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kraftpuslespillet
Tysk kjernekraft, uro i Midtøsten og villaksens vandringer har én ting til
felles: Alle er brikker i Pål Strøm og Marte Linds puslespill for neste vinter.
TEMA: Kraftmarkedet. Side 24-31
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norden har opplevd to eksepsjonelle vintre
på rad. 2010 var et av de kaldeste årene i Norge
siden 1900, og de lave temperaturene ga et høyt
strømforbruk både i Norge og i resten av Norden.
Kombinert med lave tilsig og problemer i sven-
ske kjernekraftverk 2009/2010 ble situasjonen
meget utfordrende.

markedet har håndtert dette godt. Overfø-
ringskapasiteten er godt utnyttet og prissignaler
har sørget for å fordele kraften der behovet
har vært størst. I januar ble det satt ny rekord i
import av strøm til Norge. Uten kabler ville situa-
sjonen vært langt mer anstrengt.
Nedbørssituasjonen fremover vil som alltid

være avgjørende for situasjonen neste vinter.
Utviklingen i Midtøsten kan også gi betydelige
endringer i olje- og gassprisene, og etter jord-
skjelvet i Japan er fremtiden for kjernekraft et
betydelig usikkerhetsmoment.

I Statkraft har vi levert svært gode resultater og
håndtert utfordringene de to siste vintrene både
kompetent og ansvarlig. Vi har solide analyser
og en erfaring som gir oss trygghet til å gjøre de
rette valgene.
I denne utgaven av People&Power kan du lese

mer om hvordan dyktige kolleger profesjonelt
håndterer de mange utfordringene markedet
byr på. Vi opplever store endringer og usikker-
het i markedet både i Norden, på kontinentet
og verden for øvrig. Vår
ambisjon er å være best
mulig forberedt til å takle
utfordringene på best
mulig måte både økono-
misk, miljømessig og til
beste for samfunnet.

asbjørn grundt
konserndirektør

leder

kompetent og ansvarlig i krevende marked

se flere bilderfra livet vednasjonalfossenside 16-21
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m
ed vakkert skifertak, vegger
i naturstein og glassfasade,
ser Ytre Alsåker småkraft-
verk ut som en integrert del
av naturopplevelsen der
det ligger nede ved fjorden
blant frukttrærne, midt i

bebyggelsen ved den nasjonale turistveien. Det
er da heller ingen tilfeldighet.
– Filosofien var at det skulle være minst like

fint etter utbyggingen som før. Vi har blant annet
laget en stor og fin rasteplass ved inntaksdammen,
som er blitt et populært utfartssted. Og røret
som leder vannet ned mot kraftverket er allerede
usynlig under vegetasjonen, forteller grunneier
Per Mælen.

solid samarbeidspartner. Tanken om å
utnytte ressursene i elva har vært der i mange
år, og i 2002 etablerte Per Mælen og tre andre
grunneiere Ytre Alsåker kraftlag. Vassdraget har
tidligere gitt kraft til så vel kvernhus som sag-
drift. Etter en realitetsorientering så grunneierne
at prosjektet bød på rikelig med utfordringer.
Ikke bare krevdes store penger, men også
kompetanse til å kunne styre prosjektet.
Dermed ble det viktig å finne frem til den
rette samarbeidspartneren.
I 2003 ble det inngått kontrakt med Småkraft,

som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjons-
prosessen og selve utbyggingen. I mai 2007 kom
gravemaskinene. Og i september 2008 sto kraft-
verket ferdig, klart til å levere sitt bidrag i form av
ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.
– For oss innebærer avtalen en veldig lav

risiko. Vi stiller med rettighetene til elva, mens

Småkraft bidrar med kapital og dekker et eventuelt
underskudd. Når det etter hvert blir overskudd,
deler vi det 50/50, forklarer Per Mælen.

trygghet for fremtiden. Gjennomføringen
av byggeprosjektet kan sies å være en skikkelig
solskinnshistorie, men utfordringer har det også
vært underveis. Å støpe inntak og å krysse elver
i vestlandsk høstvær krever både erfaring og
handlekraft. Per Mælen skryter av entreprenøren.
– GBS Entreprenør AS gjorde en kjempejobb.

De utførte et fint arbeid til en lavere pris enn det
som var budsjettert, roser han.
Den produserte kraften går inn på spotmarkedet

og selges av Agder Energi. Per Mælen regner
imidlertid ikke med noe overskudd de nærmeste
årene. For ham handler investeringen om å legge
til rette for fremtidige arbeidsplasser og inntekter,
slik at ungdommen kan ha lyst til å bosette seg i
den lille bygda.
– Vi må satse på ungdommen og på grønn energi.

Det er det som er fremtiden, smiler Per Mælen.

regnet sildrer i strie strømmer og alsåkerelva går stridt i vårløsningen.
for småkrafteier Per Mælen er været perfekt. pengene renner praktisk talt inn.

tekst og foto yvonne dybwad

småkraft til tusen

småKraFt as

småkraft as ble etablert i 2002 og er det
klart største selskapet innen bygging og
drift av småskala vannkraft i norge.

småkraft as bygger ut små vannkraftverk i
samarbeid med lokale fallrettshavere over
hele landet, og gjennomfører nå norges
største satsing på småkraftverk noensinne.

selskapet er eid av statkraft, agder energi,
bkk og skagerak energi.

– småkraftverk kan gi grunneiere og lokal-
samfunn betydelige inntekter, samtidig som det er
et vesentlig bidrag til klimavennlig kraftproduksjon i
Norge, sier administrerende direktør i Småkraft AS,
Rein Husebø.

Småkraft AS har allerede 22 kraftverk i drift, mens
ytterligere 16 har fått konsesjon og er under bygging
eller planlegging. Totalt har selskapet signert avtaler
med 700 grunneiere i 84 kommuner over hele landet.
Dersom alle prosjektene blir realisert, vil de kunne
produsere 2,3 terrawattimer miljøvennlig strøm årlig
– tilsvarende behovet til 115 000 norske hushold-
ninger. Rein Husebø konstaterer at Norge har behov
for å styrke kraftproduksjonen flere steder i landet,
noe vi også kommer til å bli pålagt som en del av EUs
fornybardirektiv for å møte klimaproblemene.

– Lave samfunnsmessige kostnader kan utløse et
stort småkraftpotensial. Vi er klare til å bygge ut mye
kraft på kort tid. Det vil dessuten gi sårt tiltrengte opp-
drag til lokale entreprenører, konstaterer Rein Husebø.

Har avtaler
med 700 grunneiere

Produksjonen overvåkes nøye.
– Her kan vi lese av produksjon
og all teknisk informasjon om
driften, forteller Per Mælen.
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småkraft

Ytre alsåker kraftverk
ytre alsåker kraftverk ligger på
alsåker i ullensvang herad, og
ble satt i drift i september 2008.

årsproduksjon er på 19,4 gwh og
kraftverket er et betydelig bidrag
til å gi ullensvang herad (kom
mune) status som Co2nøytral.

Nedbør og snøsmelting er
drømmeforhold for eierne
av Ytre Alsåker kraftverk.
– Nå håper vi på sakte
snøsmelting og gode kraft-
priser utover sommeren,
sier Per Mælen.

vi må satse på
ungdommen og på

grønn energi. det er det
som er fremtiden.
grunneier per mælen
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1. mars ble all fjernvarmesatsing som er 100
prosent eid av Statkraft samlet under navnet
Statkraft Varme. Navneendringen kom som en
naturlig del av den nye strategiske plattformen,
og direktør Bjørn Hølaas er storfornøyd med
navnebyttet.– Selv om vi lenge har vært en del
av Statkraft, bidrar det nye navnet til at vi blir
fullt ut integrert i konsernet. I tillegg er Statkraft
en sterk merkevare som gir oss god drahjelp i
dialogen med både eksisterende og potensielle
samarbeidspartnere, sier Hølaas.

universitetsleverandør. Det er imidlertid
neppe navnet alene som har bidratt til at Statkraft

Varme har så mange jern i ilden om dagen.
Myndighetene ønsker mer fornybar energi,
og fjernvarme er en av energiressursene som
det er mulig å bygge ut med lønnsomhet.
Hølaas forteller at selskapet jobber med

prosjekter som mest sannsynlig vil føre til
investeringsbeslutninger, blant annet i
Finnmark, Narvik og Bodø, i tillegg til en
rekke andre prosjekter.
– I Ås vant vi nylig en anbudskonkurranse for

et fjernvarmeanlegg som årlig skal levere 45
GWh, blant annet til Universitetet for miljø- og
biovitenskap i Ås. Vi har søkt om konsesjon og
håper å være i gang i løpet av 2011. I Harstad er

konsesjonen gitt og byggingen har startet.
Anlegget vil etter 1. byggetrinn kunne levere
opp mot 50 GWh per år, og planen er å utvide
produksjonen til 80GWh innen 2022, sier Hølaas.

utfordringer i harstad. Flere i Harstad har
vært skeptiske til plasseringen av fjernvarme-
anlegget. Og de har fått støtte av Norges Astma-
og Allergiforbund, som mener at anlegget vil
forurense luften og overgå nivåene som er
skadelige for folks helse.
– I etterpåklokskapens navn ser jeg at vi skulle

ha vært dyktigere på kommunikasjonssiden. Vi har
nå iverksatt tiltak, slik at vi har den nødvendige

fjernvarme er hot
med nytt navn og ny struktur er det fullt trøkk på fjernvarmesatsingen
i statkraft. i harstad bygges det, i ås går spaden snart i jorden og i en
rekke andre norske kommuner planlegges det nye anlegg.
tekst Cato gjertsen foto dag spant

Fjernvarme dekker over 30
prosent av oppvarmingsbehovet
i Trondheim. Nå står resten av
landet for tur.

7people & power

på slutten av 1980-tallet
begynte Finansdepartementet å
stille spørsmål ved om det norske
samfunn fikk nok igjen for de
store investeringene som var gjort
i kraftsektoren eller om mer kunne
oppnås gjennom et markedsbasert
omsetningssystem. Blant annet i lys
av strømningene internasjonalt, ble
vi i Senter for anvendt forskning ved
NHH bedt om å se på mulighetene
for å åpne for konkurranse.
Frem til da hadde det ikke vært

noen konkurranse å snakke om i
sektoren. Forbrukerne var avhengig
av prisene den enkelte leverandør
satte, nettet var lukket og pris-
forskjellene mellom ulike regioner og
kommuner var store. Vi utarbeidet
en hovedrapport og 10-12 under-
rapporter, og da utkastet til ny energi-
lov forelå i 1990, var overraskende
mye av den basert på vårt arbeid.
Men det virkelig revolusjonerende

skrittet kom i 1996, da avtalen om et
felles norsk-svensk marked ble inn-
gått. Prisene til sluttbruker falt nokså
umiddelbart etter at den nye loven
trådte i kraft i 1991, men hadde
gjort lite med sårbarhetene i det
norske vannkraftbaserte systemet.
Avtalen med Sverige − den første i
sitt slag i verden mellom to land −
førte imidlertid til at vi gjennom
svensk kjernekraft, olje og gass,
sikret ossmot tørrår og vi fikkmarkant
bedre forsyningssikkerhet. Sårbar-
heten er blitt ytterligere redusert
etter at Finland og Danmark kom til.
Selv om vi nå har vært gjennom

to vanskelige vintre, er det i ettertid

lite jeg ville ha gjort annerledes
under arbeidet med den nye loven.
For eksempel har Statkraft og NVE
laget en oversikt som viser hvordan
prisene i dag ville vært høyere om
det fortsatt var staten som fastsatte
dem. I tillegg har folk nå fått en
valgfrihet i valg av leverandør som
tidligere var utelukket. Om vi etter
hvert også får et felles nordisk
detaljmarked, vil norske forbrukere
få ytterligere økt valgfrihet.
Det største spørsmålet ved

markedet er nok knyttet til investe-
ringer i ny kapasitet, vedlikehold og
oppgraderinger. Det har ikke vært
tatt nok hensyn til hvor lang tid det
tar fra et behov oppstår til det kan
være dekket gjennom ny kapasitet.
Denne prosessen tar fort seks-sju
år, og med all usikkerheten rundt
gasskraftutvikling i tillegg, har det
vært vanskelig å balansere riktig.
Overkapasiteten i Norden for øvrig
har likevel sikret en god balanse,
men altså ikke så god som ønsket i
Norge. Jeg tror ikke at de utfordringene
vi har sett de siste to årene løses
gjennom å innføre en minste
magasineringsgrad, slik noen har
foreslått, men gjennom å legge til
rette for økt forsyningssikkerhet
gjennom å forbinde Norge med
systemet i Europa.
Det har flere ganger vært reist

krav fra ulike hold om offentlige
inngrep i prisdannelsen i markedet,
blant annet i form av pristak eller
lignende, men på dette punktet
har heldigvis norske politikere
stått rakrygget.

miljøkraften
i hvert nummer av people&power presenterer ulike miljøkrefter
sitt syn på fremtidens energiløsninger.

