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Vi har så langt lykkes i å manøvrere i et 
stadig mer krevende marked. Vi har fått tildelt 
ny kapital som har gjort videre vekst mulig.

Endringskraft 

T esla-gründer Elon Musk lan-
serte nylig «The Powerwall» i 
en storslagen kampanje; han 
hevder at Tesla har funnet opp 

brikken som mangler i husholdnin-
genes energi puslespill. Et batteri til 
hjemme bruk, stort nok til å gi huset 
energi når solen ikke skinner. Lite 
nok til å henge på veggen. Billig nok 
til å treffe et masse marked. Hvor stor 
oppfinnelsen viser seg å bli, gjenstår 
å se. Men det som er sikkert, er at vi 
er på vei inn i en ny tid, med enorm 
teknologisk utvikling og innovasjon.

Transformasjonen i energimarke-
dene skaper nye forretningsmodeller 
og endrede rammebetingelser for 
verdiskaping. I 2013 ble det for første 
gang bygget ut mer fornybar energi 
enn fossil på global basis. I 2025 er 
prognosen at veksten i fornybar 
energi blir fire ganger så høy som 
for fossil. Vi ser også at nye aktører 
satser grønt. IT-kjempene Google 
og Apple er allerede store innenfor 
fornybar energi. Flere bil produsenter 
har våknet opp til det grønne skif-
tet og gjennomfører omfattende 
 omstillingsprogrammer. Som for-
brukere får vi et stadig bedre tilbud av 
el- og hybridbiler.

Statkrafts strateger og analytikere 
har et svært skjerpet blikk for tiden, 
med fokus på våre fortrinn og utfor-

dringer. Kompetanse, konkurransekraft 
og kapital er nøkkelordene vi kan ta 
med videre. Statkraft har en 120 år 
lang historie i vannkraft og en svært 
betydelig kompetanse, også innenfor 
vindkraft og markedsoperasjoner. Vi 
har så langt lykkes i å konkurrere og 
manøvrere i et stadig mer krevende 
marked. Vi har fått tildelt ny kapital 
som har gjort videre vekst mulig. 

På veien fremover inkluderer vi 
flere teknologier og mer distribuert 
energi. Solkraft blir en ny og naturlig 
del av markedsoperasjonene. Vi ser 
også at det er et stort potensial for 
både vindkraft og solkraft i land som 
Brasil og Tyrkia.

Statkraft har en solid posisjon 
og store muligheter fremover om 
vi klarer å kombinere langsiktig og 
systematisk satsing med evne til 
fleksibilitet.

Konsernsjef Christian Rynning- 
Tønnesen er overbevist om at vi vil 
lykkes, også i et mye mer krevende 
marked med fallende strømpriser. I 
fem år har han styrt selskapet med 
suksess og sikret en omfattende inter-
nasjonal vekst. To ganger har eieren 
tilført Statkraft kapital i tillit til, og tro 
på den forretningsmessige strategien. 
Det er grunn til å feire 120 år. Vi har 
ikke bare en sterk og stolt historie, 
men er også fremtidens selskap. 
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AKTUELT POWER

VELKOMMEN 
PILMAIQUÉN! 
STATKRAFT VOKSER I SØR-AMERIKA I slutten av april 
ble oppkjøpet av det chilenske vannkraftselskapet 
 Pilmaiquén gjennomført. Overtakelsen av aksjene 
(98 prosent) ble feiret med nye kolleger i Santiago 
(bildet under).

– Kjøpet av Pilmaiquén er et viktig skritt. Dere 
blir vår plattform for videre vekst i Chile, sa Laine 
Powell, direktør for Statkraft i Sør-Amerika, i sin 
velkomsttale.

Pilmaiquén, som har nær 50 ansatte, eier og 
driver vannkraftverket Rucatayo sør i Chile. Kraft-
verket har en installert effekt på 52,5 MW og en årlig 
kraftproduksjon på 304 GWh, samt en transmisjons-
linje tilknyttet kraftverket. I tillegg har selskapet 
vann rettigheter for tre kraftprosjekter i den samme 
elven. To av prosjektene, Osorno og Los Lagos, er 
byggeklare, og overføringslinjen har kapasitet til å 
koble alle  prosjektene på kraftnettet. 

