

Infrarød 3D skaper 
mye moro for barn. 
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NÅR DET NESTEN GÅR GALT
Varsling, rapportering og målrettet innsats etter nestenulykker  
kan forhindre liknende og mer alvorlige ulykker.
TEKST LILY KALVØ FOTO ELLEN JOHANNE JARLI OG STATKRAFT

HMS 
Nestenulykker

Claudia Hauge og Mads Magnussen 
(t.h.) i HMS-avdelingen vil nå gjøre 
rutinene for granskning i Statkraft 
klarere og mer oppdatert. Her i sam-
tale med en av Statkrafts prosjekt-
ledere, Jon Aarbakk.
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P
å en byggeplass velter en dumper, 
en annen dumper rygger på en 
personbil, en kran velter og en gra-
vemaskin går gjennom dekket un-
der riving. Slik lyder noen eksem-

pler på nestenulykker i Statkraft. De kunne 
ha fått fatale konsekvenser, men ingen av 
de nevnte episodene førte til personskade. 
Dermed kunne hendelsene ha blitt forbigått 
i stillhet. Eller …? 

Når nestenulykker ikke følges opp, kan det 
fort gå veldig galt hvis noe liknende skjer 
igjen. Statkraft vil lære av det som nesten 
skjedde for å kunne hindre nye ulykker. 

skader med fravær. Men når det nesten 
går galt, er det viktig å fokusere på det som 
kunne ha skjedd under andre omstendig-
heter. Kunne noen ha blitt skadd? Kunne 
ulykken ha fått fatale konsekvenser eller 
gitt varige mén? Vi må lære av nestenulyk-
kene, fastslår direktør for helse og sikkerhet 

Tydeliggjøre rutinene
Statkraft har krav til å varsle og rapportere 
hendelser, men nå skal rutinene oppdateres 
og tydeliggjøres.

øke bevisstheten, også for hendelsene som 
hadde et potensial for et mer alvorlig utfall.

Hauge jobber med ledelsen og andre 
fagansvarlige i konsernet for å utarbeide og 
integrere felleskrav og rutiner for hele organi-
sasjonen.

-
tering av alvorlige ulykker der det ikke er per-

til å rapportere alt, poengterer Hauge. 

til å øke bevisstheten for faremomenter.
Statkraft har også satt seg klare mål. Det 

skal være en åpen kultur, der terskelen for å 
melde fra om nestenulykker skal være lav. 

skyld, men melde fra for å lære og for å bli 
bedre, sier Hauge.

alle som jobber i Statkraft og i prosjekter. 
Kunnskap om hvordan hendelsene følges opp 
og hvilke tiltak som iverksettes, er viktig.

-
delser avhenger av risikopotensialet. For 
de mer alvorlige hendelsene og nestenulyk-
kene, skal det gjennomføres én uavhengig 
gransking, der lederen for gransknings-
teamet er fra et annet forretningsområde 
enn der hendelsen skjedde, forteller Hauge.

innen 24 timer, og en granskningsgruppe 
med minst én uavhengig part skal være 
etablert innen 48 timer.

Hauge understreker betydningen av å få inn 
en person med spesialkompetanse med rele-
vans for hendelsen, for eksempel en byggfag-
kyndig etter en ulykke på en byggeplass.

er gått seks. Ledelsen skal sørge for erfa-
ringsoverføring til alle ledd.

«Lessons Learned» 
For mer alvorlige hendelser skal det lages 
en presentasjon med en oppsummering av 
hendelsen, tiltakene og læringspunktene. 
Hensikten er å få til en effektiv deling av 
læring på tvers i konsernet.

-
delser i Statkraft er et område som trenger 
forbedring og som det jobbes kontinuerlig 

Fakta:
SLIK GRANSKES EN ULYKKE
 

  Statkraft legger følgende prinsipper til 

grunn for granskning:

• Analyser skal bygge på fakta

• Ha fokus på å identifisere baken-

forliggende årsaker

• Involver berørte parter

• Sikre tilstrekkelig kompetanse

  Normal struktur for arbeid i en  

 granskningskommisjon er:

• Forberede granskning,  

planlegge arbeidet.

• Samle informasjon.

• Organisere, analysere  

og evaluere informasjon.

• Utarbeide foreløpig rapport som  

inneholder analyse av årsaker samt 

forslag til tiltak.

• Presentere granskningsrapport og 

funn i møte med berørte parter.

• Utarbeide endelig rapport iht  

Statkrafts mal.

med, sier Hauge. 

av hensyn til de som er berørt av ulykken 
og for at vi skal lære av egne og andres 
erfaringer. Men gransking kan også brukes 
som et proaktivt verktøy ved å undersøke 
hendelser som kunne ha ført til ulykker. 
Anbefalinger fra slike granskinger deles i 
Statkraft og i bransjeorganisasjoner, sier 
Mads Magnussen, HSE og QA-sjef i Interna-
tional Hydro. 
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SINA
IMPONERTE 

VERDEN

HISTORIEN 
Sima kraftverk

Utbyggingen av Sima kraftverk på slutten av 70-tallet vakte oppsikt i inter-

vatnet, og oppsto da den siste fjellproppen som skilte kraftstasjonstunnelen 

utbyggingen av ble lagt merke til, var at ingeniørene lenge hadde prøvd å ef-

optimalt forhold mellom tilløpstunnel og trykksjakt. Nå kom ingeniørgeologene 
inn med ny kunnskap, og bidro til å skape en teknologi som kunne skape sikker-

gode kombinasjoner, og på Sima er det brukt mellomløsninger. Det totale fallet 
fra inntaksmagasin til kraftstasjon er 1150 meter for Lang-Sima og 905 meter 
for Sy-Sima. Nedover mot kraftstasjonen føres vannet i pansrede trykksjakter, 

var gunstig.

Sprengte vei for nye løsninger
SIMA  

IMPONERTE 

VERDEN