− europa er løsningen

EINAR HOPE (73) var leder for
forskningsgruppen som i 1988-
1989 utredet grunnlaget for å
avregulere det norske kraft-
markedet. Hope har også vært
konkurransedirektør, og ble i
2007 utnevnt av kong Harald
til ridder av 1. klasse. Hope er
fortsatt professor ved Norges
Handelshøyskole i Bergen.

FaKta

Statkraft Varme aS er en ledende
aktør innen utbygging og drift
av fjernvarme og har drevet med
energigjenvinning og fjernvarme
siden 1982.

Selskapet består av 109 med
arbeidere, 24 i sverige og 85
i norge.

Samlet portefølje for nye prosjekter
er ca. 800 gwh. målet er å vokse
med 420 gwh fram til 2017.

beredskapen og dialogen med de ulike interessentene. Sannheten
er at vi ved å bygge ut fjernvarme i området vil redusere behovet
for bruken av oljekjeler som oppvarmingskilde i byen, og dermed
reduserer vi utslippet av CO2. Det vil på sikt gi bedre luftkvalitet i
Harstad, ikke verre, sier Hølaas.

svensknorsk styrke. Statkraft Varme har kanskje landets
fremste kompetansemiljø for fjernvarme. I Norge har vi en betydelig
kunnskap om avfallsforbrenning, mens våre kollegaer i Sverige er
blant de aller fremste i bransjen med kunnskap om biobrensel.
– Vi er opptatt av alltid å bruke den beste kompetansen på tvers

av organisasjonen. For eksempel er det svensk prosjektledelse på
anlegget som skal bygges i Ås, der biobrensel er hovedenergi-
kilden, avslutter Bjørn Hølaas.
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d
et er selvsagt besøkskraftverkene det er snakk
om. Per i dag finnes det fem av dem i Norge, ett i
Sverige og ett i Wales. Interessen blant publikum
har lenge klatret jevnt og trutt, og i fjor nådde
antallet cirka 100 000 mennesker.

Informasjonssjef i Region Nord, Bjørnar Olsen, forteller at
de fleste norske besøkskraftverkene ligger i små kommuner,
og de folkevalgte passer derfor på å profilere den fornybare
kraftproduksjonen mot turister.
– Kraftverkene samarbeider gjerne med lokale turistkon-

torer eller reisebyråer om guiding og organiserte turer. Turist-
kontoret knytter kraftverket opp mot andre lokale severdig-
heter og historier, mens Statkraft er trygg på at guidejobben
overlates til en ekstern og profesjonell aktør, sier Olsen.
Det var på 1970-tallet Statkraft for første gang begynte å

planlegge visningssentre som en egen del av nye kraftverk.
Da hadde det siden andre verdenskrig vært en taktfast økning
i interessen for kraftverk hos menigmann, en interesse som
fortsatt ser ut til å øke.
– Ingenting slår det å oppleve kraftverkene ved selvsyn. De

aller fleste som kommer inn i en maskinsal første gangen, blir
stående å måpe av de enorme dimensjonene, sier Olsen.

har du spikret 90 prosent av sommerferien, men er åpen for forslag til
hvordan de siste dagene skal fylles? statkraft har i så fall sju populære
severdigheter for deg som ikke har noe imot å blande jobb og fritid.
tekst Cato gjertsen foto dag spant, hans fredrik asbjørnsen og statkraft

elsker å få besøk

Til Wales i sommer?
I så fall har Rheidol
daglige omvisninger.

Laholm er blant
Sveriges aller vakreste
kraftverk.
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dale tar farvel
Av Christer Gilje

etter nær ti år i Statkraft takker konserndirektør
Stein Dale for seg. Det gjør han med mange gode minner,
og visshet om at selskapet vokser i riktig retning.

− Gjennom vel gjennomtenkte strategier, prioriteringer
og forhandlinger har Statkraft opparbeidet seg en posisjon
jeg bare kunne drømme om da jeg startet for snart ti år
siden, sier Dale.

Han har sittet i konsernledelsen siden 2004, først med
ansvar for strategi og M&A, senere også økonomi, finans og
juridisk. Veksten utover Norges grenser er noe av det som
har vært mest merkbart.

hode og hjerte. − Da jeg kom inn i selskapet hadde vi
to ganske små handelskontorer i Düsseldorf og Amsterdam
og ingen egne kraftverk utenfor Norge. Nå kommer en
tredel av balansen fra utlandet.

Dale er tydelig på årsaken til at konsernet er der det er i dag.
− Jeg pleier å si at det vi jobber med i Statkraft berører

både hodet og hjertet, samtidig som vi skaper store verdier.
Det vi arbeider med her er meningsfylt, og det betyr noe for
andre enn oss selv. Men videreutvikling av organisasjonen
og medarbeidernes kompetanse på en systematisk måte
vil være en forutsetning for å lykkes i det som etter mitt
skjønn er Norges viktigste selskap.

gode historier. Det er blitt mange utfordrende og
viktige forhandlinger gjennom årene. Til sammen har Stein
Dale vært med på transaksjoner for over 100 milliarder
kroner. Men det å forhandle om store penger og innfløkte
avtaler handler ikke bare om alvorlige samtaler og tykke
dokumentbunker.

− Det er blitt en del gode historier opp gjennom årene,
ja, smiler han. Som da man ble enig om prinsippene for
avtalen med E.On i 2007:

− Vi hadde forhandlet lenge, og begge parter hadde regnet
frem og tilbake på ulike modeller for å finne ut hvilke kraft-
verk som skulle med i avtalen. Så drar de to forhandlings-
teamene på fisketur til Vefsna – og blir enige gjennom et
håndtrykk i bare sokkelesten ute på en veranda, humrer han.

«reddet» liv. Stein Dale har for øvrig en rekke minne-
verdige historier på lager. Les flere av dem på intranettet, for
eksempel om den gangen han − i findressen − kastet seg i
Lysakerelva for å redde en mann som ikke trengte redning...

01 rheidol, Wales
Kraftverket og det nye besøkssenteret ligger
i vakre omgivelser nær Aberystwyth på vest-
kysten av Wales. Omvisninger i kraftverket
til faste tider hver dag. Grupper tas imot året
rundt etter avtale på tlf +44 1970 880 667.

02 laholm, Sør-Sverige
Kraftverket ved Lagan åpnet et nytt og mo-
derne besøkssenter 1. juni 2009. Sesongen
er fra juni til august, og utenom sesongen
tas grupper imot etter avtale, på telefon
+46 (0) 300 562400.

03 sima kraftverk, Norge
Sima kraftverk finner du innerst i Hardanger-
fjorden, i Simadalen. Omvisninger til faste
tider om sommeren, og mulig med guiding
etter avtale. Ta kontakt med Eidfjord Reise-
livslag på telefon 53 67 34 00.

04 mår kraftverk, Norge
Mår kraftverk er inntil videre stengt for
besøkende på grunn av vedlikehold. Kontakt
Rjukan Turistkontor for mer informasjon,
telefon 35 08 05 50. Skoleklasser og grup-
per kan få omvisning til avtalte tider, også i
vinterhalvåret.

05 aura kraftverk, Norge
Aura kraftverk finner du innerst i Sunndals-
fjorden, cirka tre kilometer fra Sunndalsøra i
Møre og Romsdal. Kraftverket har omvisning
hele året fra mandag til fredag. For mer
informasjon: Terje Høydal, telefon 71 69
43 20.

06 alta kraftverk, Norge
Altadammen i Sautso har guidet omvisning
hele året av det lokale turistkontoret. Det
er ingen omvisning i kraftverket. Kontakt
Henriette Bismo Eilertsen, Flyspesialisten,
på 78 44 50 50 for mer informasjon. Alta
kraftverk finner du 46 kilometer fra Alta
i Finnmark.

07 Jostedal kraftverk, Norge
Jostedal har fast guide som gir flere daglige
omvisninger på ukedager i sommermåne-
dene. Kraftverket ligger 15 kilometer fra
kommunesenteret i Gaupne. Kontakt gjerne
Edvard Leirdal, telefon 57 68 92 60, eller
Odd Arne Myklemyr, 57 68 92 66.

Stein Dale har forhandlet
ommilliarder i sokkelesten.
Nå forlater han Statkraft.

jeg pleier å si at det vi job
ber med i statkraft berører

både hodet og hjertet, samtidig
som vi skaper store verdier.
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stillingen

ANgEls
Snorre'S

Snorre Støtvig er leder for tre skarpskodde agenter
som jakter høyt og lavt på forbedringsmuligheter

for innkjøp. Målet er å bli best i klassen.
TeksT SiSSel FantoFt FoTo ellen Johanne Jarli

MedreTT Til åuTFordre
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ageNteNe

PROsjEktlEdER

sNorre støtvig
39 år. født i oslo og oppvokst i indonesia,
nederland og skottland. utdannet
siviløkonom fra university of strathclyde.
bor på stabekk. samboer.

AgENt 003

aNNe katriN oppheim
31 år. født og oppvokst i vereide

i gloppen kommune.
utdannet diplomøkonom fra

høyskolen bi i bergen, samt cand. mag.
i administrasjon og organisasjonsvitenskap

fra universitetet i bergen.
bor i oslo. samboer.

AgENt 002

heidi gjerde lester
33 år. født og oppvokst i oslo.
utdannet siviløkonom fra bi.
bor på hovseter i oslo. gift, 2 barn.

AgENt 001

vilde erikseN BjerkNes
35 år. født og oppvokst i oslo.
utdannet ved universitetet for
miljø og biovitenskap (umb).
bor i enebakk. gift, 2 barn.
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stillingen

− Vi må være villige til
å stikke frem nakken
litt, sier Snorre, Anne
Katrin og Heidi.