LIO KRAFTVERK I TELEMARK skal gjennomgå omfattende 
 rehabiliteringer de nærmeste to årene. Moderniseringen av 
anlegget fra 1969 vil øke installert effekt med 3 MW til totalt 
43 MW. 

– Dette er et av de største vannkraftprosjektene som settes 
i gang i Norge i år, sier prosjektleder Anette S. Småbrekke. 
 Investeringsrammen er på i underkant av 200 millioner kroner.

– Rehabiliteringen er både utfordrende og teknisk kompleks. 
Blant annet skal vi transportere en transformator med totalvekt 
på 180 tonn, sier hun.

Rehabiliteringen vil også få positive ringvirkninger lokalt. 
For å kunne transportere den tunge transformatoren helt frem 
til kraftstasjonen må fylkesveien utbedres noen steder mellom 
Åmot og Dalen. Oppgraderingen bekostes av Statkraft og skal 
utføres av Statens vegvesen. 

56 Med en total kraftproduksjon på 56,0 TWh i 
2014 er Statkraft Nordens nest største produsent 
av elektrisk kraft og Europas største leverandør 
av fornybar energi. Den årlige produksjonen 
bestemmes av produksjons evne, etterspørsel, 
ressurstilgang, margin mellom kraft- og gasspris 
og energidisponering. 

NY VITEN

Kostnads kutt 
for hav vind
HAVVINDBRANSJEN sam
arbeider stort om kostnads
reduksjoner. I Storbritannia 
har de store offshore vind 
aktørene og myndig hetene 
gått sammen om et digert 
FoUprogram kalt Offshore 
Wind Accelerator. Hensikten 
er å bidra til å redusere 
kostnadsnivået for havvind, 
gjennom å samarbeide om 
nye teknologiske løsninger 
på alt fra fundamenter og 
transportfartøy til kabler og 
vindprognosemodeller.

Nytt kraftverk i havgapet 
STATKRAFT har inngått avtale med RWE Innogy om å utvikle og bygge ut 
havvindparken Triton Knoll utenfor østkysten av England. Avtalen sikrer 
Statkraft 50 prosent av vindparken, som vil få en installert  effekt på inn
til 900 MW. En felles prosjekt organisasjon, ledet av Statkraft, skal utvikle 
planene fram mot en investeringsbeslutning i 2017. Partner skapet ble 
ønsket velkommen av den britiske energi og klimaministeren Ed Davey: 

– Dette er enda en tillitserklæring til verdens ledende havvindkraft
marked, som fortsetter å trekke til seg investorer fra hele verden og 
bidrar til å skape tusenvis av grønne arbeidsplasser. Foto: Shutterstock

Ringvirkninger

HOLDNINGENE til 
vindkraft har blitt mer 
positive i Norge de senere 
årene. 75 prosent av 
befolkningen er nå positivt 
innstilt til vindkraft, viser 
Klimabarometeret til TNS 
Gallup.

Dette er et av de største 
vannkraft prosjektene som 
settes i gang i Norge i år.
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AKTUELT MARKED

Sammen med engasjerte ansatte har 
Borgund brukt to år på å bygge opp 
Statkraft-kontoret i New Delhi. 
Store utviklingsmuligheter både 

i kraftmarkedet og i Indias økonomi har 
vært viktige forutsetninger for etable-
ringen, som ble satt i gang av SN Power 
Markets.

– Potensialet for kontoret er blitt enda 
større etter at SN Powers aktiviteter i India 
og flere andre land ble integrert i Statkraft 
i fjor, sier Borgund. – Utgangspunktet var 
å gi selskapet bedre innsikt i marked ene 
der vi har eierskap i operative kraftverk, 
samt bidra til å optimalisere kraftsalget. Nå 
som Statkrafts markeds organisasjon også 
inkluderer India, gir dette en unik mulig-
het for utveksling av erfaring og ideer 
mellom Europa og India, forklarer han.

– Statkraft har gjennom flere år vist god 
evne til å skape merverdi utover kjerne-
aktiviteten fra egne kraftverk. Dette er en 
suksesshistorie vi skal bygge videre på i 
India, sier Borgund.

RASKT VOKSENDE ØKONOMI India har 
en av de raskest voksende økonomiene 
i verden, men samtidig står det indiske 

kraftmarkedet overfor store utfordringer. 
Mellom 300 og 400 millioner innbyggere 
har fremdeles ikke tilgang til strøm. Etter-
spørselen er enorm og har gitt en sterk 
utvikling av kraftmarkedet.

