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leDer
& innhold

flere trær hadde falt foran oss og vi måtte
snu. Men på veien tilbake falt det enda flere

trær i veibanen. Dermed var vi stengt inne.
les hvordan dagmar stoppet norman KjærviK fra å Komme på jobb, side 27.
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tter tjue år i nyhetsmediene har jeg
lært meg at ulykker og stormer gjerne
kommer når det ellers er helt fredelig.
Dagmar kom likevel brått 1. juledag,
herjet rasende gjennom vestlands-

naturen, ødela hus og veier og la lokalsamfunn
i mørke. Sjokkerende bilder rullet over TV-skjer-
men, og straks tikket også meldingene inn fra
regiondirektør Svein Ove Slinde og informasjons-
sjef Norman Kjærvik. «Statkrafts regionsentral i
Gaupne i Luster kommune har mistet all kom-
munikasjon med kraftverkene i Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag. Beredskaps-
organisasjon er etablert». De sto foran dramatiske
timer og noen tøffe døgn på jobb.
Fra det ene sekundet til det neste gikk Gaupne

i svart, og minnet oss om hvor ekstremt sårbare
vi er når strømmen går, når etter hvert telefon-
sambandet også går ned, når folk mister kontakt
og blir isolert.
Rasende Dagmar ble dessuten en test på hvor-

dan Statkraft er rustet til å møte store hendelser.
Det viste seg snart at beredskapen fungerte som
den skal, at våre folk nettopp var «best når det
gjelder». Det kan vi være stolte av alle sammen.
Vi har også alle fått en påminnelse om hvor

viktig det generelt er å være forberedt på risiko
og mulige kriser.
Ekstremværet Dagmar går inn i fortellingen om

at været blir varmere, villere og våtere. I møte
med klimautfordringene kan Statkraft spille en
stadig viktigere rolle.
Som Norges statsminister Jens Stoltenberg

sier:
«Verden trenger mer energi og mindre utslipp.
Da er vannkraften en av de beste løsningene å
investere i.» Han kom med dette budskapet på
vei til Kargi i Tyrkia, nettopp for å markere Stat-
krafts satsing innen internasjonal vannkraft.
Skjebnen ville at snøvær og tykk tåke også

skulle hindre statsministerens helikopter i å lette.
Men likevel ble Jens Stoltenberg, styreleder Svein
Aaser og flere andre prominente gjester med på
den storstilte markeringen av et av Statkrafts
ferskeste bidrag til å sikre verden mer ren energi.

Bente e. engesland
kommunikasjonsdirektør

Best når det gjelder

fra Det ene
sekunDet til
Det neste gikk
gaupne i svart,
og Minnet
oss oM hvor
ekstreMt sår
bare vi er når
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neD, når folk
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og blir isolert.
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må ha trua!

aktuelt
Sponsing

norges nye skiskytterhåp er blitt så god på grunn av stor treningsiver og mål-
bevisst satsing, ikke fordi hun er et naturtalent som har kommet lett til det.
teKst tone dahle foto sCanpix

166000000
Bodø Energi og Statkraft Varme AS (SVAS) er i full gangmed å
planlegge infrastruktur og produksjon for fjernvarme i Bodø.
Enova har gitt tilsagn om166millioner kroner i støtte til prosjektene.

«Skiskytternes
nye håp» kalles
hun etter at hun
suste inn til 4. plass
i verdenscuprennet i
Østersund i starten av
sesongen. Synnøve
Solemdal har jobbet
hardt for å komme dit
hun er i dag.

statKraft Best på fornyBarhandel

Ifølge en fersk undersøkelse er statkraft best på handel
med «grønne sertifikater» i europa. det er de to globale
marked- og miljøpublikasjonene environmental finance
og Carbon finance som har gjennomført meningsmålin-
gen blant sine lesere.
grønne sertifikater blir håndtert av statkrafts
«renewables trading team» i amsterdam og av arne Wist
og thor magne johansen i oslos «origination team». team-
enes ulike sertifikater aksepteres i samtlige europeiske land,
og gjør statkraft til den største allrounderen i markedet −
noe som tydeligvis blir lagt merke til.

people & power — 5

statKraft har I mange år støttet skiskyt-
terne gjennom Statkraft Young Star, Statkraft
Junior Cup og generelt gjennom Skiskytterfor-
bundet. En av dem som nyter godt av spon-
soratet er relativt ferske Synnøve Solemdal,
jenta som blir kalt Norges nye skiskytterhåp.
Solemdal kommer fra Tingvoll i Romsdalen

og startet med skiskyting som tolvåring i 2002.
Bare ti år senere, og inne i sin andre sesong
som senior i verdenscupen, ligger hun i skri-
vende stund som nummer ti i verdenscupen.

Ingen god junIor. – Jeg tror det er en fordel
ikke å være best som junior, for da må man job-
be hardere og bygge seg opp mer systematisk.
Det gir et godt grunnlag for å prestere godt på
sikt. Man må ha trua og ikke gi opp! Det er bare
å trene langsiktig, hardt og systematisk, så ser
man resultater etter hvert. Jeg ville gjerne bli
best mulig. Da skjønte jeg at jeg måtte ta noen
grep for å klare det. Jeg ble mer bevisst på å
gjøre de riktige tingene på treningene, samtidig
som jeg også tok tak i helheten − med kosthold,
hvile og det som hører med til en helhets-
utøver. Utfordringen min nå er å jobbe mer med
skytinga, jeg er best i langrenn.
Solemdal er også helt klar på at riktige spon-

sorer har stor betydning:
− Statkrafts støtte bidrar til å få fram nye
talenter og sørger for at flere får muligheten til
å satse på skiskyting. For meg er det viktig å
ha sponsorer med verdier jeg står for, og det
har Statkraft, understreker hun.

god støtte I hverandre. Den dagen vi møter
Solemdal i Nove Mesto er hun blitt nummer
20, men er fornøyd. Det var svært dårlige
forhold, så da gikk det som det gikk, sier hun,
som er glad på lagvenninnen Tora Bergers
vegne, for hun vant suverent. Jentene på laget
støtter hverandre og de unge lærer av de
eldre, selv om de er konkurrenter i individuelle
øvelser. I løpet av sesongen er de stort sett på
veien sammen fra desember til mars, med ni
verdenscuparrangementer og VM i Ruhpolding.
I Nove Mesto var de så heldige å få leid et flott

hus med fine fellesfasiliteter og egen kokk.
– Det er en stor fordel å bo slik fremfor på
hotell. Vi slapper mer av, har det bedre sosialt
og ikke minst kan vi spise når vi vil og klarer
å få lagt inn fem måltider om dagen. Det er
vanskelig på hotell.
– Her er det nesten som hjemme, sier ski-
skytterhåpet, før hun legger ut på kveldens siste
treningsøkt, en løpetur med jentene i mørket i
heftig snøfokk på den tsjekkiske landsbygda.

langsIKtIg satsIng. Statkrafts partnerskap
med skiskytterforbundet har allerede vart i
seks år. Ansvarlig for marked og partnerskap
i Statkraft, Eivind A. Sørlie, er godt fornøyd
med å fortsette engasjementet.
– Skiskyting er en idrett som passer godt til
vår virksomhet. Det foregår ute i naturen på
snø og i vind, elementer vi lager ren energi
av. Det er også en svært teknisk og mentalt
krevende idrett, for i tillegg til å gå fort på ski
skal de stoppe og samle seg og treffe små
blinker i vind og snøføyk under et enormt press
med konkurrenter som puster dem i nakken.
Det har gjort idretten innovativ når det gjelder
både utstyr, teknikk og treningsformer.
Prestasjonskulturen innenfor idrett passer

også godt med prestasjonskrav i næringslivet,
mener Sørlie.
– I tillegg er det også en veldig publikums-
vennlig sport med flotte idrettsprofiler
som evner å begeistre både ansatte og
befolkningen for øvrig. I et internasjonalt
perspektiv er vi også en god match, skiskyting
er populært i mange av de markedene ute i
Europa som er veldig viktige for oss, spesielt i
Frankrike og Tyskland, sier Sørlie.
Det er ikke bare innen idrett Statkraft

engasjerer seg med partnerskap og sponsorater.
Miksen består også av forskjellige miljø- og
humanitære organisasjoner, samt kultur og
arrangementer av ulike slag.
– Vi involverer oss på ulike arenaer for å få
dekket flere behov. Vi vil gjerne begeistre,
men vi ønsker også å vise ansvarlighet og
bygge troverdighet innenfor flere felter.

20 000 besøkende
«energirevolusjon» var et av hovedtemaene under e-world energy & water 2012, den ledende
messen innenfor utnytting og distribusjon av energi og vann. for statkraft var anledningen
perfekt til å presentere fremtidsrettede og kostnadseffektive effektive konsepter knyttet til
energi, handel og Co2-sertifikater.

messen er den viktigste møteplassen for energibransjen, og i essen hadde de mer enn 500 ut-
stillerne rundt 20 000 akkrediterte besøkende. i løpet av de tre dagene i februar det hele varte,
ble en rekke besøkende fristet til å gjøre seg kjent med europas største produsent av fornybar
energi og teamet hadde hendene fulle med å få gjennomført de mange samtalene og møtene
publikum ønsket.

Neste år finner messen sted fra 5. til 7. februar, og Statkraft har booket plass allerede.

skiskyting er en idrett som passer godt til vår virksomhet. Det foregår
ute i naturen på snø og i vind, elementer vi lager ren energi av.

AnSvArlig for mArked og pArtnerSkAp i StAtkrAft, eivind A. SØrlie

heller IKKe sKIsKytIng dreier seg
bare om underholdning og moro. Det
er et stort støtteapparat rundt ski-
skytterlandslaget, og mange som har sin
arbeidsplass på veien i de månedene
rennsesongen varer. For dem er gode
arbeidsforhold viktig. En av de tingene
Statkrafts støtte er blitt brukt til er en
flott smøretrailer, tilsvarende den lang-
rennssmørerne har.
– Dette gir fantastisk gode arbeids-

forhold for oss, vi slipper å pakke opp og
ned utstyr, vi har alt tilgjengelig til enhver
tid og det er en helsemessig fordel å ha
riktig avsug der vi står og smører, sier
smører Jon Kristian Svaland.
Slik bidrar Statkraft til at HMS opprett-

holdes − også på skiskytterarenaen.