13people & power

ageNteNe

d
a Snorre Støtvig skulle søke
etter tre deltakere til prosjektet
«Procurement Improvement
Program» regnet han med at det
var traineer og yngre nyansatte
som kom til å søke.
− Det var derfor en hyggelig

overraskelse da vi fikk inn søknader fra folk med
lang erfaring i Stakraft, og som hadde både
tyngde og nettverk, sier han.
Vilde Eriksen Bjerknes var den første som kom

inn i prosjektet, med kodenavnet agent 001. Hun
har jobbet snart ti år i Statkraft og de siste fem
årene har hun ledet miljø/konsesjonsavdelingen.
Agent 002 er Heidi Gjerde Lester som har åtte
års erfaring i Statkraft og blant annet har vært
leder for konserncontroller-enheten. Anne Katrin
Oppheim er agent 003. Hun har jobbet i anskaf-
felsesavdelingen siden 2007, med blant annet
konsulenter og verktøy.
− Prosjektet startet for ett år siden og skal vare til
begynnelsen av 2012. Målet er å finne besparelser
på innkjøp på 250 millioner kroner, sier Støtvig.
− Vi forsøker å få til en forandring i måten vi job-
ber på i forhold til innkjøp. Vi er interne agenter
som skal utfordre måten vi jobber på i dagens
organisasjon – derfor kaller vi oss endringsagen-
ter, sier Bjerknes.

nye muligheter
Prosjektet er delt inn i «bølger», der første
bølge fokuserte på tekniske konsulenter, reiser,
forbruksmateriell og helikopter. Denne runden
ble avsluttet før jul, og har klart å identifisere
besparelser på 80 millioner kroner.
− Det var egne kategoriteam − med represen-
tanter fra både linjen og prosjektet − som jobbet
med disse feltene, og de gjorde en formidabel
jobb. Et av de viktigste suksesskriteriene er
nettopp den bredden og kunnskapen teamene

besitter, sier Støtvig.
Nå er gjengen godt i gang med andre bølge,

som tar for seg kategoriene mekanisk, elektro,
bygg/anlegg innenfor vind- og vannkraft, telefoni,
SAP-konsulenter og biladministrasjon. Også her
gjøres arbeidet i kategoriteam.
− Vi ser på innkjøp på tvers av hele organisasjonen
og prøver å finne de nødvendige synergiene, slik
at de som skal g jøre innkjøp har den riktige
informasjonen for å kunne ta de optimale
beslutningene, sier Støtvig.
− Vi har gjort mye bra innkjøp tidligere, under-
streker Bjerknes.
− Men vi ser på det med prosjektbriller, vårt
mandat er å se kategoriene på tvers og det er
der forbedringspotensialet ligger. Et eksempel
er innkjøp av tekniske konsulenter: Ved å se hele
Statkraft under ett, i stedet for enkeltstående
prosjekter, åpnes nye muligheter, sier hun.
Kategoriteamet satte seg ned og analyserte

700 prispunkter for kjøp av tekniske konsulenter
for å se hva de koster i dag.
− Tidligere har hvert enkelt prosjekt leid inn
de tekniske konsulentene de har hatt behov
for, men nå gikk vi ut samlet med 90 prosjekter.
Fordelen var da at vi hadde et større volum å for-
handle pris på, og vi vurderte synergier på tvers
av prosjekter og forhandlet pris felles, forteller
Anne Katrin Oppheim.
− Alfa og omega for konsulentselskapene er jo
å ha konsulentene ute i arbeid. Å vite i god tid at
konsulentene deres har oppdrag, er så mye verdt
for dem at de kan gå ned i pris, sier Bjerknes.

tøff jobb
Også reisekostnadene har prosjektgruppa fun-
net betydelige besparelser for.
− Vi har laget en ny reisepolicy som er litt
strammere i formen enn tidligere. Nå skal for
eksempel videokonferanser alltid vurderes og

vi hadde nok et større behov for å kommunisere hva
vi holder på med og hvorfor enn det vi var klar over.

snorre støtvig, prosjektleder

reiser skal bestilles en viss tid i forveien. Vi har
også forhandlet frem en ny avtale med et reise-
byrå. Forutsatt at policyen følges, vil vi spare 30
prosent på reiser, forteller Heidi Gjerde Lester.
For driftsmateriell som elektromateriell,

verktøy og arbeidstøy er det inngått nye avtaler,
der prisen ligger 30 prosent lavere enn den
gjorde i 2009.
− Det forutsetter selvsagt at folk faktisk handler
i forhold til den nye avtalen, og ikke går på Jernia
og kjøper en hammer til full pris, sier Bjerknes.
Agentene er fullt klar over at det kan være utfor-

drende når de blander seg inn i travle prosjekter.
− Vi må være villige til å stikke frem nakken
litt. Og vi hadde nok et større behov for å kom-
munisere hva vi holder på med og hvorfor enn
det vi var klar over. Det vi prøver å oppnå krever
samarbeid, og merarbeid for noen, og det må vi
skape forståelse for. Men når vi klarer å vise til
besparelser og folk føler at dette er noe de har
vært en del av, går det mye lettere, sier Støtvig.
− Vi er et typisk konsernprosjekt som pirker litt i
salaten til enkelte. Det er vi klar over, og derfor er
mottoet vårt «med rett til å utfordre». Jeg har selv
sittet på andre siden av bordet i mange år, og vet
akkurat hvordan det er når et konsernprosjekt
skal ta av tiden min. Så vi har måttet føle oss frem,
og veien er blitt til mens vi har gått, sier Bjerknes.
− Det var en bratt læringskurve i en periode, ja.
Men prosjektet skal jo bidra til at Statkraft blir
mer konkurransedyktig, også internasjonalt, sier
Oppheim.
− Det er kostnader vi jobber med, ikke pris. Noe
av det vi har jobbet mye med er forhandling; ikke
å prute ned prisen mest mulig, men å bruke mer
tid på å forstå totaliteten i det tilbyderen kommer
med, og komme frem til den avtalen som sikrer
både kommersiell og teknisk suksess. Dette
handler om å endre måten vi tenker på, og det tar
tid. Men vi trives med utfordringen, sier Støtvig.
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åpen dag x 2
i forbindelse med den tredje utgaven av Teknikkens natt (Nacht der
Technik), åpner gasskraftverket i Knapsack sine porter 17. juni fra klokken 18 til
24. Det er nemlig tid for Køln og omegn å vise bedrifter, vitenskapelige institusjoner
og skoler hva som skjer bak kulissene. Statkraft tilbyr denne kvelden tre rundturer
gjennom kraftverket, og ønsker med det å vise de besøkende hvordan strømmen
kommer inn i stikkontakten og bidrar til bedre miljø. Mer informasjon om teknikkens
natt finner du på www.nacht-der-technik.de.

Ved kjemiparken i Knapsack, skal det også arrangeres åpen dag den 24. september
2011 fra klokken 10 til 17. Statkraft og de andre selskapene som holder til der, får
dermed muligheten til å presentere seg selv og å komme i dialog med anleggets
naboer og – i Statkrafts tilfelle – de som er berørt av gassledningsprosjektet.

legger fjernvarme 7 meter under vann
for å sikre fjernvarmeforsyningen til Brattøra i Trondheim har
Statkraft Varme krysset kanalen med fjernvarmerør. Når den nye fjern-
varmeledningen er fullført og satt i drift vil det mer enn fordoble kapasiteten
til området. Brattøra er en halvøy i Trondheim og området er et av stedene i
Trondheim hvor det har vært flere større utbygginger i de siste årene. Både
Pirbadet og Rockheim ligger her. I tillegg foreligger det store byutviklingspla-
ner for området, både nye forretningslokaler og hoteller.

For å møte det økte behovet for varme startet Statkraft Varme allerede
i 2009 arbeidet med å planlegge økt kapasitet til området. Når linjen er
ferdig utbygd vil den kunne levere 15 MW. Kanalen er 120 meter bred og
fjernvarmeledningen er lagt 7 meter under vann. Flere dykkere har vært
involvert for å få utlegget av kabelen til å gå så smertefritt som mulig.
Planen er å koble den nye ledningen til det eksisterende fjernvarmenettet i
Trondheim i løpet av sommeren 2011.

Linjen over den 120 meter
brede kanalen vil kunne
levere 15 MW.

15people & power

Fikk dong på plass
statkraft har signert en ny kraftkjøpsavtale med
DONG Naturgas A/S, til en verdi av rundt 180 mil-
lioner euro. Det tilsvarer 50 prosent av selskapets
offshore vindkraftproduksjon. Den toårige avtalen
gjelder kraft fra vindparkprosjektene Burbo
Bank, Gunfleet Sands, Walney og London
Array. Den totale kapasiteten ventes å
øke fra 127 MW til 545 MW, og det
forventes en total leveranse av 2,7
TWh i løpet av toårsperioden.

− Vi ser frem til å bygge et langt og
gjensidig lønnsomt forhold mellom
våre to selskaper, sier konserndirektør
Asbjørn Grundt.

Notiser

nye kart får fart i statkraft
stadig flere er avhengig av Statkrafts system for geografiske data (GIS). Nå viser et
forprosjekt at systemet bør oppgraderes. Konklusjonen er at systemet må oppgraderes på
flere områder. − Arbeidet viser helt klart at det er behov for å oppdatere GIS i Statkraft. Vi
ser jo også at det stadig blir flere brukere og at systemet derfor blir et viktigere verktøy for
Statkraft. Forhåpentligvis vil «alle» i Statkraft etter hvert få glede av dette med nye muligheter
med kart på intranett og bedre og raskere karttjenester, sier prosjektleder Knut Nordahl.

Karttjenesten inneholder alle data over Statkrafts installasjoner som for eksempel over-
føringstunneler, bekkeinntak, dammer, magasiner og kraftverk. Den generelle karttjenesten
er tilgjengelig for alle ansatte i Statkraft. Det er mange systemer, applikasjoner og rutiner i
Statkraft som trenger geografiske data, for eksempel innen snømåling, eiendomsinformasjon,
vindkraftprosjekter og oppretting av radiolinje-master.

10000
Statkraft eier fire og Södra seks av turbine-
ne i den nye vindparken i Em utenfor Mönst-
erås i Sverige. Vindturbinene vil til sammen
produsere 55 millioner kWh, tilsvarende
forbruket til rundt 10 000 husholdninger.

landesbergen
feirer 50 år
2012 blir et år helt utenom det
vanlige. Da skal nemlig 50-årsdagen
til anlegget i Landesbergen feires
med en rekke medarbeidere og
andre gjester.

Allerede nå rettes blikket mot neste
år, og de første forberedelsene. På
én helg er det planlagt tre ulike
arrangementer. Det hele innledes
med en offisiell tilstelning med
borgermester, lokale myndigheter
og forretningsforbindelser. Deretter
skal det være fest for medarbeiderne
og en åpen dag for medarbeidernes
familier, venner, naboer og andre
interesserte besøkende.

Ved utgangen av august skal de
første planene for festdagene være
utarbeidet. Ulike arbeidsgrupper
skal ta seg av detaljplanleggin-
gen vedrørende kommunikasjon,
underholdning, sikkerhet og sosiale
anliggender. Har du tips eller forslag
i forbindelse med jubileet, send
dem til planleggingskomiteen ved
stefanie.hauke@statkraft.com.

Konsesjon kan gi
kraftfest i vest
Statkraft har søkt konsesjon for
overføring av Vestsideelvane og byg-
ging av Vigdøla kraftverk i Jostedalen
i Luster kommune i Sogn og Fjordane.
Begge prosjekta legg opp til ei
optimal utnytting av eksisterande
infrastruktur i Leirdøla og Jostedal
kraftverk. Ei utbygging etter gjel-
dande planar kan gje inntil 175 GWh/
år ny vasskraft.

Statkraft er i mål
med avtalen om
å kjøpe kraft fra
havvindparkene til
DONG Naturgas.
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bergtatt
Norges nasjonalfoss beundres av 600 000 tilreisende
årlig. Nå vil statkraft nyte vannet før turistene.
tekst Cato gjertsen foto dag spant

17people & power

vøriNgsfosseN

Inne i kraftstasjonen er maskinfører Lars Kjetil Reiseter
fra Røynstrand Entreprenør AS i ferd med å planere

gulvet, før armerings- og støpearbeidene kan begynne.
Røynstrand Entreprenør har ansvaret for byggearbeid

som sprenging, ventilasjon, forskaling og betongarbeid.
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Forskalingssnekker Alf Indredavik (til
venstre) og lærling Eirik Opedal tar seg
en pause i forskalingsarbeidet. Leiro
Kraftverk får en effekt på 5MW og en

årsproduksjon på cirka 8,4 GWh.