Liberaliseringen av det indiske kraft-
markedet begynte med en omfattende 
reform i 2003. Landet har en føderal 
struktur, og kraftsektoren er i stor grad 
regulert gjennom lovgivningen i de 
enkelte delstatene. Til tross for åpenbare 
forskjeller mellom kraftmarkedene i India 
og Europa, ser Borgund også likhetstrekk 

med dereguleringsprosessen i de euro-
peiske kraftmarkedene på 1990-tallet.

– Akkurat som i noen europeiske 
land i starten av liberaliseringen, har 
enkelte delstater i India vist stor vilje til å 
skape reell konkurranse i kraftsektoren. 
 Samtidig har mange delstater – også dette 
har paralleller til utviklingen i Europa – 
vært tilbakeholdne med å gjennomføre 
det nødvendige skille av nett og kraftsalg, 
sier han. 

ENORME MULIGHETER Det indiske 
kraftmarkedet er i hovedsak bilateralt 
og krever personlig interaksjon mellom 
produsent og forbruker. I tillegg blir noen 
få prosent av den totale kraftproduksjonen 
solgt på den indiske energibørsen IEX for 
levering neste dag. Kraften blir i liten grad 
omsatt elektronisk, så medarbeiderne 
på New Delhi-kontoret må møte mulige 
kunder i store deler av India for å få til 
kommersielle transaksjoner.

– Statkrafts erfaring og suksess fra 
Europa, i kombinasjon med motiverte 
og høyt kvalifiserte medarbeidere ved 
kontoret i New Delhi, er to viktige kom-
ponenter som jeg er sikker på vil skape en 

Klare for
ENERGILØFT I INDIA

>  SN Power og 
 Statkraft har 
vært til stede i 
India siden 2004, 
med 49 prosent 
deleierskap i 
 Malanakraftverket 
i Himachal  Pradesh. 
Statkraft har også 
44 prosent eierskap 
i Allain Duhangan
anlegget med 
en produksjons
kapasitet på 
192 MW.

>  Marketskontoret 
i New Delhi ble 
opprettet i 2012 
og integrert inn i 
Statkraft i 2014. 
Kontoret har en 
stab på 19 an satte. 
Daglig leder er 
Magne Borgund.

FAKTA
Statkraft 
i India

Det indiske kraftmarkedet er i rivende utvikling. – Statkraft har verdifull 
erfaring å bygge på i et stadig mer effektivt og grønt marked, sier Magne 
Borgund, daglig leder av Statkraft Markets i New Delhi.

    Alf Berg

1

2

1 | Tidssoner Kontoret i New 
Delhi holder tett kontakt med 
Statkraft Markets i andre deler 
av verden. 2 | Gode diskusjoner 
Amrendra Kumar, ansvarlig 
for Risk Management, Magne 
Borgund, daglig leder, Pooja 
Malhotra, leder av Trading & 
Origination, og Gaurav Bhatiani, 
ansvarlig for Analysis and 
 Regulatory Affairs. 
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AKTUELT MARKED AKTUELT BIODRIVSTOFF

ny suksesshistorie for Statkrafts markeds-
divisjon. Potensialet er nesten uendelig i et 
land med 1,25 milliarder mennesker, høy 
økonomisk vekst og et forbruk per person 
som i dag er mindre enn 1/25 av forbruket 
i Norge, påpeker Borgund.

– Ved å være til stede i India i denne tid-
lige, men svært viktige fasen kan Statkraft 
bidra til en bærekraftig utvikling av kraft-
markedet, samtidig som vi posisjonerer 
oss i et land som innen 2030 er forventet å 
være det mest folkerike i verden.

ENERGILØFT Staben på 19 medarbeidere 
ved Statkrafts kontor i New Delhi arbei-
der med ulike aspekter av det indiske 
kraftmarkedet. Gaurav Bhatiani, lederen 
av analyseavdelingen, er optimistisk på 
vegne av markedet, til tross for at utfor-
dringene er mange. 