Statkraft sørger for
HMS i smørebua

Statkrafts sponsoransvarlige eivind A. Sørlie, ski
skytterforbundets markedssjef linda linnebo og smører
Jon kristian Svaland er alle enige om at smøretraileren
er en stor forbedring.
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«Vi er stolte av Statkraft. Det er et utmerket selskap og den
rette partneren for Tyrkia.» Statsminister Jens Stoltenberg
var sterk og klar da han reiste til Tyrkia for å markere at
byggingen av vannkraftverket Kargi er godt i gang.

teKst lars magnus günther foto simon sKreddernes

rett partner for

Fakta
tyrKIa

folketall: 76,8 mill.

areal: 770 760 km2

Kraftforbruk 2011: 229 tWh

Kraftproduksjon 2011: 228 tWh

Installert kapasitet: 53 000 MW (31 %
gasskraft, 34 % annen termisk, 32 %
vannkraft)

statKraft I tyrKIa:

Cakit (20 MW) i drift

Kargi (102 MW) under bygging

Cetin (517 MW) under bygging

årsproduksjon: 95 gWh/år, økende til
cirka 2 tWh/år i 2015

ambisjonen er å vokse videre og bli
en betydelig kraftprodusent i landet,
gjennom oppkjøp og utbygging.

tyrKIa
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− dette er et vIKtIg prosjeKt, både for
Tyrkia, Norge, Statkraft og for fornybar energi.
Som nordmann vet jeg mye om viktigheten av
fornybar energi generelt og vannkraft spesielt.
Verden trenger mer energi og mindre utslipp.
Da er vannkraft en av de beste løsningene å
investere i, understreket statsministeren.
Om formiddagen 9. januar var alt klappet og

klart for storfint besøk på byggeplassen for
Kargi kraftverk. Helikopterlandingsplassen var
klar, den røde løperen var rullet ut og midt mel-
lom tunnelboremaskinen, tunnelåpningen og
det påbegynte kraftstasjonsbygget sto to store
seremonitelt klare til å huse storfint besøk av
statsminister Stoltenberg og Tyrkias energi-
minister Taner Yildiz. At det regnet og var kaldt
var det få som enset i sitt målrettede arbeid
med å få alle detaljer på plass til besøket.
Samtidig, i Ankara, 30 mil sørvest for Kargi

og betydelig høyere over havet, var det tett
snøvær og tjukk tåke. Så dårlig var været,
at helikoptrene som skulle ta ministrene og
deres følge til Kargi ikke kunne lette. Melding
gikk til Kargi, og de hektiske forberedelsene
tok en ny, improvisert vending. På kort tid ble
det lagt til rette for videolink mellom Kargi og
Ankara, og seremonien kunne gå sin gang −
uten forsinkelse − med de to hedersgjestene
til stede på storskjermer.
Fysisk til stede på Kargi var imidlertid nær-

mere 200 øvrige gjester. Både lokalbefolk-
ningen, lokale og regionale myndigheter og
en rekke lokale samarbeidspartnere var der,
mens Statkraft-ledelsen var representert med
styreleder Svein Aaser og konserndirektør
Øistein Andresen.
På plass var også et stort tyrkisk presse-

oppbud for å dokumentere besøket og det 102
MW store vannkraftprosjektet som er i ferd
med å reise seg ved elva Kizilirmaks bredd. De
fremmøtte fikk også se den 160 meter lange
tunnelboremaskinen, som i månedsskiftet
januar-februar startet arbeidet med å bore ut
en 11,5 kilometer lang tunnel som skal lede
vannet fra dammen til kraftstasjonen.
Med en fart på mellom 18 og 25 meter i

døgnet, spiser den enorme maskinen seg gjen-

1. full åpnIng: dimensjonene blir
store når tunnelen skal kunne sluke
167 000 liter vann i sekundet.

2. varm velKomst: lokalbefolknin
gen var godt forberedt til møtet med
den norske statsminister.

3. på storsKjerm: Statsminister
Stoltenberg talte til gjestene på stor
skjerm fra Ankara.

4. pep-talK: god stemning i leder
teamet fra Statkraft, f.v. Ayse filiz
kolat og Steinar Bjørnbet fra istanbul
kontoret, styreleder Svein Aaser,
rådgiver Simen Bræin, konserndirektør
internasjonal vannkraft, Øistein An
dresen og ansvarlig for Sørøsteuropa,
tima iyer Utne.

5. synlIg tIlstede: Ansvarlig for
det elektromekaniske utstyret i kargi,
Hans Harald karlsen og HmSansvarlig
trond kirkhaug.

1

2

3
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nom fjellet, og etterlater seg en tunnel med en
diameter på hele 9,6 meter. Fra borehodet i
front, trekkes massene bakover gjennom det
160 meter lange «toget», og tas deretter ut av
tunnelen. Samtidig monteres det spesiallagde
betongelementer som sikrer tunnelen i de
områdene der fjellet er av dårlig kvalitet.
Hele den elektrisk drevne boremaskinen

er skreddersydd for Kargi-prosjektet, og satt
sammen for første gang på stedet. Mellom 100
og 150 mann utgjør hvert av de tre skiftene og
jobber seg gjennom fjellet, kun avbrutt av 3-4
timers vedlikehold hver natt.
Kargi kraftverk til 250 millioner euro har

vært under bygging siden januar 2011, og
skal være ferdig i løpet av 2013. Da vil den
13,5 meter høye dammen stå ferdig cirka 15
kilometer vest for byen Osmancik. Dammen
vil danne et magasin på cirka 4 kvadratkilo-
meter, nok til å lagre 15 timers produksjon
ved kraftverket. Fra inntaket ved dammen vil
vannet bli ledet i den 11,5 kilometer lange
tunnelen nordover gjennom fjellet og ned til
kraftstasjonen. Med hjelp av fallhøyden på 75
meter og slukeevnen på 167 m3/sek, vil de to
aggregatene på 51 MW hver kunne produsere
470 GWh fornybar kraft per år.
Ingen av landsbyene i dalen må flyttes som

følge av prosjektet, men landbruksarealer for
risdyrking settes under vann. Arbeidet med å
sikre de mer enn tusen private grunneierne
erstatning er derfor prioritert. Et rettslig skjønn
for erstatningene er allerede klart, og det job-
bes nå med å inngå minnelige avtaler. I tillegg
jobbes det med ordninger for å sikre alternative
inntektsmuligheter gjennom for eksempel
dyrking i drivhus og dyrking av frukttrær, i
tillegg til fellestiltak i de berørte landsbyene.
Et informasjonskontor er etablert i Osmancik

for å sikre god kontakt med lokalbefolkningen.
Kontoret er åpent alle hverdager, og
bemannet av Statkraft-personell. Hit kommer
innbyggerne i området med spørsmål om
prosjektet og eksproprieringen, og med
innspill, ideer og ønsker for hva prosjektet for
øvrig kan bidra til lokalt, i tillegg til ren energi,
arbeidsplasser og økonomisk utvikling.

Med en fart på mellom 18 og 25 meter i døgnet, spiser
den enorme maskinen seg gjennom fjellet, og etterlater

seg en tunnel med en diameter på hele 9,6 meter.

4

5
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mange handelsreisende har
trålet istanbuls grand bazaar
etter gull og andre handelsvarer.
for statkrafts tyrkia-ansvarlig,
steinar bjørnbet, er byen på
grensen mellom europa og asia
utgangspunktet for jakten på
det grønne gullet.
teKst lars magnus günther foto simon sKreddernes

fra sItt tIlhold I 11. etasje i det stilfulle
kontorfellesskapet Kempinski Astoria i den
europeiske delen av Istanbul, har Steinar
Bjørnbet oversikt ikke bare over byen, men alt
Statkraft foretar seg i Tyrkia. Med sin stadig
voksende befolkning, sitt økende energibehov
og sine mange vannkraftmuligheter, er landet
med mer enn 75 millioner innbyggere i ferd
med å bli et av Statkrafts viktigste vekst-
områder.
Kjøpet av selskapet Yesil Enerji i 2009

markerte startskuddet for Statkrafts tilstede-
værelse. Et eget Tyrkia-kontor ble opprettet,
ledet av Steinar Bjørnbet. Kontoret teller i dag
15 ansatte, og ivaretar alle støttefunksjoner for
de pågående prosjektene. Herfra håndteres
alt fra juridisk støtte, HR og finans/økonomi til
myndighetskontakt, samfunnsansvar og koor-
dinering av interne leverandører til marked og
drift. Markedsaktivitetene håndteres av Market
Continent (MC) og driften av Cakit ledes av Po-
wer Generation (PG). I løpet av året etableres
det også lokale handelsaktiviteter med lokalt
ansatte i regi av Trading & Origination.
For de pågående prosjektene ser Bjørnbet

rekruttering som en av sine viktigste oppgaver.
− Prosjektene i Tyrkia er de første
internasjonale vannkraftprosjektene der
Statkraft eier 100 prosent. Det skaper store
forventninger, og gjør det ekstra viktig å rekrut-
tere de rette menneskene til rett sted og til rett
tid, mener Bjørnbet.
Så langt er mellom 50 og 60 personer rekrut-

tert til Statkraft for å håndtere de to pågående
utbyggingsprosjektene i Kargi og Cetin. På det

jaKter på
det grønne
gullet

på marKedet:
Steinar Bjørnbet tråler
markedet for mer
vannkraft i tyrkia på
vegne av Statkraft.

ledergruppa:
ledergruppa ved
istanbulkontoret,
Steinar Bjørnbet,
Ayse filiz kolat
og terje vold.
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Målet er å bli en
betydelig kraft

produsent i tyrkia.
Steinar Bjørnbet

− det er vIKtIg jevnlIg å gjenopplive folks
bevissthet og fokus på sikkerhet. Det er
også positivt at ledelsen i Statkraft så
kraftig poengterer at hensyn til sikkerhet og
sikre handlinger er viktigere enn å få jobben
utført, mener ingeniør Ingvar Skrunes på
elektro-kontrollanlegg.

antall sKaderharøKt. PG-direktør Tron
Engebrethsen har selv stilt seg i spissen for
kampanjen, og hans blide åsyn pryder plaka-
tene som nå henges opp land og strand rundt.
Det skjer etter at en ti år lang periode med ned-
gang i skader er blitt avløst av en liten økning.
− Kampanjen dreier seg ikke om å vise

bilder av ledere, men om å hjelpe våre
medarbeidere til å tenke over sikkerheten.
Det er naturlig at vi i PG tar ledelsen på dette
feltet, siden det er våre ansatte som er mest
eksponert for skader. Vi er ikke fornøyd med
resultatene og vil ikke at noen skal bli skadd.
Det viktigste er at vi ser at det handler om
deg og meg. Hva kan vi gjøre for å vise om-
sorg for hverandre, spør Engebrethsen.

verneBrIller. Kampanjen inneholder en
rekke elementer, og blir dessuten gjennom-
ført i alle land der PG har aktivitet. Blant
tiltakene var at alle ansatte måtte gjennom et
nytt helse- og sikkerhetskurs i januar, og får
tilsendt en ny helse- og sikkerhetshåndbok.
Samtlige ansatte får også utdelt et sett med
tette vernebriller som også kan brukes privat.
− Å lykkes med helse- og sikkerhets-

arbeidet krever kontinuerlig og systematisk

arbeid. Jeg er svært fornøyd med den gode
sikkerhetskulturen vi har utviklet i PG de
siste årene, hvor vi er blitt langt bedre
på både rapportering og gjennomføring
av sikkerhetstiltak. I tillegg trenger vi alle
innimellom et løft, og det tror jeg denne
kampanjen vil gi oss, sier PG-sjefen.

trenger Kurs oftere. Fagarbeider i Bygg
og SHA-koordinator Frode Sevlejordet har
også et innspill:
− Synliggjøring med plakater og utdeling av

vernebriller er bra. Ellers synes jeg tilgangen til
sikkerhetskurset er for dårlig, det må vi kunne
hente frem på en lettere måte. I stedet for
hvert tredje år som nå, synes jeg kurset burde
tas hvert år, på lik linje med førstehjelpskurs
og FSE. Sikkerhetskurset er like viktig.
Stefan Rembges, HMS-sjef i Power Generation

Germany&UK,mener at alle deler av virksom-
heten nå vil øke sin oppmerksomhet påHMS:
− Spesielt setter jeg pris på at det er et

initiativ på tvers av landegrenser, og at vi
daglig bidrar sammen for å bedre sikkerhets-
kulturen vår, sier han.

INGEN AKTIVITET ER VIKTIG NOK TIL Å BLIGJENNOMFØRT MED FARE FOR LIV OG HELSE

Vi bryr oss om hverandre

Tron Engebrethsen PRODUKSJONSDIREKTØR

pgdirektør tron engebrethsen har
selv stilt seg i spissen for den nye

kampanjen − på en svært synlig måte.