Montør Terje Skailand (til venstre) i engasjert
samtale med kollega Ola Flåten fra Hydroenergi
AS under de gamle ventilasjonsrørene. Hydro-
energi AS hadde ansvaret for all mekanisk og

elektrisk leveranse, samt styring av stasjonen i
samspill med tappeventilen.

19people & power

vøriNgsfosseN

Is og snø ved Vøringsfossen. Den majestetiske
fossen har et loddrett fall på 145 meter og et
totalt fall på 182 meter. Fossen ligger tett ved
riksvei 7 lengst inne i Måbødalen i Hardanger og
er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner.

vøringsfossen har et
fall på hele 182 meter

og beundres årlig av inntil
600 000 turister.
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fotoreportasjeN

Forskalingssnekker Terje Karstensen planerer
gulvet før støping. Bak ham, tildekt mot støv
og skitt under presenningen, står generatoren.
Lenger bak til høyre skimtes trykkrøret som
leder til Vøringsfossen.

people & power 21

v
øringsfossen har
frem til i år vært
fylt av vann som
styres vekk fra
Sima kraftverk for
å holde liv i den

buldrende turistmagneten. Vannet
skal også i fremtiden fortsette å
falle i uforminsket styrke, men da
etter først å ha tatt turen innom
nyåpnede Leiro kraftverk.
Sima kraftverk stod ferdig i 1980.

Det meste av vannet til kraftverket
ble ledet vekk fra den enorme Vø-
ringsfossen, som har et fall på hele
182 meter og som årlig beundres
av inntil 600 000 tilreisende turister.
Myndighetene sa derfor klart ifra
i konsesjonskravet om at det måtte
renne minst 12 kubikkmeter vann i
sekundet i fossen i sommersesongen
mellom 1. juni og 15. september.
– Vannet som har rent til

Vøringsfossen, er blitt tappet fra
en tappeventil under Sysendammen
som er hovedmagasinet til Sima
kraftverk. Vannet har imidlertid rent
rett til fossen, og dermed ikke gjort
noe «nytte» for seg. Det grep lyse
hoder i Statkraft tak i, og i typisk
nytenkende Statkraft-ånd kom

man frem til at det var lønnsomt å
bygge et kraftverk mellom dammen
og fossen. Slik ble ideen om Leiro
kraftverk født, sier byggeleder
Magne Leikvoll.
Byggearbeidene for det nye

kraftverket begynte 15. september i
fjor, rett etter at tappesesongen var
ferdig. En av de største utfordringene
var å sikre området der vannet
kommer ut av turbinen. Der var
fjellet ekstra svakt, og det måtte en
god del ekstra arbeid til for å komme
i mål.
Dette er et småkraftverk med en

installert effekt på cirka 5 MW og
en gjennomsnittlig årsproduksjon
på cirka 8,4 GWh. Det tilsvarer
strømforbruket til 400 husstander i
løpet av et år. I sesongen passerer
7000 liter vann i sekundet kraft-
verket, men det kan levere 10 000
liter ved behov.
– Utbyggingen har hatt en tydelig,

miljøvennlig profil. Kraftverket
kommer da heller ikke til å etterlate
seg noen synlige inngrep i de flotte
naturområdene. Både kraftstasjonen
og kontrollanlegget ligger inni fjellet,
og er umulig å se fra utsiden, sier
Leikvoll.

Både kraftstasjonen og kontrollanlegget ligger
inni fjellet, og er umulig å se fra utsiden.

vøriNgsfosseN

Her kryr det av turister om
sommeren. tilsvarende
stille er det om vinteren.

I et prøveprosjekt ble det i vinter tappet 500 liter i sekundet
fra Sysendammen, via to tapperør. Hensikten var å bedre
forholdene for fisken som lever lenger nede i vassdraget.
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d
a Kristoffer Kompen
sommeren 2010 ble
tildelt Statkrafts Young
Star-stipend for jazz,
kunne endelige plate-

prosjektet han startet fem år tidligere
bli ferdig. For det tok faktisk seks år
fra Kristoffer skrev ned de første
akkordene på den første låta, til
platen ble sluppet under lanserings-
konserten på Nasjonal Jazzscene i
Oslo 18. mars. De 50 000 kronene
fra Statkraft og Oslo Jazzfestival
var det som skulle til for at de
allerede innspilte låtene kunne bli
mastret og utgitt på egen cd.

selvsikkerogelegant.Resultatet
er Short Stories of Happiness,en
plate som av kritikere omtales som
«selvsikker, elegant og sterk», «en
plate å sette kryss i taket ved»
og «en plate som vil gjøre flere
lykkelige.»
− Stipendet har gitt meg mulig-

heten til å ta et stort skritt videre,
sier hovedpersonen selv, som etter
den overveldende mottakelsen,
ser frem til å komme tilbake til Oslo
Jazzfestival for å delta i markeringen
av festivalens 25-årsjubileum 15.-
20. august.
Kristoffer Kompen er ingen typisk

jazzmusiker. Han er godt skolert,
med utdanning fra både Norges
Musikkhøgskole og Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm. Han har en
sterk interesse for jazzens historie,
og kjenner de mange stilartene opp
gjennom jazzhistorien bedre enn
de fleste. Ulikt mange andre tør han
også åpent stå frem som tilhenger
både av tradisjonell jazz og frijazz,
to sjangere som ofte ikke snakker
sammen. Alt dette bruker han til å
skape ny jazz, slik «Short Stories of
Happiness» viser.
− Jeg liker å spille både tradjazz og

frijazz. Det er viktig for meg å skifte

mellom stilarter og finne essensen i
hver av dem, sier Kristoffer.
For en uinnvidd, uten nevneverdige

referanser til jazzhistorien, er det
imidlertid energien i musikken som
slår en under lanseringskonserten.
Kompen Quintet består av fantastisk
dyktige musikere, som trakterer sine
instrumenter på en måte som er
overveldende imponerende.

statkraft godt synlig. Stat-
kraft har samarbeidet med Oslo
Jazzfestival i 16 år, de siste fem
årene som hovedsponsor.
Samarbeidet gir Statkraft god

statkraftstjerne slapp soloplate
i mars slapp trombonist og komponist kristoffer kompen (26) sin
første soloplate − med statkraft som fødselshjelper.
tekst lars magnus günther foto ellen johanne jarli

Musika
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«elvelangs» i tyskland
tyskerne har nå gått i gang med sitt første
«Elvelangs-prosjekt», etter den norske modellen. Ved
elvekraftverket i Dörverden bygges det en ny sykkelsti
for at syklister og fotgjengere skal kunne krysse elven
på enklest mulig vis.

En av de mest populære sykkelstiene i Tyskland, We-
ser Radweg, ligger ved elven Weser. Langs de nesten
500 kilometerne fra Weserbergland til Nordsjømunnin-
gen kan syklistene oppleve variert naturlandskap. Elve-
kraftverket ved vannmagasinet i Dörverden er et særlig
godt likt utfluktssted på denne strekningen. Her kan
turistene krysse elven Weser via kraftverkets demning,
men frem til nå har man måttet passere varegrinden
på anleggsområdet for å komme til demningen.

– I forbindelse med utskiftningen av renseutstyret
til varegrinden, kan denne veien av sikkerhetsgrunner
ikke lenger brukes. Den nye toppmoderne rensemaski-
nen er nemlig helautomatisk, og da er det ikke tillatt for
personer å oppholde seg i nærheten, sier Mark Thal-
mann, direktør for vannkraftdivisjonen i Tyskland.

For Statkraft var det viktig at kommunens innbyg-
gere og turister fortsatt skulle kunne bruke demnings-
anlegget til å krysse elven. Derfor bestemte selskapet
seg for å bygge en ny gang- og sykkelvei.

Og byggearbeidene er allerede i gang. Når de er
ferdige, vil strekningen omfatte den offentlige veien
via anleggsområdet, videre til maskinhuset og frem til
demningen. Den nye sykkelstien blir 153 meter lang og
to meter bred. De første syklistene kan ta sykkelstien i
bruk allerede fra september.

Den nye veien skal dessuten få enda en attrak-
sjon på et senere tidspunkt. Ikke bare kommer det en
fisketrapp, men det skal også bygges et utkikkspunkt,
slik at både fotgjengere og syklister kan få god utsikt til
fiskens vandringer.

fakta

statkraft young star-stipend
for jazz:

statkrafts young starstipend for
jazz deles ut til en utøver av jazz/
rytmisk musikk i alderen 1825 år,
som har gjort seg spesielt bemerket
på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå. stipendet er på 50 000 kroner.

vinnere så langt:

2010: kristoffer kompen (trombonist)

2009: guro skumsnes moe (bassist)

2008: jørgen mathisen (saksofonist)

2007: marianne halmrast (bassist)

synlighet under festivalen, gjennom
medieomtale og bannere på Karl
Johans gate og på alle konsertare-
naene. I tillegg er Statkraft-logoen
synlig i all markedsføring og på
alle publikasjoner. Sponsoratet
benyttes også til relasjonsbygging
internt og eksternt, blant annet
gjennom Energijazz-seminaret som
arrangeres på Lilleaker hvert år i
forbindelse med festivalen.
Fra Oslo Jazzfestivals side er

intensjonen med å ha en langsiktig
samarbeidspartner i ryggen at man
skal få frihet til å utvikle seg og
prøve nye, dristige satsinger.

Det viser seg både i valg av
artister og på nye arenaer, som
for eksempel utendørskonsert
på Operataket.
Gjennom samarbeidet med

Statkraft har Oslo Jazzfestival
også utviklet seg til en arena for
den yngre garde av jazzmusikere,
gjennom et tre-dagers Young
Star-seminar og en egen Young
Star-scene i sentrum av Oslo under
hele festivaluka. Young Star er et
eget konsept for rekruttering og
sponsing av unge talenter på ulike
arenaer, og omfatter nå jazzmusikk,
klassisk musikk og skiskyting.

stipendet
har gitt meg

muligheten til å
ta et stort skritt
videre.
kristoffer kompen

FaKta

det tyske «elvelangsprosjektet» ble satt i gang
i 2007 og skal pågå i fem år.

intensjonen er at elvebreddene skal bli aktivt
benyttet av naturelskere. blant tiltakene er nye
leskur, broer, fiskeplasser, sykkel og gangveier
og rasteplasser.

statkraft støtter rundt 50 prosjekter, med til
sammen 50 millioner kroner (ca. 6 millioner euro).

i norge støtter statkraft allerede flere kommu
ner med sitt elvelangsprosjekt.

oppgraderingen av sykkelstien i dörverden er
det første prosjektet i tyskland.
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Rekordhøye strømpriser ble vinterens store tema i norske medier.
Vi gir deg den fulle historien om kraftmarkedet.
tekst Christer gilje, Cato gjertsen og kathy korte foto hans fredrik asbjørnsen

eR taket nådd?
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hver eneste dag svarer pressetalsmann knut fjerdingstad på spørsmål om kraft
markedet. store deler av året er strømprisene hett tema for journalister – og folk flest.

den vanskelige kraftprisen
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kurven viser prisutviklingen i spotprisen siden 1996 (gjennomsnittlig systempris i Nordpool i Nok/mWh).
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Knut Fjerdingstad tar
villig sats for å forklare
fordelene ved dagens
måte å organisere
markedet på.