India har 29 delstater og sju territo-
rier som opererer i markedet. Distribu-
sjonsselskpene har statlig eierskap med 
utfordringer knyttet til nettets infrastruk-
tur. Det er stort svinn i nettet, og regionale 
regelverk knyttet til strømsubsidiering 
gir en tariffstruktur som ikke alltid er 
ideell for et marked som åpner seg for nye 
investorer. Bhatiani ser imidlertid at flere 
nøkkelinstanser er på rett vei: 

– Indias nåværende administrasjon har 
klare visjoner for et energiløft. Nødvendige 
investeringer er lovet, og det er åpenhet 
om hvordan kraftmarkedet bør utvikle seg. 

Private selskaper har en god dialog med 
indiske myndigheter gjennom energi-
departementet. Statkraft spiller inn sine 
syn til ulike myndighetsorganer i spørsmål 
som dreier seg om regulering og handel. 
Vi opplever at ministeriet og regulatoriske 
myndigheter lytter til produsenter og kom-
mersielle distributører.

DER SOLEN ALLTID SKINNER Mulighe-
tene for å utnytte fornybare energikilder, 
som sol, er store i India. Landet har store 
områder som er ubebodd fordi de er 
isolerte, tørre og har veldig, veldig mye sol, 
eksempelvis ørkenområdene i de vestlige 
delstatene Gujarat og Rajasthan. 

– For Statkraft er det naturlig å tenke 
nytt, og det er naturlig å tenke grønt, sier 
lederen for India-kontorets solavdeling, 
Pratyush Kumar Thakur. – Potensialet for 
solenergi er på omtrent 1000 GW innen-

for 0,5 prosent av landets areal. I dag har 
vi en etterspørsel på rundt 140 GW, men 
energibehovet vokser raskt. Det ligger i 
kortene at Indias kraftbehov kan forsynes 
av solenergi i lang tid framover, dersom 
investeringene kommer. Den politiske 
viljen er til stede: Regjeringen har uttrykt 
et klart mål om å bygge ut en produksjon 
på 100 GW innen 2022.

– Vi ser på ulike modeller for å finne 
vår naturlige posisjon i denne verdikjeden. 
Et krav er at investeringene må være 
bærekraftige både for samfunnet som 
helhet og fra et økonomisk perspektiv. 
Solkraft i India vil bidra til at flere 
mennesker får tilgang til elektrisitet. Det 
vil styrke indiske bedrifter og skape 
arbeidsplasser og muligheter for fremtidige 
generasjoner, sier Thakur og utdyper:

– Helt konkret ser vi på noen spen-
nende løsninger der vi kombinerer vår egen 
nøkkelkompetanse fra Europa med indisk 
kunnskap og forståelse. Dette vil gi Statkraft 
essensiell innsikt i en teknologi som alle-
rede har bidratt til å revolusjonere kraft-
markeder over hele verden, også i Europa.

Statkraft Markets er ikke «bare» et 
selskap som skal handle kraft, påpeker 
Magne Borgund. – Gjennom å være en 
progressiv og pålitelig aktør i et voksende 
marked har vi også gleden av å bidra til et 
solid handelsklima for tredjepartsaktører, 
og å være med på å utvikle et mer bære-
kraftig og fremtidsrettet India, sier han. 

Ved å være til stede i 
India i denne tidlige, 
men svært viktige fasen 
kan Statkraft bidra til en 
bærekraftig utvikling av 
kraftmarkedet.

Statkraft og Södra Cell har gått sammen for å utvikle  andregenerasjons biodrivstoff 
med skog som råstoff. Med etterspørsel i markedet og overskudd av norsk trevirke ser 
Statkraft lyst på å utvikle et fornybart alternativ for transportsektoren.

Går for grønt drivstoff

Det nye samarbeidsselskapet har fått 
navnet Silva Green Fuel. – Statkraft kan 
industri og forretningsutvikling innenfor 
klimavennlig energi, og i Södra har vi en 

partner som kan skogsindustri. Vi tror dette er 
en meget god forretningsmulighet for Statkraft, 
sier Rune Gjessing, administrerende direktør i 
Silva Green Fuel. Han legger vekt på at et ønske 
om fortsatte investeringer i fornybarsektoren i 
Norge ligger bak satsingen. Målet er å produsere 
biodrivstoff for innblanding i diesel. 

− Det er stor etterspørsel etter klimavennlige 
drivstoffalternativer for transportsektoren. Sam-
tidig er det et overskudd av trevirke i Norge, og 
Statkraft er allerede inne i biomassetrading.