AnSAtte Skryter
Av HMS-kAMpAnje

power Generation (pG)
høster skryt blant egne
ansatte for den nye
sikkerhetskampanjen.

meste vil de to prosjektene ha henholdsvis
500 og 1500 mennesker i arbeid via kon-
traktører og underleverandører. En effektiv
og skikkelig håndtering av dette er en viktig
suksessfaktor.
I dette arbeidet ser Bjørnbet klare

utfordringer for Statkraft som selskap.
− Statkraft skal ikke være et multinasjonalt
selskap, men et internasjonalt selskap med
klar tilhørighet til Norge. Veien dit er en
prosess, der arbeidet med styringssystemer,
kompetansebygging, drift og rekruttering ikke
utelukkende kan bygge på norske modeller,
sier Bjørnbet. Han ser behov for i større grad å
kunne tilpasse seg de lokale forholdene
der man er.
Med Cakit kraftverk i drift, og vannkraft-

verkene Kargi og Cetin under bygging, er
Statkraft i ferd med å bygge opp en solid por-
tefølje av kraftverk i landet. Når sistnevnte står
ferdig i 2015, har Statkraft 639 MW installert
kapasitet og en årlig kraftproduksjon på nes-
ten 2 TWh i Tyrkia. Men ambisjonen er fortsatt
vekst. Derfor er den andre hovedoppgaven for
Bjørnbet å finne nye forretningsmuligheter.
− Vi ser etter mer vannkraft enten i form av
eksisterende anlegg eller nye prosjekter vi kan
utvikle. Målet er å bli en betydelig kraftprodu-
sent i Tyrkia, understreker han.
En viktig mulighet er den varslede

privatiseringsprosessen av statlige vannkraft-
verk, men også kjøp av private porteføljer er
aktuelt. Mulighetene er mange i landet som
regner med å doble sin kraftproduksjon fra 207
TWh i 2010 til 420 TWh i 2020.

kampanjen dreier seg
ikke om å vise bilder

av ledere, men om å hjelpe
våre medarbeidere til å
tenke over sikkerheten.
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Diskusjonen om
høye strømpriser
for sluttbrukerne i
Sverige, tok virkelig
fart de to foregå-

ende vintrene, i 2009 og 2010.
Skytset ble den gangen rettet mot
de tre store kraftprodusentene i
landet, Vattenfall, Fortum og E.ON.
Kritikken gikk ut på at ledelsen
var grisk, og at privatpersoner
og næringslivet måtte betale en
unaturlig høy pris. Kraftselskapene
forsvarte seg på sin side med at
flere kjernekraftverk var ute av drift
og at nettet manglet kapasitet til å
transportere tilstrekkelig med kraft.

slutt på suBsIdIerIng. Per
Rosenqvist har ansvaret for
Statkrafts energihandel i Sverige.
Han forteller at temperaturen i
mediedebatten svingte nokså
samstemt med kraftprisen i
denne perioden. Men så − i
november − ble det virkelig rama-
skrik. Den første dagen i denne
måneden ble nemlig Sverige for

Munch blant topp 6 i paris
den statkraft-sponsede edvard Munch-utstillingen i paris
er blant Centre pompidous seks best besøkte siden galleriet
åpnet i 1977. Utstillingen varte fra 20. september til 23. januar,
og hadde et gjennomsnitt på 4508 besøkende − per dag!

Utstillingen inneholder hele 140 arbeider av norges mest kjen-
te kunstner, og er langt fra ferdig med sin europeiske turné. 9.
februar åpnet den i frankfurts kunsthalle i tyskland og fra 28.
juni til 12. oktober blir bildene å se i tate Modern i london.

aktuelt
Sverige

57 6Statkrafts samlede
årlige kraftproduk-
sjon utgjør cirka
57 TWh. Vannkraft
står for nærmere
90 prosent.

Het StrøM-
Debatt i
SveriGe
Høye strømpriser har
vært et av de mest
opphetede temaene
i Sverige de tre siste
årene. Debatten nådde
sitt foreløpige klimaks
da landets nye prisom-
råder trådte i kraft i
november i fjor.
tekSt Cato gjertsen foto dag spant

idyllisk, men dyrt: folk i SørSverige har
flotte kraftverk, men liker ikke de høye
strømprisene. Her fra laholm kraftverk.

people & power — 13

Svensk milliardløft på nett
sverige har budsjettert med enorme summer for å oppgradere
landets kraftnett, og dermed kvitte seg med flaskehalser som
bidrar til store variasjoner i strømpris for sluttbrukerne. i perioden
fra 2013 til 2019 skal Svenska kraftnät investere cirka 3 milliarder
svenske kroner årlig i ny infrastruktur. Det meste av nyinvesterin-
gene vil gjøres i Sør-Sverige, der behovet er størst. investeringene
tilsvarer en årlig økning på cirka 500 prosent, sammenlignet med
investeringene som ble gjort i perioden fra 1990 fram til 2011.500%

første gang delt inn i fire separate
prisområder, etter en modell som
ligner den norske.
– Fram til da var Sverige ett

marked, og kraft ble kjøpt og
solgt innenfor landets grenser.
En konsekvens var at folk i nord i
praksis subsidierte sine lands-
menn i sør, sier Rosenqvist.
Den slags praksis er strengt for-

budt ifølge EUs regelverk. Sverige
ble derfor tvunget til å dele landet
i fire prisregioner, for å få en mer
rettferdig kraftprising ut fra tilbud
og etterspørsel rundt om i landet.
– Prisforskjellene mellom

de ulike regionene ble langt
tydeligere da vi innførte fire re-
gioner. Mediene meldte historier
om familier som betalte én pris,
mens de i huset rett over gaten
betalte mye mer. Prisforskjellene
innad i Sverige startet på et
betydelig høyere nivå enn alle
prognoser tilsa i november 2011,
og på det meste var 1 kWh 13
øre dyrere i sør. Slik var det i en
drøy måned, før prisnivået ble

mer samstemt, sier Rosenqvist.
Han mener at innkjørings-

vansker med å regulere de nye
prisområdene får ta litt av skylden.
Men det hjalp heller ikke at flere
kjernekraftverk var ute av drift, og
kapasiteten til kraftnettet fortsatt
var dårligere i sør enn i nord.
− Vi skal samtidig være takk-
nemlige for at senhøsten og
starten på vinteren var varmere
enn normalt. Det hjalp.

vInd og gass. Kritikken før jul
stod imidlertid på et litt mer solid
fundament enn tidligere. Denne
gangen var det politikerne og
nettoperatøren Svenska Kraftnät
som fikk unngjelde. Folk var opp-
rørt over den dårlige overførings-
kapasiteten, og krevde tiltak som
utlignet prisforskjellene.
− Politikerne svarte med at

det er avsatt store summer til
utbygging og forsterkning av
kraftnettet i perioden 2013
til 2019, sier Rosenqvist. Han
legger til at det også er politisk

vilje for å øke den totale kraft-
produksjonen i Sør-Sverige:
– Det er mye vind i regionen,

men relativt sterk motstand i
lokalbefolkningen mot potensielle
vindkraftprosjekter. Økt gass-
import er et annet alternativ, men
det er foreløpig for tidlig å snakke
om konkrete prosjekter.

Klaget. Konkurransetilsynet i
Sverige har for øvrig bestemt seg
for ikke å utrede om inndelingen
av landet i fire prisregioner er
konkurransevridende.
Før jul mottok Konkurrensverket

en klage fra en gruppe nærings-
drivende som var lei av de høye
kraftprisene i Sør-Sverige etter
inndelingen i fire prisområder. I
klagen står det at inndelingen har
ført til en urettmessig konkurranse-
dreining mellom svenske industri-
selskaper. Selskapene bak klagen
mener at Svenska Kraftnät derfor
misbruker sin dominerende stilling i
strid med konkurranseloven.
Nå foreligger kjennelsen fra

Konkurrensverket, som mener
det ikke er grunnlag for å utrede
saken videre. I kjennelsen står
det at Svenska Kraftnät har
operert innenfor rammene satt
av EU og Sveriges regjering.
Avgjørelsen kan kun omgjøres av
domstolene, og det er foreløpig
usikkert om gruppen bak klagen
vil ta saken til rettsapparatet.

elspot prices in (eur/mWh) se4

elspot prices in (eur/mWh) se2

elspot prices in (eur/mWh) se3

prisforskjellene mellom de ulike
regionene ble langt tydeligere

da vi innførte fire regioner. Mediene
meldte historier om familier som
betalte én pris, mens de i huset rett
over gaten betalte mye mer.
per roSenqviSt

per rosenqvist har ansvaret for
Statkrafts energihandel i Sverige.

Her er grafen som
fikk svenskene til å
reagere (blå strek).
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jubileum
Ulla-Førre
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D et var den fremsynte
gårdbrukeren Johannes
«Rabbane» Mæland
som den gang skrev et

brev til statsråd Darre-Jensen.
Han ville ha Staten inn i bildet
for å sikre veiforbindelsen til den
avstengte dalen, og sikre fall-
rettigheter fra fossespekulanter.
Nøyaktig 100 år senere blir
bonden hedret av Statkraft med
et historisk dypdykk og en tur
til gården hans. Representanter
fra Statkraft-ledelsen, ordførere,
historikere og utvalgte gjester ble
med på jubileumsferden fra Sand
til Ulladalen på 100 års-dagen for
brevskrivingen.
− Vi har godværet med oss,

det er godt med vann! Det skal vi
bruke i strømproduksjonen senere
i vinter, konstaterer kraftverkssjef
i Ulla-Førre, Bjørn Sandvik.

veIen BlIr tIl. Bonden Mæland
ble hørt og fikk veiønsket sitt
oppfylt − men først etter 13
år. Mange år etter det igjen,
i forbindelse med Ulla-Førre-
utbyggingen (1974 til 1988), ble
det bygget 125 kilometer ny vei,
beregnet på tung anleggstrafikk.
Hensynet til miljøet og laksebe-
standen i Suldalslågen var et
viktig element under utbyggingen.
− Vi merker lite til utbyggingen i

naturen, men ser en fordel: at det
er mindre flomvann enn det var før,
forteller sauebonden Torjus Halsne.
Det var hans tippoldefar som skrev

det berømte brevet på den siste
onsdagen i november 1911.

vannogvInd.Mange ser vannkraft
som nøkkelen til en renere fremtid,
og denne naturkilden til fornybar
energi kommer ikke til å forsvinne.
− Når det er tomt for olje og

gass i Nordsjøen vil vannkraften
fortsette, det er helt sikkert. Og
vi skal forvalte denne verdifulle
ressursen på best mulig måte,
sier regionsdirektør Jan Alne i
Statkraft. Han utdyper det slik:
−Målet er god drift inn i evigheten.

Råstoffet er gratis og kommer
somen fornybar ressurs. Klima-
situasjonen er slik at det ikke blir
mindre,menmer, råstoff. Hvis vi fort-
setter å drive vannkraftanleggene på
en godmåte vil ressursene vare i all
overskuelig fremtid.
− Vi kommer til å fortsette

arbeidet for å levere vekst innen
ren energi. Vind og vann skal gå
«hand i hand». Derfor er vi blant
annet med på pionervirksomheter
innen utbygging av havvindmøller
utenfor kysten av Storbritannia.
Det er spennende anlegg, men
uregulerbare i den forstand at når
det slutter å blåse, så stopper
også vindkraftproduksjonen. I
kombinasjon med for eksempel
Ulla-Førre og «stabburet» Blåsjø
(som alene utgjør 10 prosent av
magasinkapasiteten i Norge), gir
det spennende fremtidsutsikter
for Norge som Europas grønne
batteri, sier Jan Alne.