Foto:PerThrana
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et av de vanligste spørsmålene er
selvsagt hvorfor strømmen er dyr
akkurat når vi trenger den mest,
forteller Fjerdingstad.
− Da tar jeg sats, trekker pusten
og forsøker etter beste pedagogiske

evne å forklare forholdet mellom tilbud, etterspørsel
og pris. Så avslutter jeg med å understreke hvor
smart kraftmarkedet er både for samfunnet,
økonomien og miljøet. Hvis det blir stille i den
andre enden når jeg er ferdig, tar jeg ny sats!
Nå piper ikke telefonen like ofte akkurat i disse

dager. Sommer betyr lavere forbruk, "snillere"
strømregninger og mindre fokus på hvordan
Statkraft forvalter kraftressursene. Slik var det
ikke for noen måneder siden. 2010 var et av de
ti kaldeste årene i Norge siden statistikken startet
opp i 1900, og på toppen av dette et av de
tørreste årene som noensinne er målt. Samtidig
hadde svenskene problemer med å levere kraft
fra kjernekraftverkene sine. Da vinteren satte
inn var suget etter nordisk strøm stort, men
tilgangen ikke stor nok.
− Og da forklarer jeg de som ringer at det er
nettopp da kraftmarkedet fungerer så godt,
i tillegg til at Statkraft er svært dyktige til å
disponere vannet. Overføringskapasitet og
kraftutveksling kommer også inn her og mange
er nok ikke klar over at vi skal være sjeleglade i
Norge for at det er mulig å utveksle kraft mellom
landene slik at strømmen flyter dit etterspørselen
er størst, sier Fjerdingstad.

alternativet dårligere
Konserndirektør Steinar Bysveen vet alt om
debatten rundt det nordiske kraftmarkedet. Som
administrerende direktør i bransjeorganisasjonen

Energi Norge frontet han kraftbransjen i debattene
om strømpriser og marked. Nå leder han G&IO,
og sitter i regjeringens energiutvalg.
− NVE sa nylig at denne vinteren igjen viste at
aktørene i kraftbransjen forvalter ressursene på
best mulig måte, sier Bysveen. – Vi har imponerende
analyseverktøy, og klarer brasene hvert eneste år.
Det er vanskelig å se for seg at et statlig forvaltnings-
apparat skulle klare å forvalte det bedre.
Det nordiske kraftmarkedet styres gjennom

kraftbørsen Nord Pool. Her settes prisen på
fysisk kraft hver dag gjennom å finne møtepunktet
mellom den prisen kraftprodusentene kan levere
strøm til og prisen de som bruker strøm er villig
til å betale. Når strømprisen går opp, blir kom-
mentarfeltene på medienes nettsider også fylt
med krav om at Norge stenger grensene for å
sikre alle nordmenn rimelig vannkraft året rundt.
Steinar Bysveen har liten tro på den løsningen.
− Forskjellen i produksjonskapasitet mellom
tørre og våte år er 30 TWh. Det tilsvarer å bygge
ut 50 Alta-kraftverk. Å være selvforsynte med
strøm kan altså bli veldig dyrt.

Balansekunstner
Ketil Fodstad leder Nordic Energy og er ansatt
for å håndtere slike store tilsigsvariasjoner.
− Vi ønsker å ha mest mulig vann på lager når
prisene er høye slik at vi kan produsere mye
da. På den annen side ønsker vi ikke å måtte
produsere mye på lave priser eller i verste fall
miste vann. Dette er den løpende balanse-
kunsten vi står overfor, og det er derfor vi har
bygd opp et stort modellapparat og analysemiljø.
Fodstad understreker at vi skal disponere

vannet på en forsvarlig måte.
− Jeg mener det er godt samsvar mellom

bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk
optimalisering av vannressursene. Det er bra
for både Statkraft og Norge at vi produserer lite
når prisene er lave, og mye når prisene er høye.
Og selv om det altså har vært et ekstremt år,
med rekordkulde deler av vinteren og svært lite
nedbør, har vi kommet oss gjennom vinteren og
våren uten strømrasjonering.

europa følger etter
I andre deler av Europa har man i større grad vært
selvforsynt med kraft, ettersom tilgangen på kull
og gass ikke avhenger av vær og vind på samme
vis som vannkraften. Dette vil endre seg med EUs
mål for å kutte klimagassutslippene i fremtiden.
− Etter hvert som det bygges ut langt mer vindkraft
og solkraft på kontinentet vil markedet der også
oppleve større svingninger, avhengig av vær og
andre forhold en ikke rår over. Det vi beskriver som
det nordiske kraftmarkedet, og behovet for eksport
og import av kraft, vil også komme mer og mer i
Tyskland og Storbritannia, sier Steinar Bysveen.
Alt i alt viser beregninger at den norske

strømprisen i snitt ikke er blitt høyere etter
at kraftmarkedet ble innført i 1991, men
prisene varierer mer. Iblant er strømmen
billigere enn før, iblant dyrere.
− Jeg skjønner jo at folk engasjerer seg når
det dumper store fakturaer ned i postkassen i
februar, sier Knut Fjerdingstad.
− Jeg er ydmyk overfor at dette er kompliserte
saker, og jeg kan forstå at det er mulig å føle
seg maktesløs når prisen på en nødvendighets-
vare som strøm varier så sterkt. Som presse-
talsmann er jeg derfor varm tilhenger av
kabler og andre tiltak som sikrer bedre flyt
av strømmen.

vi skal være sjeleglade i Norge for at det er mulig å
utveksle kraft mellom landene. slik flyter strømmen

dit etterspørselen er størst.
pressetalsmann knut fjerdingstad

− dette er
en løpende
balansekunst,
sier ketil
Fodstad i
nordic energy.
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e fleste av oss har et ytterst
romantisk forhold til de
små bekkene som sildrer i
veikanten hver vår. Snøen
smelter, trærne grønnes,
naturen livner til og de nær-

meste månedene skal varme nordmenns
kalde vinterhjerter. Men for andre er det
«hard news» og «big business».
I kraftsentralen på Lilleaker er de i

overkant 30medarbeiderne i markedsmiljøet
nemlig travelt opptatt med å samle og
analysere informasjon. Det nærmer seg
uke 17 og 18, og sentralen har ansvaret
for å planlegge produksjon og fysisk handel
på kraftbørsen Nord Pool for Statkrafts
nordiske vann- og vindkraftportefølje.
I denne perioden, som også kalles for
vårflommen, er snøsmeltingen tradisjonelt på
sitt aller kraftigste. Det er nå meteorologene,
hydrologene, analytikerne og produksjons-
planleggerne skal ha planlagt riktig og
forberedt seg godt.
– Vi kan ikke vite 100 prosent sikkert

hvilken dag vårflommen inntreffer. Vår
viktigste oppgave er å ha gjort magasinene

klare for det store tilsiget. Det vil si at vi
kjører magasinene mest mulig ned, slik at
vi reduserer sjansen for at vann skal renne
over demningen og dermed ikke kan brukes
til å produsere kraft. Hvilke magasiner som
skal kjøres hvor mye ned, og hvor raskt det
skal skje, er et puslespill hver eneste dag,
sier avdelingsleder Pål Strøm.
Når vårflommen kommer og det nær-

mest over natten blir mye mer vann, blir
også hverdagen mer hektisk. Da beveger
markedet seg.
– Det er da det virkelig er gøy å jobbe!

Vi må balansere ulike hensyn opp mot
hverandre, avgjørelser må fattes raskere
og små detaljer betyr ofte mer enn de
pleier, sier Strøm.
– Først og fremst er det snakk om flere

og lengre diskusjoner mellom produksjons-
planleggere, hydrologer, meteorologer og
medarbeiderne på driftssentralene. Man
drøfter intenst ulike scenarioer, og det
kan være hektisk i forhold til å bli ferdig
før markedet stenger. Jeg tror den samme
følelsen gjelder alle aktører i markedet:
Det er nå det gjelder!

et døgn i kraftsentralen

09.30
På det daglige ageringsmøtet presenteres og gjen-
nomgås den innhentede informasjonen. Det andre som
skjer på møtet, er å konkludere om vannverdien skal
justeres. Vannverdien er prisen Statkraft må ha for å
produsere kraft, og er unik for hvert magasin, avhengig
av størrelsen på det enkelte magasin, fyllingsgraden og
en rekke andre forhold. Hvis prognosene tyder på at pri-
sene fremover øker, stiger vannverdien − og omvendt.

17.00-09.30
Gjennom kvelden og natten hjelper den døgnbemannede Kraftsentralen Statnett med å passe på at det
er balanse mellom all produksjon og forbruk i Norge. I tillegg overvåkes Statkrafts eget produksjonsap-
parat. Om morgenen starter hele markedsmiljøet å innhente og systematisere ny informasjon fra lokalt,
regionalt og globalt nivå. Deretter oppdateres prognoser på priser og tilsig til magasinene.

De ulike prognosene må også ta hensyn til vannstand og eventuelle vedlikeholdsarbeider. Dessuten
må laksen ha nok vann i elva, fiskere må ikke skylles på havet og hytteeiere må kunne få båtene sine
på vannet. Men også informasjon om været i Nord-Europa og prisen på kull, kjernekraft og gass i
Europa må inn i prognosen. Og hva med kjernekraften i Japan?

i løpet av mai stiger vannstanden i magasinene
mer enn den gjør noen annen gang i løpet av
året. for statkrafts produksjonsplanleggere
betyr det noen svært spente uker.

en vårflom
av arbeid

kom mai,du skjønne
milde

Avdelingsleder Pål Strøm (til venstre), produk-
sjonsplanlegger Marte Lind (midten, til venstre),
trainee Astrid Norum Aspengren og Lars Ragnar
Skutlaberg har enn så lenge full kontroll.
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hvorfor var strømmen sådyr i fjor?
Prisene styres av tilbud og etterspørsel.
I fjor brukte vi vesentlig mer strøm enn
vi var i stand til å produsere i Norge.
Årsaken var lite nedbør og dermed
lite tilsig til magasinene gjennom hele
2010, kombinert med to kalde vintre
på rad. Fjorårets forbruk på 131 TWh
var det høyeste noensinne. Samtidig
ble prisene påvirket av lav produksjon i
svensk kjernekraft.

hvorfor varierer prisene så mye
mellom landsdelene?
Det norske kraftmarkedet er for tiden
delt inn i fem forskjellige prisområder.
Det skyldes at det nasjonale linjenet-
tet er for svakt til at kraften kan flyte
fritt mellom regionene, derfor kan det
være kraftunderskudd i ett område og
overskudd i et annet. Det viktigste nå er
å få bygget ut Hardanger-linjen som ble
vedtatt i vinter, og nye linjer i Midt-Norge
og Nord-Norge.

skyldes de lave vann
magasinene eksport av kraft?
Nei, vi har vi hatt rekordimport av kraft
fra utlandet denne vinteren. I fjor var
netto import 7,3 TWh – tilsvarende
årsproduksjonen fra mer enn ti Alta-
kraftverk. Ved utgangen av april i år
hadde vi importert nesten like mye. Det
var importen og utenlandskablene som
reddet oss gjennom vinteren.

Burde vi ikke spare mer vann i
magasinene i tilfelle tørre år?
Utveksling av kraft med utlandet er den
beste måten å utnytte kraftressursene på.
Det gjør at vi kan importere når vi mangler
kraft i Norge, og eksportere når vi har
overskudd. Utenlandskablene er vår beste
forsikring i år med lite nedbør og høyt
forbruk. Om vi skal holde igjen vann når
det ellers er etterspørsel, vil strømprisene
gå opp, og vi risikerer dessuten at vannet
renner over og går til spille.

hvem er det som tjener på det
når strømprisene blir så høye?
70 av 100 kroner på strømregningen
ender hos stat og kommune. Resten går
til drift og investeringer i ny produksjon
og nytt nett. I fjor gikk 51 milliarder
kroner tilbake til det offentlige, hvorav
avgifter var 23 milliarder, skatter 18 mil-
liarder og utbytte 10 milliarder. Pengene
kommer fellesskapet til gode gjennom
formål som skoler, veier og sykehus.

Kilde: Bransjeorganisasjonen Energi Norge

13.00-17.00
Statkrafts produksjons-
planleggere lager nå
en produksjonsplan ut
fra salget som er gjort
i markedet. I planen
fordeles produksjonen
på detaljnivå mellom
kraftverkene.

12.00
Budfristen utløper.
Basert på tilbud og
etterspørsel, settes
kraftprisen for det
neste døgnet. Den
fastsatte prisen of-
fentliggjøres i marke-
det klokken 13.00.

10.00
De neste to timene er som regel de travleste.
Nå gjelder det å selge Statkrafts produksjon
gjennom en tilbudskurve som beskriver for kraft-
børsen Nord Pool hvor mye kraft selskapet ønsker
å produsere, avhengig av hva kraftprisen blir. På
samme måten lager også de store forbrukerne
(som strømleverandører og store industrikunder)
en etterspørselkurve som sendes til kraftbørsen.

det er da det
virkelig er

gøy å jobbe!
avdelingsleder pål strøm

Foto:Ellen
Johanne

Jarli
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Alsvik Walløes jobb
er nemlig å varsle
været. Han og tre
kolleger fra Meteoro-
logisk institutt bytter

på å være en del av teamet på kraft-
sentralen som daglig jobber med å
utarbeide produksjonsprognoser.

enkelt og vanskelig vær
– Vi fire innleide statsmeteorolo-
gene bytter på å jobbe for Statkraft.

Oppgaven er hovedsakelig å lage
prognoser for utviklingen av nedbør
og temperatur. Informasjonen som
vi gir, er viktig for at kraftproduksjonen
kan planlegges best mulig i forkant,
sier Walløe.
Meteorologene samarbeider

spesielt tett med Statkrafts
egne hydrologer. Forskjellen på
de to yrkene er at meteorologen
konsentrerer seg om det som skjer
i atmosfæren når skyer dannes og
frem til regnet faller ned på bakken.

Da tar hydrologen over, og anslår
hvor mye vann som fordamper,
renner ned i bakken og hvor stort
tilsiget blir til de ulike kraftverkene.
Sammen danner de værbildet for
opptil ti dager fremover.
– Det blir naturlig nok vanskeligere

å være sikker jo lenger ut i perioden
man kommer. Etter ti dager blir
det veldig mye vanskeligere å si
noe konkret. Da anslår vi gjerne
tendenser, og om det blir et avvik
fra normalen, sier Walløe.
− Er det noen værtyper som det er

større sjanse for at du varsler riktig?
– Enkelt sagt er det vanskeligere

å spå riktig hvor tett skydekket blir,
mens det er enklere å spå om det
blir regn eller ikke. Samtidig er det
vanskelig å si noe sikkert om hvor
mye nedbør det blir. Det er særlig

ofte store lokale variasjoner i fjell-
områdene og i tilsigsområdene til
vannmagasinene, så det er mange
hensyn å ta. Vi bruker mange ulike
kilder til å varsle været. Det er når
kildene peker i ulike retninger, at
varselet blir mer usikkert.

tett samarbeid
Meteorologene kunne strengt tatt
ha utført jobben for Statkraft fra
kontorene sine på Meteorologisk
institutt på Blindern. Varselet hadde
blitt nøyaktig likt. Walløe er imidlertid
tydelig på at det betyr mye å være
en del av miljøet i Statkraft.
– For det første er vi veldig nær

brukerne. Det gjør at vi får en langt
bedre forståelse for deres ønsker
og behov. Dermed blir det enklere
å tilpasse vår tjeneste best mulig.

Mange bedriftsledere hadde rynket på
nesen over å ha en medarbeider som
daglig varslet om det vedkommende så
på arbeidsplassen. på kraftsentralen
er de derimot kjempeglade for å ha en
vaskeekte varsler i sine rekker.
foto sCanpix

varsleren

det er gøy å være en del av
et kommersielt miljø.

terje alsvik walløe

Statsmeteorolog og tv-kjendis
Terje Alsvik Walløe er hoppende
glad for å være en del av miljøet
i Statkraft.
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24 timer i døgnet og 7 dager i
uken planlegger det ni mennesker
sterke teamet rundt Malte Schwoon den
optimale driften av kraftverkene. Mens
én del av teamet konsentrerer seg om
dagens drift av anlegget, forbereder
den andre delen morgendagen. Frem
til klokken 9 ommorgenen blir kraft-
verkenes tilgjengelighet kontrollert,
samtidig som det lages strømpris-
prognoser for neste dag. Det siste
gjøres på bakgrunn av resultatene
til analyseteamet i Düsseldorf og
eksterne prognoser, der blant annet
forventet vind- og solenergiproduksjon
blir kalkulert inn. Dermed vet Schwoon
og kollegene hans hva dagen vil bringe.

Dette arbeidet legger også grunnlaget
for budene i utlysningen av tertiær-
regulering. Resultatene fra utlysningen
brukes så til å utarbeide børsbudene
for neste dag. Når klokken nærmer seg
kvart på ett og børsbudene offentlig-
gjøres, legges de optimale planene
for kraftverkene. Siden det er svært
vanskelig å forutse prisene, er tertiær-
reguleringsbudene en av de største
utfordringene i den daglige driftsplan-
leggingen. Dessuten får spotmarkedet
for gass en stadig større betydning.
Gass- og strømprisene varierer
kontinuerlig, og må overvåkes.

Malte, som er direktør for Short
Term Energy Management, forklarer:

– Avgjørelser på strøm- og gass-
siden påvirker hverandre gjensidig.
God timing er et must, men det er
vanskelig når «gassdagen» ikke
begynner klokken 00:00, men klokken
06:00.

Det er imidlertid ikke bare den
daglige driftsplanleggingen som er
en utfordring for dispatch-teamet i
Düsseldorf. Det tyske energimarkedet
har stort sett termiske kraftverk og er
mye mindre fleksibelt enn det norske.
Derfor må det analyseres kontinuerlig.
Det gjelder å reagere på konsumentenes
strømforbruk, noe som varierer sterkt i
løpet av dagen. Den til sammenligning
raske innkoblingen av gasskraftverk
og den spontane kjøringen av pumpe-
kraftverk, er i den sammenheng med
på å stabilisere strømnettet og strøm-
forsyningen.
– Det er klare tegn til at den

aktuelle tvangsutkoblingen av sju
kjernekraftverk avdekker svake
punkter i nettet og at redispatches,
altså inngrep i energiforsyningen
fra nettoperatørens side, tiltar i
hyppighet, sier Malte, og legger til:
– Dersom denne utviklingen

samtidig øker etterspørselen
etter reguleringsprodukter, vil
vi ha posisjonert oss godt med
våre fleksible kraftverk. Det er
spennende tider!

Mange medarbeidere kommer også
bort til oss for å høre nærmere om
et konkret varsel, eller hvis det er
noe værrelatert de lurer på. Person-
lig synes jeg også at det er gøy å
være en del av et kommersielt miljø
som er annerledes enn det vi er
vant til i det daglige, sier Walløe.
Likevel hender det innimellom at

det ikke er så gøy å være meteorolog
hos Statkraft. Det er de dagene da
gårsdagens varsel viste seg å være
skivebom.
– Det er selvsagt ikke hyggelig

når det skjer. Samtidig møter vi
stor forståelse for at værvarsling
ikke er en eksakt vitenskap. Det
handler om å varsle et mest mulig
sannsynlig scenario, og vi treffer
jo tross alt mer enn vi bommer,
smiler Walløe.

Flere forskningsprosjekter
For å kunne varsle enda mer riktig
vær i framtiden, bidrar Statkraft også
på en rekke forskningsprosjekter
på Meteorologisk institutt. De ulike
forskningstemaene gjelder alt fra
klima, vind og langtidsprognoser, til
radar og finskalaprognoser.
– Målet med forskningen er å

utvikle produkter og metoder som
skal gjøre oss i stand til å lage mer
korrekte prognoser på områder
som er interessante for Statkraft.
Forskningsprosjektene strekker
seg over ulik tid, og kanskje nye
prosjekter vil dukke opp i fremtiden.
Forholdet mellom Meteorologisk
institutt og Statkraft er i dag både
tett og godt, og jeg er kjempeglad
for at jeg får være en del av dette,
sier Walløe.

snakker bareom været

uK skiller seg ut
planleggingen av driften av
anlegg i Storbritannia er fundamentalt
forskjellig fra driften i Norge og Tyskland.
I Storbritannia er det ikke samme type
døgnmarkedsprosess. Strøm omsettes
hovedsakelig på intraday-markedet, og
det med et foregående intervall på 30
minutter. Årsaken er at det frem til nå
ikke har utviklet seg noen stabil likvid
strømbørs i Storbritannia. Bare 10
prosent eller mindre av den produserte
strømmengden blir omsatt via børser.
Dette fører til at strømprisen er svært
flyktig, og at strøm bare selges på dagtid.

døgndrift i düsseldorf
hvordan planlegges driften i tyske gass og vannkraftverk?
hvilke faktorer er avgjørende?
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industri og vannkrafthistorie finnes i stort monn i glomfjord, men det
er lite som minner om rolige museumstilstander i kontorene på fykan
innerst i fjorden. her går jobbene unna i raskt tempo.
av knut fjerdingstad foto dag spant og knut fjerdingstad

I fykende fart

kontoret

Kraftverksjef Karl Svein
Thorrud har aldri opplevd
maken til travel og inn-
holdsrik vinter.
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h
vis tunneler byr deg i mot, er nok
ikke dette rette arbeidsplassen.
Det er nemlig umulig å komme
seg på jobb til Fykan uten å
trenge gjennom en mørk og
snirklete fjellportal. I tillegg til

kraftverksgruppa har Statkraft siden 1990-tal-
let hatt virksomhetene «eiendomsforvaltning»
og «tekniske tjenester» lokalisert her, med til
sammen 32 ansatte. Ingen har tunnelskrekk.
− Kollegene representerer en bredt sammen-
satt kompetanse. Jeg tror imidlertid de færreste
er klar over hvor mange ulike fagmiljøer som er
her, forteller seksjonsleder Kristen Selfors.
Her jobber fagfolk med alle forhold knyttet til

Statkrafts eiendommer, deriblant grunneierav-
taler, erstatninger og kart, som på fagspråket
heter GIS. Her finnes målelaboratoriet som reiser
rundt i alle anlegg i Norden og kontrollerer at
målerne våre måler korrekt og i henhold til krav
fra myndighetene. Tegningsarkivet med rundt
300 000 digitaliserte og arkiverte tegninger er
også her. Og det er en fagenhet med ansvar for
vern i anleggene, såkalt relévern. Dette er utstyr
som detekterer feil i kraftsystemet og sørger for
utkobling slik at skadevirkningene begrenses.