Ullaførre feirer 100 år:

et historisk krafttak
Historien om nord-europas største vannkraft-
anlegg startet på en gård i Ulladalen − for 100 år
siden. og den tar neppe slutt med det første.
tekSt lily Kalvø foto pål Christensen, stavanger aftenblad

Jeg taler på alles vegne, kjøb
vandkrefterne, og skaf oss

penge − saa bygges landet. og vaare
kjære, vil også opta jorden efter os.
utdrag fra johannes mælands brev til statsråd darre-jensen.

regiondirektør i
Statkraft, Jan Alne (t.v)
og kraftverkssjef Bjørn
Sandvik, blir små ved fo
ten av oddatjørndammen
ved Blåsjø. fyllingsdam
men er 140 meter høy.
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fotoreportaSjen
Tunhovd

opp Av dYpet: dykker thor Øyvind
Ødegaard på vei ut av vannet etter en
arbeidsøkt med sveising på bunnen.
det knytter seg svært strenge krav
til dykkerarbeidet, og vannstanden i
magasinet avgjør alltid hvor lenge en
dykker jobber under vann og hvor lang
tid han trenger for å stige opp.

people & power — 17

Når Tunhovddammen skal utbedres, holder
det ikke med lett sparkling på overflaten.

TEKST Cato gjertsen FOTO dag spant

anSiktSløftninG

I dyBden

gAmmel ÅrgAng: dykker thomas Holum poserer i det som ser ut som en dykkerdrakt fra 1800tallet. noe
den på sett og vis også er. for selv om selve drakten er av nyere dato, er den konstruert etter et patent fra
1837. – Dykkerentusiastene som levde for 200 år siden visste definitivt hva de holdt på med, sier Holum.
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fotoreportaSjen
Tunhovd

vAkker nAtUr: tunhovddammen er
omkranset av tett barskog og har et rikt
tilsig fra flere kanter, der den ligger på
cirka 700 meter over havet. noen år fry
ser vannet så tidlig som i oktober, mens
det andre år først fryser i januar.

people & power — 19

tUng lASt: fire kilometer unna tun
hovddammen ligger et steinbrudd der
mannskaper tar ut masse til arbeidet
med å oppgradere dammen. Steinene
sorteres nøye etter størrelsen, og gjør
nytte for seg på ulike steder i dammen.
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fotoreportaSjen
Tunhovd

t
unhovddammen gjennomgår i disse dager en real
ansiktsløftning, både i og utenfor det våte element.
Tunhovd dam, opprinnelig bygget som murdam

i hugget stein, ble ferdigstilt sammen med Nore I
kraftverk i 1926. På 1960-tallet ble Tunhovddam-

men bygget om ved at steindammen ble fylt med stein-
masser fra tidligere tunnelutbygginger. Dermed endret
den også status fra mur- til fyllingsdam, uten at det ser ut
til å plage dammen nevneverdig der den ligger fredelig til
i Nore og Ulvdal kommune i Buskerud. Men nåtiden har
innhentet Tunhovddammen, og med det også strengere
myndighetskrav.
Prosjektleder Jon Aarbakk forteller at det er mange ut-

bedringer som skal gjøres fra oppstarten i september 2011
og til den «nye Tunhovddammen» står ferdig i mars 2015.
– Listen med utbedringer inkluderer blant annet å øke
høyden på selve dammen, etablere skråningsvern og
kronevern og dessuten installere ulike typer elektroniske
måleinstrumenter for overvåking og kontroll av dammen.
Men det er ikke bare selve damstrukturen som må opp-

graderes. Dammen ligger nemlig som en del av fylkesvei
120, og på ett sted krysser veien flomløpskanalen. Det
betyr en ny brokryssing, og ny og bredere vei.
– Hensyn til tredjepersonsikkerhet er en viktig del av alt ar-
beidet som gjøres i prosjektet. Det er likevel dykkerne som
har de største utfordringene. Fremdriftsplanen gjør at dam-

plastringen i bunnen av magasinet må starte i februar for
å holde tritt med tilsig og magasinstigning. Konsekvensen
er at vi må sørge for at en del av vannet aldri fryser, slik at
dykkerne kan utføre jobben sin, sier Aarbakk.
Det gjøres ved hjelp av en «boblebad-teknikk», selv om

det egentlig minner lite om den behagelige varianten i
eget badeværelse. Boblebadet i dammen fungerer ved
at perforerte gummislanger legges ned i vannet, før de
tilkobles en kompressor. Bobler strømmer ut, og holder et
begrenset område isfritt, slik at dykkerne kan jobbe.
– Vi arbeider etter strenge sikkerhetskrav, men ingen
har strengere rutiner enn dykkerne. Nede i dypet har
alle blant annet et kamera festet til dykkermaskene
sine, samtidig som de har løpende radiokontakt med en
kollega i kontrollrommet. Det gjør at de alltid er to som
vurderer enhver arbeidsoppgave og påser at alle sikker-
hetstiltak følges, sier Aarbakk.
Målet med oppgraderingene er å gjøre dammen enda

sikrere og mer solid enn den er i dag, slik at den kan tåle
mer enn en såkalt tusenårsflom. I tillegg skal den este-
tiske fasaden oppgraderes til et moderne nivå.
– Det er Veidekke som er hovedentreprenør på prosjek-
tet, så Statkraft har kun noen få medarbeidere involvert i
ledergruppa for prosjektet. Samarbeidet har til nå forløpt
knirkefritt, og jeg både håper og tror at det fortsetter ut
prosjektet, sier Aarbakk.

pUSt i BAkken: prosjekt
leder Jon Aarbakk i
Statkraft prater om gjen
nomføringen av prosjektet
med kollega og damkon
trollør ingrid Buvarp Aardal.

over middAgSHØYden:
en gammel lastebil på
ubestemt langtidsparkering
i nærheten av dammen.
– den er heldigvis ikke
en del av maskinparken
i prosjektet, humrer pro
sjektleder Jon Aarbakk.

people & power — 21

pÅ fASt grUnn: Dykkerne stiger ned og opp fra en brygge som alltid flyter rett over
stedet de arbeider. Her er det dykker Hans Fornes som stiger om bord på flåten, etter å
ha tatt seg over vannet i båten ved å trekke i tauet som er festet på land og på flåten.

kAld fornØYelSe: forskalingssnekkerne errol Haugen (til
venstre) og Johannes Søndenå prefabrikkerer forskaling som
skal senkes til bunns i magasinet. der sveises og monteres
de fast av dykkere. tunhovddammen er som regel en kald for
nøyelse om vinteren; det er gjerne ned mot 30 minusgrader.
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aktuelt
Miljø & teknologi

Satser på søppel og returtre i Bodø
statkraft varme har fått tilsagn om 89 millioner kroner fra enova for
å bygge et fjernvarmanlegg for varme- og dampproduksjon i bodø.
− Det er gledelig med tilsagnet fra enova, sier direktør bjørn Hølaas.

− nå har vi fått på plass en viktig faktor for realisering av prosjektet,
og vi kan jobbe videre med grunnlaget for investeringsbeslutningen
som forventes fremmet i løpet av 2012.
anlegget som planlegges i bodø er et varme- og dampproduk-

sjonsanlegg, og har regionalt avfall, returtre og spillvarme som
primære energikilder. Det vil ha et totalt energiresultat på
172 Gwh, inkludert både damp- og fjernvarmeproduksjon.

1821
Totalt har Statkraft fått konsesjoner til å
bygge ut vindparker med en total kapa-
sitet på 1821MW. Av dette er 267MW
bygget ut og 325MWunder bygging.

Statkraft overtar kjøllefjorD … oG barDUfoSS

tirsdag 10. januar overtok Stat-
kraft region Midt-Norge den opera-
tive driften av Kjøllefjord vindpark
i Lebesby kommune i Finnmark.
Fra åpningen av vindparken
høsten 2006 er det Siemens Wind
Power som har hatt ansvaret for
driften, men nå er det Statkraft
selv som overtar.
− Regionsentralen i Luster i Sogn

overtar den operative styringen og
overvåkingen av kraftproduksjonen,
på lik linje med styringen av våre

øvrige vindparker på Smøla og
Hitra og vannkraftanleggene våre
i regionen. Samtidig styrker vi
bemanningen i Kjøllefjord. Totalt tre
personer tar seg nå av det daglige
arbeidet med drift og vedlikehold av
Kjøllefjord vindpark, sier kraftverks-
sjef Arild Soleim.
Kjøllefjord vindpark har en samlet

installert effekt på 39,1 MW og
består av 17 vindturbiner. Vind-
parkens årlige strømproduksjon
ligger på ca 140 GWh.

statkraft energi løser inn
eiendommer, anlegg og rettig-
heter knyttet til Bardufoss Kraft-
verk fra Troms Kraft Produksjon.
Innløsningssummen er på 450
millioner kroner.
De ansatte ved kraftverket vil,

etter konkurranserettslig avkla-
ring, bli overført til Statkraft.
− Jeg er tilfreds med at vi har

blitt enige om betingelsene for
innløsning, sier konserndirektør
Asbjørn Grundt i Statkraft.

Leieavtalen Troms Kraft
hadde til fallrettighetene i
Bardufoss gikk ut 1. mai 2010.
Statkraft og Troms Kraft var
uenige om rettighetene ved
avtalens utløp inntil en vold-
giftsdom i september slo fast
at leieavtalen er utløpt og at
Statkraft har rett til å innløse
kraftverket. Kraftverket er det
nederste kraftverket i Barduel-
ven og produserer om lag 225
GWh/år. (EuroPower)
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239
Statkraft har i alt
239 vannkraftverk.
142 av dembefinner
seg i Norge, 59 i
Sverige, 10 i Tysk-
land, 4 i Finland, 3 i
Storbritannia og 21
utenfor Europa.

God dialog i Berlin
I forbindelse med avisen Handelsblatts årlige konferanse
energiewirtschaft, inviterte Statkraft tradisjonen tro til en årlig
mottakelse i den norske ambassaden. i januar var det allerede
åttende gang ambassadør Sven erik Svedman kunne ønske omlag
70 gjester velkommen til ambassadens lokaler i berlin. i åpnings-
talen fremhevet Svedman den energiøkonomiske dialogen
mellom norge og tyskland og understreket viktigheten av norsk
naturgass for det tyske kraftmarkedet. konserndirektør asbjørn
Grundt i Statkraft skrøt på sin side blant annet av innføringen av
markedspremieringsmodellen som et første skritt i integreringen
av fornybar energi.

Handelsblatts konferanse samler hvert år mer enn tusen energi-
eksperter innenfor politikk, vitenskap og økonomi. Statkrafts
mottakelse finner tradisjonelt sted på kveldstid på konferan-
sens andre dag. i tillegg til den tyske ministeren for økonomi og
teknologi, philipp rösler, og miljøvernminister norbert röttgen,
var i år også styrelederne i energiselskapene rwe og enbw
blant hovedtalerne. konserndirektør Steinar bysveen holdt et
kort innledende foredrag om temaet «Utfordringer knyttet til
variasjoner i krafttilførselen». konferansen ga også muligheten
til en rekke fruktbare kundesamtaler.

– politikerne og departementer
bør se sin egen begrensning i
konsesjonsbehandling av kraft-
prosjekter. Samtidig må fag-
etater og utbyggere få et klarere
regelverk.
Oppfordringen kommer fra

tidligere seniorrådgiver i Stat-
kraft, Bjørn Wold, som har mer
enn 30 års erfaring fra NVE
og Statkraft med arbeid som
omfatter myndighetskontakt og
konsesjonstildeling. Den nylig
pensjonerte nestoren på feltet er
tydelig på hvorfor det tar så lang
tid å få rettskraftige beslutninger
når små og store kraftprosjekter
søker om konsesjon.
– Hele konsesjonsprosessen er

blitt tiltakende politisert i løpet av
de siste 10 til 15 årene. Tidligere
var det fageksperter i blant annet
NVE og andre fagdirektorater,
som med store detaljkunnska-
per og lang erfaring på mange
fagområder innenfor både miljø
og energi langt på vei avgjorde
om en planlagt utbygging hadde
livets rett. Dette har endret seg.
Nå skjer det stadig oftere at
NVEs beslutning blir påklaget
og politisert, noe som betyr lang
utsettelse av endelig beslutning,
sier Wold.
Mens departementets behand-

ling av klagesaker tidligere hoved-
sakelig var en vurdering av om
prosessen hadde vært korrekt
etter gjeldende lov- og regelverk,
mener Wold at vi nå ser at de
stadig oftere går dypt inn i faglige
detaljer og til dels overprøver
forvaltningens frie skjønn.
– Det gjør det vanskelig for

aktørene å vite hvem de skal
forholde seg til og hvordan ulike

sammenhenger vurderes. Det
medfører også at de som er
uenig i NVEs beslutning i mye
større grad enn før velger å klage
avgjørelsen inn for departemen-
tet. Klagebehandlingen nærmer
seg nå arbeidsmessig en ny
konsesjonsbehandling.
Han understreker at politikerne

selvsagt mener vel. Samtidig
mangler de og departementene
ofte kompetansen som sikrer
god oversikt og forståelse for de
kompliserte sammenhengene i
en stor konsesjonssak. Faren er
at synsing og politisk lobbying blir
avgjørende for vedtak som skal
stå seg i et langsiktig samfunns-
perspektiv.
Wold tror også at den store

medieinteressen for konsesjons-
saker bidrar til at politikerne kom-
mer raskt på banen for å synse
og styre meningsutvekslingen.
– De ønsker å være i forkant

av det som kan bli langvarige
debatter. I stedet oppnås motsatt
effekt; de diskrediterer fag-
folkene og det konstrueres nye
flaskehalser. Dermed blir det
vanskeligere å få et oversiktlig og
korrekt beslutningsgrunnlag.

– politikerne må begrense seg

OMkOM etter FALL pÅ Åtte Meter
en 28 år gammel forskalingsarbeider fra underleverandøren emre
insaats omkom i ulykken ved Kargi 13. desember i fjor. årsaken var
at et forskalingselement løsnet under løft med mobilkran, falt ned
på betongdekket under og deretter spratt sidelengs slik at det traff
28-åringen. bjelken traff med så stor kraft at både han og sikkerhets-
gjerdet ble dratt med utfor kanten av betongdekket, og deretter falt
åtte meter ned til betongdekket under.

− tragiske ulykker som denne skal ikke skje. nå er det viktig at vi tar med
oss læringen fra hendelsen i vårt videre arbeid for å unngå nye ulykker,
sier konserndirektør for internasjonal vannkraft, øistein andresen.

«Dere har grunn til å være stolte»
− jeg liker at norge har vannkraftverk over hele landet, og at 99
prosent av strømforbruket kommer fra fornybar energi. Dere har
grunn til å være stolte av dere selv, sa arnold Schwarzenegger
da han gjestet klimakonferansen til den norske organisasjonen
Zero i november.

Californias eksguvernør ble intervjuet for åpen sal av Statkrafts
kommunikasjonsdirektør bente e. engesland under konferansen.
etterpå fikk Schwarzenegger en ytterligere innføring i Statkrafts
virksomhet i møte med konsernsjef Christian rynning-tønnesen.
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tema
Kraftberedskapen

operasJon DagMar
fra ett sekund til det neste går deler av
bygda i svart, og regionsentralen i gaupne
mister all kontakt med kraftverkene
sine. våpnene mot stormen dagmar blir
stearinlys og mobiltelefon.
TEKST hanne asKbo FOTO bjørgli & bergersen, hans fredriK asbjørnsen og sCanpix
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mIstet
forBIndelsen:
takket være en god
beredskapsplan hadde
regionsentralen i gaupne
egne satellitttelefoner og
walkietalkier. Slik kunne
fagarbeider erling Bjørn
vigdal holde kontakt med
resten av mannskapet i de
dramatiske romjulsdagene.
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D
et var på forhånd meldt mye
vind i romjulen, med en storm-
topp ved 23-tiden kvelden 25.
desember.
Klokka sju denne kvelden

sender regiondirektør Svein Ove
Slinde en sms til sin kraftverkssjef i Smøla
vindpark for å høre hvordan det går. Alt vel, er
svaret, skjønt de kan høre havet brøle stygt –
som en advarsel − i bakgrunnen. Meteorologe-
ne melder at Dagmar kan bli enda heftigere enn
stormen Cato, men ikke på langt nær så slem
som nyttårsorkanen i -92. Så på ettermiddagen
reiser Svein Ove Slinde i god tro til middagssel-
skap hos foreldrene utenfor Sogndal. Ennå er
det en stund til stormen skal komme.

Dramatisk natt
Men Dagmar har ikke lyst til å vente. Så når
vinden begynner å ule faretruende høyt rundt
hushjørnene, og radioene melder om orkan i
kastene, setter Slinde seg i bilen for å kjøre
tilbake til Gaupne.
Dagmar hadde allerede vært der før ham.

Trærne ligger strødd i veien, og gjør det umulig
å komme frem. Slinde må returnere.
Tilbake hos foreldrene ringer han driftssen-

tralen i Gaupne, og får vite at de har mistet
kontakten med alle kraftverkene, og at deler
av Sogn ligger i mørke. Klokka er 20.12.
Slinde skjønner at det kommer til å bli en lang
natt − en svært lang natt.
− På det tidspunktet trodde jeg at det var et

lokalt problem i nettverket og det ble startet
feilsøk. Siden jeg ikke kunne komme til Gaupne,
snakket jeg med teknisk sjef Kåre Hønsi, som
kunne ta over som leder av beredskapen hvis
jeg skulle miste mobildekningen, forteller Slinde.
Men telefonen holder stand. I skinnet fra

stearinlys, og med mobil, penn og papir som
eneste verktøy, greier Slinde å holde tett kon-
takt med teamet på regionsentralen. Etter en
stund blir det klart at det er utenforliggende
årsaker til sambandsbruddet, og at det vil bli
mer langvarig enn først antatt.
Klokka 21 finner Slinde frem beredskaps-

planen og begynner å kalle inn folk. Og de
kommer; bryter opp fra hyggelige juleselskaper
og lun innekos for å gjøre en innsats. Noen
klatrer sågar over falne grantrær for å komme
seg på jobb.

tema
Kraftberedskapen

staute Karer: det var mange som bidro til å løse den vanskelige situasjonen i romjula. Her er noen av dem, fra ven
stre: regiondirektør Svein ove Slinde, produksjonsdirektør tron engebrethsen, produksjonssjef tom ingar Hauståker, vakt
på regionsentralen frode Høyvik, kraftverkssjef edvard leirdal og teknisk sjef kåre Hønsi.

people & power — 27

En av dem er Morten Vigdal, områdekoordina-
tor IKT i kraftverksgruppe Sogn, som egentlig ny-
ter en rolig 1. juledag hjemme i Jostedalen, cirka
en halvtimes kjøretur fra Gaupne. I starten ble
han ikke bekymret da strømmen gikk i 16-tiden.
Men når telefonen ringer noen timer senere,
skjønner han at det er alvor og haster til bilen.

Skog i veien
− Da jeg kom halvveis, ble jeg stoppet av
en hel skog som lå 100 meter utover veien.
Jeg kjørte tilbake til Jostedalen kraftverk
og ventet på traktoren som kom for å rydde
veien med plogen. Sammen kjørte vi i kolonne
nedover, mens mannskaper i traktoren ryddet
trær langs veien, forteller Vigdal.
Rett utenfor Gaupne møter de en vegg av

trær så høy at selv brøytemannskapet må
gi tapt. Morten Vigdal bestemmer seg for å
ta beina fatt, og begynner klatringen over
trær og busker mens vinden uler og verden
rister rundt ham. På den andre siden blir han
plukket opp av kolleger. Ved ankomst drifts-
sentralen oppdager han at han har brukt fire
timer på veien − åtte ganger mer enn normalt.
Men uværet setter også en stopper for

mange andre, en av dem er informasjonssjef
Norman Kjærvik. Han er på vei til Gaupne
med kone og to voksne barn denne kvelden.
− Plutselig oppdaget vi at flere trær hadde falt

over veibanen foran oss, og måtte snu. Men på
veien tilbake lå det flere trær i veibanen foran
oss. Dermed var vi stengt inne, forteller Kjærvik.
I bilen sitter han og de tre andre og kjenner

hvordan naturkreftene herjer med bilen; løse
takplater blir kastet rundt, telefonlinjen blåser
ned og trær velter over veien.
− Vi var veldig lettet da vi til slutt kom oss

hjem klokka tre på natta, etter åtte timer i bilen,
forteller han.

i skinnet fra stearinlys, og med mobil, penn og
papir som eneste verktøy, greier slinde å holde

tett kontakt med teamet på regionsentralen.

Da Jeg koM halvveis,
ble Jeg stoppet av en
hel skog soM lå 100
Meter utover veien.
morten vigdal i KraftverKsgruppe sogn

stearInlys og moBIl:
Uten strøm, i skinnet fra
stearinlys, ledet Svein ove
Slinde beredskapen den
første natta.
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tema
Kraftberedskapen

Sikret full kraftproduksjon
De fleste som ble kalt inn da Dagmar blåste
opp til dans, dro direkte til kraftverkene for å
sikre at produksjonen gikk som normalt.
Hovedutfordringen var trær som falt ned

på kraftlinjene og brudd på sambandslinjene
mellom regionsentralen i Gaupne og kraftver-
kene. Hele åtte brudd ble registrert på det ek-
sterne nettet Gaupne bruker. For selv om folk
i Gaupne fikk strømmen tilbake kl 0130 natt
til 2. juledag, var det fortsatt ingen forbindelse
mellom regionsentralen og kraftverkene.
− Det vi fryktet mest av alt var at ned-

blåste trær eller flygende gjenstander skulle
forårsake kortslutninger og i verste fall brann
i transformatorene. Det kunne igjen gi store
skader på kraftanleggene våre. Heldigvis
slapp vi det, forteller Slinde.
Kraftverkene holdt nemlig stand mot Dag-

mars kjempekrefter, og det ble registrert kun
mindre skader og feil på anleggene. Det store
spørsmålet som plaget Slinde og teamet hans
var likevel: Hva gjør vi hvis sambandsproble-
mene blir langvarige?
Enmidlertidig løsning kom i form av et sam-

arbeid. I regionen er det fire driftssentraler som
kan overta hverandres oppgaver ved behov.
Slinde besluttet at regionsentralen i Sauda skulle
overvåke og styre kraftproduksjonen i Møre og
Romsdal. I Trondheim ble det ordnet med lokal
styring av kraftverkene i Sør-Trøndelag.
2. juledag lyktes det Gaupne å få oversikt

og kontroll også over kraftverkene i Høyanger,
Vik og Jostedalen. Det mest frustrerende med
situasjonen var likevel at kommunikasjonspro-
blemene mellom regionsentralen og kraftver-
kene lå utenfor Statkrafts kontroll.
− Vi hadde full bemanning på jobb, men det

var ingenting vi kunne gjøre med situasjonen.
I dette tilfellet var det beredskapen hos nett-
og telefonleverandørene som sviktet.
De lokale kraftlagene hadde store

kommunikasjonsproblemer. Uten mobil-
dekning var det veldig vanskelig, nærmest
umulig, å jobbe på kraftspentledninger og
samtidig ivareta sikkerheten.
− Kraftbransjen ligger nok langt fremme når

det gjelder beredskap, så da de lokale kraft-
lagene manglet internkommunikasjon, hadde
vi både satellitt-telefoner og walkietalkie å låne

Det vi fryktet mest av alt var at nedblåste trær eller
flygende gjenstander skulle forårsake kortslutninger

og i verste fall brann i transformatorene.
regiondireKtør svein ove slinde

ute I felten: fagarbeider Arthur
fossøy (tv) og fagarbeider erling Bjørn
vigdal studerer dagmars ødeleggelser.
det vil nok ta sin tid før alt er ryddet.