Utfordringer i kø. Kraftverksgruppa utgjør
ti medarbeidere. Denne vinteren har mildt sagt
vært travel og innholdsrik.
– Alt står, men det går bra og vi følger tidspla-
nen, forsikrer kraftverksjef Karl Svein Thorrud,
og legger til at han aldri har opplevd maken.
Det startet i 2006 da stormen Narve ødela ag-

gregatet i Svartisen kraftverk. Hendelsen førte til
beslutningen om å bygge enda et aggregat, som
kraftverket er klargjort til og gitt konsesjon for.
Det skulle allerede ha vært i drift, men uhell har
skapt forsinkelser. Først havarerte det nye ag-
gregatet under testing. Når det åpnes, avdekkes
flere feil. Deretter oppstår det en viklingskort-
slutning i trafoen til det gamle aggregatet. Når
så ny stasjonstrafo skal settes i drift for å sikre
kraftforsyningen i Svartisen, havarerer det også.
På toppen av det hele kortslutter det lokale
e-verkets anlegg i selve Glomfjord kraftverk og
flere rom røykskades.
− Jeg har knapt vært på kontoret de siste må-
nedene, bortsett fra å administrere og informere
om fremdriften, sier Thorrud. Han er glad for

innlånte folk fra kraftverkgruppen i Rana, og for
tilgang på folk fra de andre seksjonene på Fykan
når det er som mest aktivt.

snart 100 år. Kontorbygget ligger skulder til
skulder med det monumentale Glomfjord kraft-
verk som stod ferdig i 1920. Arkitektonisk rekker
kontorbygget knapt kraftverket til ankelen, men
beliggenheten innerst i fjorden er praktfull. Fra
kontorene er det panoramautsikt til både fjord
og fjell, og dessuten Glomfjord, der både Yara
og REC representerer høydepunkter i dagens
industripark.

naturen som trekkplaster. − Jeg er veldig
fornøyd med å jobbe i Glomfjord, sier østlen-
dingen Tormod Johan Kristiansen, som leder
eiendomsseksjonen.
− Det er kompetente folk og et godt miljø, den
flotte naturen byr på mange muligheter, og jeg
synes vi er flinke til å gjøre aktiviteter sammen.
Han sier Statkraft og industriparken gir bruk-

bart grunnlag for rekruttering. Jobbene spenner
fra det praktiske til det teoretiske.
Kollegene Kirsten Boberg og Erling Nystad er

enige i at naturen er et gode for alle som bor og

jobber i Glomfjord. − Vi har eget elgjaktlag, noen
driver med paragliding og padling, og mange er
med i alpingruppa. En kollega utfører dessuten
fjelloppsyn for Naturoppsynet på fritiden.
Stilen på Fykan er uformell og arbeidsantrek-

ket passe avslappet, men for et par år siden, da
Statkraft-styret kom på besøk, stilte hele kontoret
for sikkerhets skyld i dress. Det kom overraskende
på styret som var forberedt på å tilpasse seg den
lokale kleskoden og derfor hadde latt fintøyet
være hjemme. Hvem som ble mest forbauset vites
ikke, men ryktene forteller at besøket ble holdt i
en god og munter tone, og at besøket var vellykket
for både gjester og vertskap.

Fakta

kontoret i Glomfjord har i alt 32 ansatte: 10
i kraftverksgruppa og 22 innen vern, måling,
tegningsbehandling og eiendom.

kraftverksgruppa håndterer og administrerer
glomfjord kraftverk med en installert effekt på
20 mw, og svartisen kraftverk med 350 mw + 250
mw installert effekt i to aggregater. det andre
aggregatet er planlagt satt i drift i 2011.

jeg har knapt vært på kontoret de siste månedene, bort
sett fra for administrere og informere om fremdriften.

karl svein thorrud, kraftverksjef

Her er halvparten av medarbeiderne i Glomfjord samlet, fra venstre:
Kirsten J. Ottem Boberg, Marianne Halvorsen, Arne Gårdvik, Gudrun Flink, Erling Nystad, Kari Korsvolla, Anniken
Tostrup, Kristen Selfors, Tormod Kristiansen, Audun Sjøseth, Svein Arne Normann, Edgar Kjørstad og Terje Brandt.
Sittende fra venstre: Jan Inge Karlsen, Steinar Aasmyr og Karl Svein Thorrud.
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aktuelt

skiftet ut
knapsacks hjerte
det trengtes mer enn 45 brakker for å gjennomføre det første store
ettersynet av gasskraftverket i knapsack.
TeksT judith tranninger

Statkraft-logoen monteres
ved skorsteinen. Spesielle
industriklatrere var leid inn,
og utførte monteringsarbeidet
med spesial-sikkerhetsutstyr.
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kathrine duun moen,
Vice President Inno-
vation
Hva tenker du om den
nye strategien?
Bedre med én fugl i
hånden enn ti på taket!
Jeg tror fokuseringen
øker sjansene for å
lykkes. Leveransefasen
blir veldig spennende.
Hva vil den nye platt-
formen bety for din del av organisasjonen?
For Innovasjon har fokuseringen hatt ganske
store konsekvenser. Vi har avsluttet mange
engasjementer, jobbet mye med fokusering og
har en tettere kobling mot kjernevirksomheten.
Det er mange måter å drive innovasjon på,
og Statkraft har testet ulike tankesett i løpet
av de siste årene. Jeg tror at vi har funnet en
modell som passer godt for oss. Fra utsiden
kan det kanskje oppfattes som om Statkraft
har senket sine ambisjoner på innovasjon, men
jeg opplever det ikke slik. Tvert imot opplever
jeg mer trykk fra toppledelsen.

jan alne,
regiondirektør PGV
Hva tenker du om den
nye strategien?
Attraktiv og spennen-
de. Det er jo ikke den
store dreiningen, men
noe mer spisset, og det
er bra. Hvis det er noe
jeg synes kunne vært
enda tydeligere, er
det viktigheten av god
drift. Statkraft har en unik mulighet til å skape
verdier ved å konvertere vann til kWh i mange
vassdrag. Prosessen er basert på tillit som er
bygget. Så akkurat dette kunne jeg tenkt meg
fremhevet med enda større bokstaver!
Hva vil den nye plattformen bety for din del av
organisasjonen?
At vi fortsatt må jobbe hardt hver dag for å
holde anleggene i god stand, og manøvrere
korrekt innenfor de restriksjonene som gjelder.
Vi har mange flinke, dedikerte folk som jobber
døgnet rundt om det røyner på. Å være en
attraktiv arbeidsplass ved å legge opp til
personlig og faglig utvikling blir enda viktigere
fremover. I løpet av de kommende ti årene går
nærmere halvparten av mannskapet vårt av
med pensjon, og nye skal rekrutteres inn.
Å stimulere til jobbrotasjon og utenlands-
oppdrag, tror jeg også er viktig.

stefan-jörg göbel,
leder Trading and
Origination Continental
Europe
Hva tenker du om den nye
strategien?
Jeg synes den nye strategien
er en veldig logisk videre-
utvikling av den vi hadde før. Det er kontinuitet!
Hva vil den nye plattformen bety for din del av
organisasjonen?
Jeg mener denne strategien viser at vi er på riktig
spor, noe som er betryggende. I fremtiden trenger
vi fortsatt å ha en god, analytisk forståelse av
markedene, og vi kan også bli mer interaktive
overfor andre deler av organisasjonen, som for
eksempel SN Power.

per nordlund,
Regiondirektør, PG
Sverige
Hva tenker du om den
nye strategien?
Strategien er fokusert,
og en logisk forenkling av
den strategien vi har hatt.
I tillegg er den tydeligere, og den er realistisk.
Hva vil den nye plattformen bety for din del av
organisasjonen?
Vi ser at det fortsatt er satsing på svensk vann-
kraft, og vi skal vedlikeholde det vi gjør der. Det
samme gjelder vindparkene våre, det satses jo
på dette både i Norge og Sverige. Det blir ingen
revolusjon for vår del, men vi kommer til å videre-
utvikle organisasjonen, og trolig utvide antallet
medarbeidere også.

bjørn hølaas,
adm dir, Statkraft Varme
Hva tenker du om den
nye strategien?
Den angir en tydelig retning
og et innhold som gjør
det lett å se hva som er
satsingene våre. Det bidrar
til å skape en felles oppfatning av utfordringene og
hvilke muligheter vi skal løse og utnytte sammen.
Hva vil den nye plattformen bety for din del av
organisasjonen?
Fjernvarme er nå løftet opp i konsernet, ogmed det
har vi fått økt oppmerksomhet og en tydeliggjøring
av at det satses på fjernvarme. Det er vi som jobber
med dette til daglig veldig glade for. At vi nevnes i
samme åndedrag som vann- og vindkraft gir økt
følelse av tilhørighet og tillit. Samtidig merker vi
at vår nye posisjon også gir økte forventninger
til resultater. Det må, enkelt sagt, leveres.

den såkalte HGPI-en (hot gas path inspection
– varmgassinspeksjon) ble gjennomført i
perioden 26. februar til 4. april.
– Under HGPI skal selve hjertet i anlegget,
de to gassturbinene, åpnes og få skiftet
viktige komponenter som blir utsatt for en

forbrenningstemperatur på inntil 1230°C, sier Thomas
Krum, teknisk direktør i Knapsack.
Alle viktige pumpeaggregater ble også overhalt, og

det ble foretatt ettersyn av koblingsanlegg, dampturbiner
og alle generatorer. Ettersynet ble også benyttet til å
gjennomføre viktige forbedringsprosjekter, som for
eksempel å kunne skille de to kjelene. I den sammen-
heng ble rundt 100 sperrearmaturer, som veier opptil
2000 kg hver, oppgradert.
Til sammen var 200 arbeidere og leverandører i sving

i løpet av de seks ukene. For å kunne huse alle sammen
på anleggsområdet, ble det satt opp 45 mannskaps- og
kontorbrakker. I tillegg ble det satt opp et 500 kvadrat-
meter stort telt, som fungerte som lager for de demonterte
komponentene og for nye reservedeler. Forpleiningen
og arbeidsledelsen av så mange personer krevde god
logistikk og kontroll slik at alt foregikk på en sikker måte.
– Mannskapet i Knapsack la for dagen stor innsats og

god lagånd, og fullførte ettersynet på en forbilledlig måte,
sier Krum, og føyer til: – Og ikke før er HGPI avsluttet, før
planene for det neste store ettersynet er i gang. Det skjer
i slutten av 2012, sier han.

Av Christer Gilje

lederNes dom over strategieN:

− logisk, enkel og tydelig
statkrafts nye strategiske plattform ble presentert denne våren. det er en
fokusert strategi med ett tydelig mål: å levere vekst innen ren energi.
vi spurte ledere fra ulike deler av konsernet hva de tenker om veien videre.

Heinz Gerd Kallen og Jan Willem Schute inspiserer et koblingsanlegg.

mannskapet i
knapsack la for

dagen stor innsats
og god lagånd.
thomas krum, teknisk direktør
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C
orporate responsibility (CR), eller
samfunnsansvar på norsk, dreier
seg om prinsippene rundt de sosiale
og miljømessige virkningene våre
aktiviteter har, både i prosjektfase
og drift. I over hundre år har Statkraft

jobbet etter norske standarder, men hva skjer
når vi gjennomfører prosjekter i utlandet. Er det
de samme prinsippene som gjelder der?
− Det er det siste tiåret blitt utviklet en rekke

standarder som skal sikre sosiale og miljømessige
hensyn ved store utbygginger, både i bransjen
og hos långivere som Verdensbanken. Vi er
opptatt av å støtte opp om disse internasjonale
standardene, fremfor å finne opp egne, sier senior-
rådgiver Rachel Groux Nürnberg i avdelingen for
samfunnsansvar og HMS.

universelt anerkjent. Ifølge levereglene til
Statkraft skal selskapet ikke bare operere i sam-
svar med norske lover og regler, men også etter
gjeldende lover og regler i de land det har sin
virksomhet. I tillegg er Statkrafts policy å følge
internasjonale konvensjoner og retningslinjer.
Noen av standardene er generelle og adres-

serer universelle problemstillinger. Det fremste
eksempelet er FNs Global Compact, som består
av ti prinsipper om temaene menneskerettigheter,
arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon.
Statkraft er medlem, sammen med mer enn 8000
selskaper i 130 land. Det var Kofi Annan som i

1999 lanserte Global Compact. Han så behovet
for å sette fokus på de viktigste områdene
bedrifter må være oppmerksomme på, ettersom
de mange konvensjonene og organisasjonene i
FN-systemet kan virke ganske forvirrende.

barnearbeid, korrupsjon… Global Compact
tar for seg alt som er i strid med menneskerettig-
hetene. Å unngå diskriminering av arbeidstagere,
barnearbeid, korrupsjon og det å være føre var
når det gjelder miljøpåvirkning står sentralt. Et
annet standardsett Statkraft forholder seg til, er
OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper,
som bygger på mange av de samme prinsippene.
Med virksomhet i flere verdensdeler støter

Statkraft på utfordringer innen alle de områdene
disse standardene handler om.
− Våre nye prosjekter i Tyrkia, Albania og Laos

står for eksempel overfor en rekke utfordringer
som illustrerer behovet for slike standarder.
Det kan være miljøhensyn, forholdet til lokal-
befolkningen i området hvor det skal bygges,
ryddighet i anbudsprosesser eller helse og
sikkerhet på byggeplassen. Samtidig går det
en linje tilbake til vår egen historie i Norge,
sier Groux Nürnberg.

mer spesifikt for de store utbyggingene.
I tillegg finnes det mer spesifikke retningslinjer
som går mer i detalj i de ulike fasene av Stat-
krafts store utbyggingsprosjekter.