Kjempet seg på joBB: trær i veibanen gjorde
at iktmedarbeider morten vigdal måtte ta beina
fatt for å komme seg på jobb natt til 2. juledag.

alle BIdro:mer enn 50 mann ofret juleferien
for å hjelpe til, en av dem var fagarbeider Arve
kvalsvik. dette er uttrykk for en arbeidskultur som
ledelsen i Statkraft er veldig stolte av.
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«Ingen fare for
sikkerheten»

på under ett år har nivåene i
vannmagasinene svingt fra rekord-
lave til svært høye. i januar var
fyllingsgraden i norske kraftverk
på hele 80,3 prosent, mot 45,3
prosent på samme tid i fjor, ifølge
Statnett. produksjonsdirektør tron
engebrethsen understreker at de
velfylte magasinene ikke går ut over
sikkerheten ved vannkraftverkene.

− vannstander og vannføringer
overvåkes kontinuerlig og daglig
vurderes den fremtidige vann-
situasjonen i alle vassdragene. blir
det for mye vann, har vi en tappeplan
for å regulere vannstanden. både vi
og nve er svært opptatt av sikkerhet.
blant annet har vi fått skjerpede
damforskrifter som gjør at selv
om vi enkelte steder forventer mer
nedbør i fremtiden, er vi sikre på at
alle dammene våre er trygge og at vi
har kontroll over hvor mye vann hver
enkelt tåler. Dammene revurderes
med et fast intervall og da tas alle
nye krav og kunnskaper hensyn til.
Hvis revurderingen avdekker feil og
mangler, underdimensjonering eller
endringer i konsekvensklasse, vil de
bli rustet opp. De neste 10 årene vil
vi bruke flere milliarder kroner på
oppgraderinger, sier engebrethsen.

− Uansett kan vi aldri være helt sikre
på at det ikke vil skje uhell. Derfor
lages det beredskapsplaner for alt
fra mye nedbør til jordskjelv. Det
verste som kan skje er muligens et
ras i et magasin som ligger på toppen
av en bratt fjellside. Det vil skape en
flodbølge som vil gjøre stor skade
nedover vassdraget. Det er ikke
sannsynlig at det vil skje, men vi må
tenke på alle mulige scenarioer når
vi utarbeider sikkerhetsplaner, sier
engebrethsen, og understreker:

− Det er stor enighet om dat norske
dammer er veldig sikre.

bort. Det var nok vesentlig for at situasjonen
løste seg så raskt som den gjorde, sier Vigdal.

Én linje ut
I løpet av disse hektiske romjulsdagene job-
bet de døgnet rundt.
– Det var mye å gjøre, både av store og små

ting. En av de viktigste var å sikre at den batteri-
drevne sambandsstasjonen på fjellet over Joste-
dalen ikke gikk tom for energi. På dagtid var det
folk på fjelltoppen med aggregat og bensin, for å
være på den sikre siden, forteller Vigdal.
Løsningen kom kvelden 27. desember. Da

fant de en linje i nettverket mellom Bergen og
Gaupne som var uten feil. Dagen etter startet
et stort omkonfigurasjonsarbeid og trafikken
ble routet om.
− Vi hadde riktignok bare én linje ut – ikke

fire som normalt – men vi vurderte at det
holdt, sier Slinde.
Og det gjorde det. 28. desember klokka

1030 var lettelsen stor i regionsentralen
i Gaupne; endelig kunne folk gå tilbake til
familien og fortsette juleferien. Beredskaps-
situasjonen ble opphevet.
Da hadde de fleste av medarbeiderne vært

på jobb sammenhengende siden 1. juledag.
Even-André Bolstad, som er fagarbeider elektro,
utførte både oppgaver for Statkraft og en viktig
jobb for Luster Energiverk, som hadde fått det
meste av sitt linjenett ødelagt. Han tør nesten
ikke si hvor mange timer han var på jobb.
− Da får jeg vel trøbbel med Arbeidstilsynet,

sier han og smiler.

Ser fremover
Nå er det tid for å evaluere beredskapsplane-
ne og se fremover. Får klimaekspertene rett,
er det enda mer ekstremvær i vente, både
mer vind og mer intense og kraftige regnskyll.
Men etter Dagmar føler regionsjef Svein Ove

Slinde seg enda tryggere på at Statkraft har et
beredskapssystem som takler ekstremsituasjoner.
− Dagmar ble en god gjennomgang for oss,

og har gjort oss veldig sikre på at systemet
vårt er bra nok for så sterk vind. Men vi er nok
nødt til å tenke nytt når det gjelder nettverk
og kommunikasjon. Det er heldigvis flere
forbedringsprosesser i gang på det området,
for i krisesituasjoner som Dagmar og store

flommer, er det helt kritisk når telefonnettver-
ket faller ut, forteller Slinde.
Han understreker at Dagmar også har vist

hvor viktig det er å ha de riktige folkene og
tilstrekkelig ressurser lokalt.
− Vi var sårbare frem til alle sambandsveiene

var i drift på nyåret. Jeg er stolt av at vi har en
beredskapsplan som fungerer så bra og så
mange ansatte som jobbet døgnet rundt for å
få systemet i drift igjen, sier Svein Ove Slinde.
I etterkant av Dagmar vil Statkraft evaluere

både kommunikasjonssystemer og beredskap.
Produksjonsdirektør Tron Engebrethsen vil
gjerne se litt ekstra på det digitale sambandet:
− Det viste seg å være mer sårbart enn vi

trodde. For selv om kraftverkene produserte
som de skulle hele tiden og vi ikke fikk noen
skader på anleggene våre, må vi analysere
situasjonen og vurdere alternative sambands-
løsninger. Men det er for tidlig å konkludere
med om noe må endres, understreker han.
Men er det noe han er hundre prosent for-

nøyd med, er det innsatsen fra mannskapet i
Gaupne, Trondheim og Sauda, som brøt opp fra
juleferien for å trå til da det sto på som verst.
− Dette engasjementet er typisk for vår

arbeidskultur, og uttrykker en innstilling som
vi setter veldig stor pris på, sier han og gir et
eksempel på lagånden fra da stormen Narve
herjet nordpå i januar 2006:
− Vi fikk problemer med isdanning i Bardu-

vassdraget, og måtte sende folk opp for å fjerne
isproppen. En av mannskapene skulle døpe
barnebarnet sitt den dagen, men følte så stort
ansvar for jobben at han ville bli med opp for å
hjelpe til. Vi måtte nærmest beordre ham til å
døpe barnebarnet først, forteller Engebrethsen.

Dette engasJeMentet er typisk for vår
kultur, og uttrykker en innstilling soM vi
setter velDig stor pris på. produKsjonsdireKtør tron engebrethsen

hjertet av operasjonen: Her ble det jobbet in
tenst, både vakt på regionsentralen, frode kvalsøren (t.v,)
og Svein ove Slinde overvåket situasjonen dag og natt.



30— Statkraft

vannkraft
Batteri

1Blåsjø 7,8 tWhBlåsjø er den niende
største innsjøen i Nor-

ge, og er dannet ved å demme
opp en rekke småvann. Sjøen
ligger dels i Aust-Agder og dels
i Rogaland, og fungerer som
vannmagasin for Ulla-Førre-
kraftverkene.

2Storglomvatn 3,5 TWhStorglomvatn er en regulert inn-
sjø i Meløy kommune i Nordland

fylke. Magasinet brukes til kraftpro-
duksjon ved Svartisen kraftverk i
Holandsfjorden.

3røssvatn 2,0 tWhRøssvatn ble etter
regulering i 1957 Norges

nest største innsjø, med et areal
på 219 km². Magasinet ligger i
Hattfjelldal og Hemnes kom-
muner i Nordland. Røssvatn er
hovedmagasin for kraftstasjo-
nene Øvre og Nedre Røssåga.

Statkrafts største «batterier»
Her er listen over norges fem største kraftmagasiner − målt etter størst energiinnhold.
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«fornyBart BatterI» er et Statkraft-
prosjekt som ble satt i gang på bakgrunn av
EUs klima- og fornybarmål om 20 prosent
innen 2020. For å nå målet, må prosent-
andelen fornybar kraft vokse betydelig i
forhold til dagens nivåer. Men veksten skal
i høy grad skje ved hjelp av den ikke alltid
like pålitelige vindkraften. Den blåser som
kjent mye noen ganger, og lite eller ingenting
andre ganger. Konsekvensen blir at deler av
kraftproduksjonen blir mindre forutsigbar.
Noen ganger vil man ha et overskudd av
kraft fra vind, mens det i vindstille perioder
vil kunne være et underskudd.

styrKet fleKsIBIlItet.– Vår motivasjon i
fornybart batteri-prosjektet, er å øke verdien
av norsk vannkraft ved å produsere og levere
balansekraft fra det norske vannkraftsystemet
til kontinentet og Storbritannia. Dette forutset-
ter imidlertid økt kabelkapasitet, sier lederen
for prosjektet, Marianne Holmen.
Hun forklarer at det norske vannkraft-

systemet er komplekst. Ved å endre på dagens
kjøremønster kan man få frigitt fleksibilitet
ved vekselvis å eksportere og importere kraft,
avhengig av kapasitet, tilbud, etterspørsel og
pris i de forskjellige markedene. Fleksibilite-
ten i norsk vannkraftsystemer kan styrkes
ytterligere ved oppgraderinger og utvidelser
av eksisterende anlegg eller ved å bygge
nye pumpekraftverk mellom eksisterende
reservoarer i allerede regulerte områder.
– Planen er at den fleksible kraften skal

føres mellom Norge og Tyskland og Norge
og Storbritannia, langs havbunnen i store
kabler, eller «mellomlandsforbindelser» som
det kalles på fagspråket. Det er i praksis kun
Statnett som får bygge disse kablene. Deres
siste anslag er at de to kablene, som hver skal
ha en overføringskapasitet på 1400 MW, vil
kunne tas i bruk i 2018 og 2021, sier Holmen.
En av Statkrafts viktigste oppgaver i pro-

sjektet er å foreslå løsninger for Statnett, om
hvordan nett og produksjonsapparat kan spille

sammen, slik at kablene i størst mulig utstrek-
ning vil få full utnyttelse. En annen viktig opp-
gave er å stimulere etterspørselen. Det betyr
workshops ogmøter i Tyskland og Storbritannia,
for å bevisstgjøre beslutningstakere der om
den norskemuligheten og potensialet i den.
Så langt er det veldig sterke krefter i Tyskland
for kabelen til Norge, mens pågangen foreløpig
ikke er så stor fra Storbritannia.

Kartlegger KonKurrenter. – Vi arbeider
også for å vurdere norsk vannkrafts konkur-
ranseevne. Gassprodusenter kan nemlig også
bidra med fleksibilitet, og det er potensial for
å bygge nye pumpekraftverk i alperegionen.
Disse pumpekraftverkene vil imidlertid ligge
omtrent like langt unna vindkraftbeltet i Nord-
Tyskland, som det våre kraftverk i Norge vil
gjøre. Hvis man skal ta vare på overskudds-
kraft i Nord-Tyskland og føre den gjennom
hele landet til alpene, vil det kreve store nett-
forsterkninger. Den jobben vil antagelig ikke

være noe enklere enn en kabel til Norge.
Holmen sier det er vanskelig å gi et entydig

svar på spørsmålet om hvor mange kabler til
kontinentet som er nødvendig.
– Markedet indikerer at det på sikt vil være

behov for mer fleksibel kraft. Vi jobber derfor
med å bistå og motivere for at det bygges
flere enn de to planlagte kablene en gang i
fremtiden. Hovedfokuset i dag ligger imidler-
tid på å få satt i gang bygging av de to første,
slik at deler av vår kraftproduksjon blir som
et gigantisk miljøvennlig batteri for EU.

GiGantiSk
fornybart
batteri
eu-landene planlegger betydelig mer
kraft fra fornybare energikilder i årene
som kommer. prosjektet «fornybart bat-
teri» jobber med å hjelpe dem på veien.

TEKST Cato gjertsen FOTO Kristian løKsa

vår MotivasJon i
fornybart batteri
prosJektet, er å øke
verDien av norsk
vannkraft

5Songavatn 1,4 tWhSongavatn er en regulert innsjø
i Vinje kommune i Telemark, og

en del av Skiensvassdraget. Innsjøen er
vannmagasin for Songa kraftverk.

4Store Akersvatn 1,5 tWhStorakersvatn er en innsjø i Rana
kommune i Nordland, og fungerer

som magasin for Rana-kraftverkene.
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Stillingen
Morgan Rubensson

SydSvenSk

SCenekraft
Morgan rubensson (37) er ikke helt
som andre kraftverkssjefer.
TEKST anders mølster galaasen FOTO Katja andersson
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Det er viktig å ha det
gøy på jobb. å være

leder er jo også litt som å
stå på en scene.
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i
en halvmørk, nesten folketom teatersal
i Halmstad står en barbeint, 37 år gam-
mel kraftverkssjef og synger ut om urett
i lokalsamfunnet. Hele uka har han vært
i London med Statkrafts lederutviklings-
program. Sittet skolerett i dress og slips.

Vært fokusert. «Business minded». Nå, når han
omsider er hjemme, har han byttet om til sjørø-
verkostyme: Sorte knebukser og hatt med fjær.
Morgan Rubensson bruker helgen til å slå

seg løs i manesjen, og pugge revytekster som
ikke sitter som de skal.
− I dag var det ikke helt på topp hva? Første
gjennomkjøring er alltid litt «så där».
Den karismatiske piraten smiler selv-

bebreidende etter lørdagens 7-timersøkt.
Søndag venter nye 7 timer, med pugging og
repetisjon. Man leker ikke teater i amatør-
truppen Göörglad. Om knappe to uker er det
premiere på årets oppsetning – Halmstad-
revyen. Det er ventet fulle hus.
− Vi har fått et ganske trofast publikum med
årene. Det er ikke bare familie og venner.
Vi har jo faktisk vunnet revy-SM ved et par
anledninger. Så 16 forestillinger bør vi klare å
selge ut, sier Rubensson optimistisk.

Adrenalinet pumper
Alderen er én ting. Det gutteaktige oppsynet
en annen. Det uformelle, kameratslige lynnet
et tredje. Det er i grunnen ganske mye med
Morgan Rubensson som ikke matcher med
vår forestilling om en kraftverkssjef. Men det
som mest av alt gir denne ingeniøren særpreg,
er hans trang til å bruke kvelder og helger
hele vinteren gjennom til å lage amatørteater.
− Det finnes dem som heller dør enn å stå på
en scene foran et publikum. Jeg for min del får
et kick av det. Når alt fungerer og publikum gir
noe tilbake. Det er en helt spesiell opplevelse,
som genererer mye energi, sier Rubensson,
og lesker strupen med en iskald Coca Cola.
Etter et utall danse- og syngenummer trenger
kroppen øyensynlig også påfyll av energi.
− Når det er sagt, så tenker jeg nesten hver

teateret er en intensiv arena, hvor man lærer litt om
gruppedynamikk. hvordan mennesker reagerer på

stress. ting som helt klart har en overføringsverdi.

Stillingen
Morgan Rubensson

gang før en premiere: Hvorfor gjør jeg det her?
Jeg kunne sittet hjemme i sofaen og slappet
av med en film. Men når teppet går opp, og
adrenalinet pumper, da skjer det noe. Da
våkner ekshibisjonisten i meg, sier tobarns-
pappaen og flirer.
Som far til to små virvelvinder på 5 og 7 og

sjef for 23 små og mellomstore kraftverk
spredt utover Hallands län, har 37-åringen
nok å henge fingrene i.
− Det er spennende tider. Vi har vært gjen-
nom en stor restrukturering det siste året. I
tråd med Statkrafts tradisjoner, har vi «insour-
cet» en del av virksomheten som tidligere lå
under entreprenør. Dermed har vi også vokst
mye. Vi har nå ansvar for vedlikehold ved 15
av kraftverkene våre. Det føles tilfredsstil-
lende å være med på å bygge opp noe nytt,
sier Rubensson, som i dag har personalansvar
for snaut 20 ansatte.
Han ble selv en del av Statkraft-familien i

2009, som en følge av byttehandelen mellom
Statkraft og det tyske energiselskapet E.ON.

Overgangen innebar at Rubensson gikk fra en
stilling som kompetanseleder i E.ON til å bli
øverste leder i kraftverkgruppen Laholm, en
av Statkrafts fem grupperinger innen kraft-
produksjon i Sverige.
− Du er ung til å ha så mye ansvar?
− Jeg er nok litt yngre enn snittet, men det
tenker jeg ikke mye på. Og da tenker ikke
andre på det heller. Alder er jo bare et tall. Det
er en klisjé, men det er sant.

Lagde scener på julebord
At han har kommet seg opp og frem såpass
raskt, er egentlig litt overraskende, når man
ser litt tilbake i tid. Etter endt utdanning som
utviklingsingeniør ved høyskolen i Halmstad,
var Rubensson nokså tvilende på om han ville
jobbe som ingeniør.
− Jeg gikk i en klasse med mange veldig dyk-
tige teknikere. Selv følte jeg at jeg ikke kunne
mobilisere like mye rundt det, men det finnes
heldigvis mye mer ved ingeniørfaget enn bare
det tekniske. I dag er jeg glad for at jeg valgte
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en såpass bred utdannelse, sier Rubensson.
Tvilen førte likevel til at han først jobbet noen
år som lærer − og faktisk: Som profesjonell
trubadur. Sistnevnte virksomhet var allerede
fra 20-årsalderen en inntektskilde for Morgan
og hans bror.
− Vi hadde et eget foretak og reiste rundt og
opptrådte på julebord og firmafester. Min bror
spilte, jeg sang – eller snakket. Vi blandet
cover-versjoner med egenskrevne tekster. Det
var en morsom tid.
Etter hvert ble det likevel til at ingeniøren

vant over trubaduren. I alle fall mellom 08.00
og 16.00. Trubaduren sniker seg likevel med
på jobb i blant, skal vi tro ham rett:
− Jeg åpner ikke hvert møte med en sang,
det tror jeg de fleste er glade for. Men jeg har
nok med meg litt av artisten inn i den jobben
jeg har i dag. Det er viktig å ha det gøy på
jobb. Å være leder er jo også litt som å stå på
en scene, sier Rubensson ettertenksomt.
− Hvilke sider ved teatervirksomheten har du
særlig nytte av som leder?

− Det å jobbe i en gruppe for å oppnå et
konkret resultat. Mobilisere kraft og få til noe
sammen. Teateret er en intensiv arena, hvor
man lærer litt om gruppedynamikk. Hvordan
mennesker reagerer på stress. Ting som helt
klart har en overføringsverdi.

Fortsatt luft i ballongen
Med en spennende jobb, en arbeidsplass i
utvikling rett inntil det spesielle kraftverket i
Laholm, idyllisk beliggende ved en gammel
slottsruin fra 1200-tallet; med en fru som selv

er engasjert i teatergruppa, og to barn som
gir ham masse energi, virker Morgan ganske
enkelt svært tilfreds med sin nåværende tilvæ-
relse. Men han passer på å ikke sovne.
− Jeg trives veldig godt i denne jobben og
i Statkraft generelt. Det er gode utviklings-
muligheter i selskapet, og det er også viktig
for meg. Jeg har et motto som går ut på at
livet er som en ballong. Når jeg utfordrer meg
selv, da vokser ballongen. Men om jeg knyter
ballongen igjen, da går luften etter hvert ut.
Det handler om hele tiden å blåse ny luft inn
i ballongen. Fortsette å utfordre seg selv, sier
den allsidige svensken.
Så hva passer vel bedre da enn å melde

seg på Göteborgsvarvet i mai? Forrige gang
Morgan løp halvmaraton, var det ifølge ham
selv ikke særlig mye luft igjen da han omsider
slepte seg i mål, som en sprukken ballong.
− Jeg har gjort det én gang før, da møtte jeg
veggen. Folk med barnevogn gikk forbi. Så
jeg har litt å strekke meg mot der. I år skal
jeg stå løpet ut.

Det føles
tilfreDsstillenDe å
være MeD på å bygge
opp noe nytt.

Fakta
morgan ruBensson

alder: 37

oppvokst: torup, sverige

Bor: halmstad

stilling: Kraftverkssjef (kraft-
verksgruppe laholm)

utdanning: utviklingsingeniør
ved høyskolen i halmstad
(halmstads högskola)

sivilstand: gift, to barn

utenom jobb: aktiv i amatør-
teatergruppen göörglad, som
hvert år setter opp forestil-
linger i halmstad. har tidligere
spilt mye fotball.
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teknologi
& miljø

vet Hvor vinDen blåSer
Vindkraftmiljøet i Statkraft har etablert ny enhet med eksperter på
vind. Målet er å vite mer om selve vindressursene, og dermed bli
bedre på å forutsi inntektene fra en vindpark.
tekSt og foto torbjørn steen

Jager

eTTer
vind

vIndmålere:
Avdelingsleder linn rogn
lien og meteorolog måns
Håkansson analyserer
vindforholdene og vurde
rer hotgst av plantefelt
i Baillie Wind farm i
Skottland. formålet er å
gjøre vindparken enda
mer lønnsom.
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Seks søknader ble
seks konsesjoner

I desember 2008 søkte Statkraft og SCa om konsesjon
til å bygge seks vindparker i jämtland og västernorrland i
Midt-Sverige. tre år senere er det bare å konstatere full pott:
alle prosjektene har nå rettskraftige konsesjoner.

Den svenske Mark- och miljööverdomstolen ga før jul i fjor klarsignal for Statkraft og SCas
planlagte vindparker i bodhögarna, Ögonfägnaden og björkhöjden-björkvattnet. tidligere har
Statkraft SCa vind ab fått konsesjon for raftsjöhöjden, Stamåsen och Mörttjärnberget. De to
sistnevnte er under bygging, og turbinene til Stamåsen monteres allerede til sommeren. totalt
omfatter prosjektporteføljen i Statkraft SCa vind ab en samlet kraftproduksjon på 2 twh.

iavdelingen Wind & Site skal karteksper-
tise og meteorologer supplere ingeniør-
kompetansen for å bidra til at Statkraft
blir en av de mest lønnsomme og
kostnadseffektive aktørene på vindkraft.