− Viktigst her er de standardene som er utviklet
av International Finance Corporation (en del av
Verdensbanken) og bransjeorganisasjonen Inter-
national Hydropower Assosiation. Her er det utviklet
konkrete krav til hvordan vi bør håndtere sosiale
og miljømessige konsekvenser av prosjektene,
med vekt på solide konsekvensvurderinger og
klare planer for kompensasjon og utbedringer.

godt utgangspunkt. Groux Nürnberg mener
disse standardene og måleverktøyene gir et
veldig godt utgangspunkt for at Statkraft skal
kunne gjennomføre bærekraftige prosjekter.
− Når vi nå jobber med konsernets eget

beslutningssystem for investeringer, er vi opptatt
av å integrere de internasjonale forventningene i
vårt eget system. Slik blir det oversiktlig for prosjekt-
ledere og andre som deltar i nye kraftprosjekter.
Regjeringen har store forventninger når det

gjelder samfunnsansvar og bærekraft, det
kommer blant annet frem i den nye eierskaps-
meldingen hvor dette temaet er viet stor plass.
Også her oppfordres bedriftene til å slutte opp
om anerkjente internasjonale prinsipper, fremfor
å lage egne opplegg.
− Siden disse internasjonale standardene inne-

holder prinsipper som er universelt anerkjent,
er de veldig gode hjelpemidler for at samarbeidet
med våre partnere og de som er berørt av
prosjektet skal fungere best mulig, sier Rachel
Groux Nürnberg.

det er umulig å bygge ut nye kraftprosjekter uten å påvirke
omgivelsene rundt. da gjelder det å ha gode standarder for
å sikre at utbyggingen blir så ansvarlig som mulig.
TeksT sissel fantoft foto dag spant

vil gi verden
Én standard

cr

vil du vite mer?
sjekk ut disse nettsidene:
www.unglobalcompact.org

www.oecd.org

www.ifc.org

www.iso.org

www.hydropower.org

Rachel Groux Nürnberg

aNsvarlighet
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vi er opptatt av å støtte opp om internasjonale
standarder, fremfor å finne opp egne.

seniorrådgiver raChel groux nürnberg

Statkrafts nye prosjekter i
Albania, Laos og som her i
Tyrkia står overfor en rekke
utfordringer som krever solide
standarder for samfunnsansvar.
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deltakerne på leadership in statkraftkurset trekker frem kombinasjonen av
teoretisk input og utveksling av erfaringer som verdifull ballast å ta med seg
videre. dessuten lærer de å variere lederstil etter fire typer medarbeidere.
tekst sissel fantoft foto johanne jarli

slik blir fremtidens ledere

satser påtilpassetlederskap

people & power 39

lederutvikliNg

Fakta
lederutvikling i statkraft
statkraft er i ferd med å
implementere en ny modell for
ledelse. den nye lederplatt
formen bygger på tre verdier:

inspirere
skap et godt arbeidsmiljø.
lev som du lærer.
sett kurs og realistiske mål.

utviKle
frem samarbeid på tvers.
gi konstruktive tilbake
meldinger.
utvikle dine medarbeidere
og deg selv.

levere
vær åpen for ulike meninger.
vær lojal til fattede
beslutninger.
skap resultater.

lederkurs på
tre ulike nivåer
leadership in statkraft (lis):
grunnleggende kurs gjennom
firefem måneder som alle nye
ledere i statkraft skal igjennom.
deltakerne settes sammen på
tvers av fag og nasjonalitet, og
følges opp fast av en coach.
kurset får generelt veldig gode
tilbakemeldinger.

NeXt (er under utvikling og
starter i januar 2012): årlig
plukkes 1520 ledertalenter ut
etter nominasjon, og går gjen
nom et ettårig lederprogram.
målet er at 1) deltakerne skal bli
bedre ledere, 2) de skal utvikle
seg personlig og 3) kurset skal
ha en organisatorisk virkning
(gjennom for eksempel å skape
et bedre nettverk og en helhetlig
forståelse av organisasjonen). så
langt har kurset fått svært gode
tilbakemeldinger av deltakerne,
med en score på 4,5 av maksimalt
5 poeng.

et program for erfarne ledere på
høyt nivå er under utvikling.

− de ulike kursene gir muligheter
for ledere som ønsker å utvikle
sitt lederskap, sier seniorkonsu
lent eva skille i hr.

det gjelder å finne sin måte å gjøre det på. jeg
kommer til å ta med meg det jeg har lært både i

rekrutteringsprosessen og i mitt videre arbeid som leder.
linn rognlien

l
eadership in Statkraft
(LIS)-kurset er et grunn-
leggende lederkurs
som alle nye ledere i
Statkraft skal gjennom.
Kurset består av tre

samlinger. På den første felles-
samlingen blir deltakerne delt inn i
grupper som så møtes to ganger til.
− Jeg har foreløpig bare vært

på den første samlingen, og har
allerede lært mye, forteller Linn
Rognlien. Hun har tidligere jobbet
med prosjektutvikling i vindkraft-
avdelingen, og ble i juni i fjor leder
for Wind & Site-enheten.
− Foreløpig består enheten kun

av meg, men nå skal vi rekruttere
to medarbeidere og bygge opp Wind
& Site, sier Rognlien.

ulike lederstiler. På felles-
samlingen på Losby Gods i mars
var det deltakere fra Lilleaker,
Istanbul, London, Düsseldorf
og Amsterdam.
− Det var en stor fordel at delta-

kerne kom fra hele organisasjonen
og ikke bare vindkraft, da fikk vi
muligheten til å knytte kontakter
med miljøer vi til daglig ikke har
så mye med å gjøre. Jeg fikk veldig
følelsen av å jobbe i et internasjonalt
selskap, sier Rognlien.
I løpet av de tre dagene hadde

deltakerne både fellessamlinger med
teori, gruppearbeid og diskusjoner
to og to. − Hovedbudskapet var
«situational leadership»; altså at en
leder må tilpasse seg situasjonen
han eller hun er i, og kjenne sine
medarbeidere så godt at han/hun vet
hva slags lederstil som bør brukes.
Medarbeiderne kan ha ulikt kompe-
tansenivå og motivasjon, og vi lærte
om hva som passer til fire ulike typer
medarbeidere, forteller Rognlien.

vil finne «sin» måte. I juni og
september skal hun igjen møte de
andre deltakerne i gruppen.
− Vi skal jobbe videremed coaching,

og hvordan vi skal bygge opp en

samtale med en medarbeider som
har utfordringer. Det handler om å
bruke ulike spørsmålsteknikker for
å få definert utfordringene, og å få
personen til å tenke i nye, kreative
baner. På den måten kan vi sammen
komme opp med en løsning.
Selv om Linn Rognlien foreløpig ikke

har personalansvar har hun lært mye.
− Det gjelder å finne sin måte å

gjøre det på. Jeg kommer til å ta
med meg det jeg har lært både
i rekrutteringsprosessen og i
arbeidet som leder.

stor forskjell norge − uk.
Duncan Dale fullførte nylig LIS-
kurset. Han er leder for Trading &
Origination-enheten ved London-
kontoret.
− Vi hadde først en fellessam-

ling, og så hadde gruppen min en
samling via videokonferanse. En
deltaker er fra India, en annen fra
Singapore, så det krever enormt
mye å samle oss. Den tredje
samlingen foregikk på et hotell ved
Heathrow, forteller Dale.
Han er ikke i tvil om verdien ved å

møtes fysisk.
− Dette handler mye om å dele per-

sonlige erfaringer og arbeide i team,
og det krever at man kjenner og stoler
på de andre. Det blir en helt annen
kjemi når vi er sammen, sier Dale.
Han kom til Statkraft i juni 2009,

men har lært mye av LIS-kurset.

Statkraft har en mer team-
orientert måte å jobbe på enn i
den angloamerikanske forretnings-
verdenen jeg kommer fra. Der er
strukturen mye mer hierarkisk.
I Statkraft og norske selskaper
generelt er man mer partnere som
skal utvikle en bedrift sammen. Du
lytter til dem med mest ekspertise,
uavhengig hvem de er, sier Dale,
som foretrekker Statkraft-metoden:
− Man lærer mer av det, og jeg

mener at godt lederskap er en
kombinasjon av erfaringsutvikling
og det å lære av andre.

mer åpen. Duncan Dale hadde
dessuten godt utbytte av å bli kjent
med de andre deltakerne.
− En av de tingene jeg virkelig

satte pris på, var å høre om erfa-
ringene til kolleger i SN Power. De
har lange rapporteringslinjer og ofte
ikke så sterk lokal representasjon
som ønskelig, så det var fascinerende
å høre om deres utfordringer.
Dale har 6 medarbeidere som

rapporterer til ham, og mener selv
at han har utviklet seg som leder
etter kurset.
− Jeg er blitt flinkere til å slippe taket

litt. I teamet mitt har vi folk med
enormt mye erfaring, så vi jobber
mer likestilt. Jeg blir involvert der det
trengs og gir ekstra støtte. Og så har
jeg blitt mer åpen ommine personlige
erfaringer, sier Duncan Dale.

Kursene settes sammen på tvers av fag
og landegrenser. − Det er best kjemi når
vi møtes, sier Duncan Dale (oppe til høyre
i dressjakke).



historien

krigenom kraften

fint skulle det være …
for snart 100 år siden var konstruksjonen av rørledninger til Glomfjord kraftstasjon
i Nordland i full gang. Tross ytterst krevende omgivelser, kunne man ikke ikle seg hva
som helst når man skulle på jobb. På den annen side kunne landskapet − da som nå −
gjøre en ganske høytidsstemt, og slik sett passet det kanskje bra med dress.
Staten kjøpte området i 1918 og produksjonen startet opp to år senere. Kraftverket

utnytter et fall på 464 meter mellom Nedre Navarvatnet og havnivå. Kraftverket har
seks turbiner, men fra 1994 kjøres kun aggregat 3. Årsaken er at størstedelen av
vannet som før ble brukt i kraftverket, nå overføres til Svartisen kraftverk.
Glomfjord kraftverk var for øvrig arena for sabotasjeaksjonen Operasjon Muskedunder

(«Glomfjordraidet») i september 1942. Tolv kommandosoldater fra England, Canada
og Norge ble satt i land fra en ubåt i Bjærangsfjorden. Soldatene tok seg over fjellet
og utførte en sabotasjeaksjon mot turbinhall og rørgate, men hele åtte av dem ble
tatt av tyskerne like etterpå. Etter aksjonen måtte okkupasjonsmakten gi opp
utbyggingen av aluminiumsverket i Glomfjord. En bauta over aksjonen ble avduket
ved kraftstasjonen i 1995.