Avdelingsleder Linn Rognlien har jobbet med
feltet i snart to år, men har nå fått med seg en
kartekspert og to meteorologer på laget.
Enheten kan best sammenlignes med

hydrologene i vannkraftmiljøet. Tidligere ble
kunnskapen kjøpt hos konsulentselskaper, nå
bygger Statkraft kompetansen internt.

sKal Blåse opp lønnsomheten. − Kunnskap
om selve vindressursen er strategisk viktig
for Statkraft. Den skal bidra til at vi prioriterer
de riktige prosjektene for utbygging og tjener
mest mulig på det vi bygger ut. Vi vil slippe å
måtte være etterpåkloke, sier Linn Rognlien.
Avdelingen støtter prosjektutviklere ved å

forutsi produksjon i planlagte parker, beregne
optimal plassering av turbiner innenfor et om-
råde og ved å beskrive hvilken turbintype som
vil egne seg best. Dessuten gjør avdelingen
etteranalyser av vindforholdene i eksiste-
rende vindparker for å finne ut om turbinene
faktisk produserer som forventet.
Landbasert vindkraft i Sverige og

Storbritannia står i fokus, sammen med hav-
basert vindkraft. Agder Energi, som er Stat-
krafts partner i SAE Vind, har et tilsvarende
miljø som jobber med prosjektene i Norge.

varIerende vIndforhold. Som eksempel
på hvor forskjellige vindressursene kan være,
trekker Linn Rognlien frem Baillie i Skottland og
prosjektene i SCA-samarbeidet i Sverige. I jord-
brukslandskapet på nordspissen av Skottland
er 65 meter høye tårn det optimale, mens be-
regningene viser at tårnene i skoglandskapet i
Sverige bør være enda 50 meter høyere.
Nylig gjorde Wind&Site-avdelingen analyser

av vindparkområdet på Baillie Hill i Skottland.
Foreløpige resultater viser at produksjonen
i parken kan økes med noen prosentpoeng
dersom plantet skog inne i parken hugges og
fjernes.

turbinator er her!

Full feiring i SAevind
Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind)
har fått konsesjon til å utvide den
eksisterende vindparken på Hitra i Sør-
Trøndelag med 75 MW.

Hitra 2 blir en utvidelse av vindparken på
eldsfjellet. Den eksisterende vindparken
ble bygget av Statkraft og satt i drift i
oktober 2004. anlegget har 24 vindmøller
med en samlet installert effekt på 55 Mw.
Sae vind har fått konsesjon til å bygge ut
med ytterligere 75 Mw. Den totale produk-
sjonen på Hitra 1 og 2 kan dermed bli på ca
300 Gwh, noe som tilsvarer forbruket til
omtrent 15 000 husstander.

kunnskap
om selve

vindressursen er
strategisk viktig
for statkraft.

konsesjonen for Hitra 2 ble markert med kake i SAe
vind. fra venstre: Administrerende direktør Anders
gaudestad, prosjektleder for Hitra 2, Harald
kristoffersen, og prosjektdirektør knut A. mollestad.

I heggset dam i tydal har man nylig fått
installert «the turbinator», et aggregat
som forenkler lavtrykks vannkraftverk.
enheten er et kompakt aggregat der gene-
rator og turbin er i en og samme enhet og
komponentene er forseglet for å tåle vann.
Det er kristiansund-bedriften Clean-

power aS som har utviklet «the turbina-
tor». Statkraft har spilt en nøkkelrolle
for utviklingen, ved at pilotmodellen
høsten 2010 ble installert på minstevann-
føringsutslippet på Heggset dam, i et
såkalt ifU-prosjekt (industriell forskning
og Utviklingsprosjekt), delfinansiert av
innovasjon norge.
Underveis har mange små problemer

blitt løst lokalt av personell fra vedli-
keholdsgruppe tydal, spesielt under
montering.
− Målet om å komme i sikker og god

kommersiell drift ser ut til å bli nådd i 2012.
vi er meget godt fornøyd med innsatsen
fra egne ansatte og samarbeidet med
Cleanpower. Dette er banebrytende ny
teknologi som vi gjerne viser frem til
andre, sier ove berggård, seksjonsleder i
teknisk avdeling i trondheim.
Cleanpower har allerede fått bestilling

på tre 1 Mw-turbinatorer fra selskapet ebD
Hydro llC i oregon, USa.

the turbinator er utformet som
et rør som er direkte tilkoblet
tidligere tapperør, og veier til
sammen 3,5 tonn.
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Uten preStaSjonSanGSt
Han har nettopp levert sin første årsrapport i Statkraft. Samtidig jobber

konserndirektør Jens Staff med å sikre at vi alle presterer.
TEKST Christer gilje FOTO espen solli

perSonalia
Medarbeiderundersøkelse

Jens Staff valgte
fornybar energi.
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M
ed ansvar for finansene må
Statkrafts ferskeste konsern-
direktør jevnlig fortelle kol-
leger, analytikere, media og
politikere hvordan vi forvalter
verdiene våre. Samtidig har

han også et overordnet ansvar for hvordan
vi måler prestasjonene i selskapet, det vi på
godt norsk kaller Reporting and performance
management. Hvordan sikrer man egentlig at
3400 medarbeidere trekker i riktig retning?
− Det hele starter med strategien, og arbeidet

med å identifisere ulike aktiviteter som skal til
for å gjennomføre denne, sier CFO Jens Staff.
− Statkraft har en årlig planprosess, som

nå er revidert gjennom et prosjekt som har
pågått siden før jeg begynte.
Forbedringsforslagene kommer til ledelsen

fra alle lag i organisasjonen, og det er i stor
grad linjen som har foreslått mål og KPI-
er («Key Performance Indicators») for sine
områder. I januar besluttet konsernledelsen
endelige mål og KPI-er for alle forretnings- og
stabsområder for 2012.
− De fleste større selskaper har satt mål og

prestasjoner i system for å oppnå at alle job-
ber sammen for å bygge opp under selskapets
strategi, sier Staff.
− Å ha klare mål og rapportere hvordan man

lykkes i å nå dem er viktig for å skape en pre-
stasjonskultur. Man skal ha noe å strekke seg
etter. Å ha mål vi når hver gang gir ikke særlig
effekt. Da bør vi heller sette høyere mål som
man ikke alltid klarer å nå helt opp til, sier Staff.

Strategien ligger i bunn
Det overordnede målet når man måler presta-
sjonene til en avdeling eller en medarbeider er
å sikre at det man gjør, og måten man gjør det
på, faktisk bidrar til at virksomheten når sine

strategiske mål. Derfor blir business reviews
gjeninnført i Statkraft, slik at alle avdelinger
gjør opp status hvert kvartal. Første gjennom-
gang skjer i slutten av mars:
− Vi mener det kan bli en arena for å lære av

hverandre på tvers av organisasjonen, og samler
derfor hele konsernledelsen og flere fra deres
ledergrupper til gjennomgangene. Vi håper at
prosessen kan bidra til et enda sterkere Statkraft
med en samarbeids- og resultatorientert kultur.
I tillegg blir det innført nye mål for den enkelte

medarbeider gjennommål- og utviklings-
samtalen. Det å oppnå disse målene, enten in-
dividuelt eller i avdelingen man tilhører, vil legge
grunnlag for utbetaling av variabel lønn. Dermed
blir det større sammenheng mellom hver enkelt
medarbeiders mål og prestasjoner og den per-

sonlige bonusen han eller hun får utbetalt.
Staff understreker at endringene ikke

kommer fordi medarbeiderne leverer dårlige
resultater i dag.
− Siden jeg begynte her har jeg møtt mange

dyktige og dedikerte medarbeidere. Det er fullt
av hardtarbeidende og kompetente medarbei-
dere i Statkraft. Ting fungerer bra, men vi har
kanskje ikke tatt tilstrekkelig innover oss at sel-
skapet er blitt et internasjonalt, stort konsern.
Vi må på noen områder, slik som i Reporting og
Performance Management, tenke mer helhet-
lig som konsern, og sørge for mer integrerte

prosesser på tvers i selskapet. Min visjon er å
skape et velfungerende internasjonalt konsern
der vi har gode, skalerbare prosesser og
systemer som enkelt kan rulles ut i nye land og
enheter, etter behov.

Færre rapporter
Noen frykter kanskje at det blir mye rappor-
tering og mindre tid til å gjøre den daglige
jobben fremover. Slik ser ikke Staff det.
− Vi ønsker faktisk å kutte antall rapporter, smiler

han, og forteller ombedre tilpassede systemer og
større automatikk. Han ønsker at det skal brukes
mindre tid på rapporteringsprosessen, ogmer tid
til analyse og forbedringsarbeid.
Statkrafts nye CFO kom i fjor høst fra Statoil,

der han har hatt flere ledende stillinger innen

økonomi. Han valgte Statkraft fordi det er et
stort og viktig selskap som også spiller en vik-
tig rolle innen fornybar energi, og som i årene
som kommer vil bli enda større og viktigere
innenfor dette området.
− Vi er som selskap en del av løsningen

på store utfordringer, både når det gjelder
det økte behovet for energi og fordi vi
trenger å slippe ut mindre CO2. Nå har vi
ambisjoner om å vokse enda mer og bli enda
mer internasjonale. Med den solide kjerne-
kompetansen vi tar med ut i verden, er vi med
på å gjøre en forskjell, avslutter Jens Staff.

Fakta
performance management

performance management (prestasjonsledelse): handler
om å skape forutsetninger for at medarbeiderne tar ansvar
for egen prestasjon og utvikling, og omfatter aktiviteter
som sikrer at en medarbeider, avdeling eller organisasjon
når sine mål på en effektiv og hensiktsmessig måte.

KpI: Key performance indicators er en måte å gi regelmes-
sige vurderinger av måloppnåelse i en organisasjon,
forretningsenhet eller avdeling.t Kpier kan være rene
resultatmessige mål eller det kan for eksempel være mål
om null skader, maksimal gjennomføringstid etc.

(Kilder: Wikipedia, groW senter for prestasjonsledelse)

Klarere sammenheng mellom prestasjon og bonus

hver medarbeider får nye mål

statKraft sKal bli mer resultatorientert

Man skal ha noe å strekke seg etter. å ha
Mål vi når hver gang gir ikke særlig effekt.
Da bør vi heller sette høyere Mål soM Man
ikke alltiD klarer å nå helt opp til

vil styrKe prestasjonsKulturen:
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vann
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200 å
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hiStorien
Kobbelvvassdraget

å bygge ut Kobbelvvassdraget ved Salten i Nordland på 80-tallet var
verken en liten eller en enkel oppgave. Helikoptre med deler og utstyr gikk
til tider nærmest i skytteltrafikk, som her over Reinoksvannet. I alt var
åtte innsjøer omfattet av reguleringen, og resultatet ble et magasin på 1,5
milliarder kubikkmeter − tilsvarende hele 200 års vannforbruk i Bodø.
For å være litt teknisk, er den «midlere magasinprosenten» på 320. Det
betyr i praksis at Kobbelv kraftverk kan kjøre som normalt i mer enn tre
år uten regn. Selve kraftstasjonen er bygget inn i fjellet på østsiden av
Kobbelvvatnet, og ble satt i drift i 1987. Brutto fallhøyde er 611 meter, og
to aggregater yter 150 MW hver. Installasjonene, blant annet to store fran-
cisturbiner, er valgt for å utnytte magasinene i tørrår. Den gjennomsnittlige
årsproduksjonen er 725 millioner kWh.

kraftutbygging med skytteltrafikk
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