Ambisjonen er å realisere et kommersielt 
anlegg på Tofte i Hurum i Buskerud innen utgan-
gen av 2020, men mye skal falle på plass før den 
tid. Viktigst er en teknologi som fungerer i stor 
skala, og et kommersielt marked skapt av gode 
rammevilkår med tilstrekkelig avgiftsforskjell 
mellom fossilt drivstoff og biodrivstoff. 

Gjessing mener utviklingen er kommet så 
langt at flere teknologiske løsninger er klare for å 
skaleres opp. − I 2015 jobber mange miljøer rundt 

om i verden med å utvikle teknologi for å produ-
sere andregenerasjons biodrivstoff med trevirke 
som råstoff, men foreløpig er bare en håndfull 
pilot- og demoanlegg satt i drift. Utfordringen vi 
står overfor dette året, er å identifisere den mest 
egnede teknologien.

KLIMAEFFEKT Biodrivstoff som er produsert 
på en bærekraftig måte, er et etterspurt produkt 
og er anerkjent som en forutsetning for å nå 
målene om å redusere utslippene av klima-
gasser.

− Biodrivstoff kan bidra til betydelige 
reduksjoner av klimagassutslipp globalt, når det 
erstatter fossilt brensel. Det gjelder særlig andre-
generasjons biodrivstoff der hele treet utnyttes, 
og der det ikke oppstår konkurranse med mat-
produksjon, for eksempel mais, og bioetanol.

Avtalen med Södra innebærer at Statkraft tar 
over havnen og bygningsmassen til Södra Cells 
gamle cellulosefabrikk på Tofte. Området har 
en etablert infrastruktur og dypvannskai for å 
håndtere store mengder trevirke. Om kort tid 
starter Statkraft handel med biomasse fra Tofte 
til eksisterende biokraftverk i Norges naboland. 

 Tone K. Dahle       Hans Fredrik Asbjørnsen

>  Silva Green Fuel ble 
etablert vinteren 2015 
og er eid 51 prosent av 
Statkraft og 49 prosent 
av Södra Cell. 10 per
soner jobber i det nye 
selskapet, utleid fra 
Statkraft og Södra Cell. 
Silva Green Fuel holder 
til på Lilleaker i Oslo, 
og Rune Gjessing fra 
Statkraft er administre
rende direktør.

>  Södra Cell er en 
produsent av cellulose. 
Selskapet er eid 
av Sveriges største 
skogeierforening, 
Södra Skogsägarna. 
Foreningen består av 
over 50 000 skogeiere 
i det sørlige Sverige.

FAKTA

3 | God energi  
Pooja Malhotra, Amrendra 
Kumar og Gaurav 
Bhatiani. 
4 | Lyse utsikter  
Potensialet er enormt 
for solkraft i India, sier 
Kumar Thakur, leder av 
Solar India.
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Rune Gjessing, administrerende direktør i Silva Green Fuel.
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LEDERERFARING: 
Konsernsjef og finans-
direktør i Norske Skog 
fra 2005 til 2010, ulike 
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ingeniør fra NTH  
(nå Norges teknisk- 
naturvitenskapelige 
universitet, NTNU)

FAMILIE: Gift, fire barn

CHRISTIAN 
RYNNING-TØNNESEN

Kommunikasjonsrådgiver 
Anders Berg-Hansen i 
samtale med konsern-
sjef Christian Rynning- 
Tønnesen om omstillingen 
i energiindustrien og 
visjoner for fremtidens 
Statkraft.

Konsernsjefen lener seg over møte-
bordet på kontoret. Han tenker seg 
alltid nøye om før han svarer. Som 
i en ingeniørs beregninger er det 

høy presisjon i ordvalget.
– Statkraft har en lovende portefølje 

med fornybar energi og en veldig frem-
tidsrettet forretningsplan. Vi har et fantas-
tisk utgangspunkt i en verden som fortsatt 
trenger mye energi, men mindre karbon.

Helt siden han ble konsernsjef i 
 Statkraft i 2010, har Christian Rynning-
Tønnesen fremholdt at «verden trenger 
mer ren energi». Og på disse fem årene 
har veksten i fornybar energi vært 
formidabel. Statkraft har vært med på 
veksten, spisset strategien, bygget opp 
solid egenkapital og tatt lange steg ut i det 
internasjonale energimarkedet.

KREVENDE MARKED Likevel peker 
ikke alle kurver oppover. Det er krevende 
tider i den europeiske kraftbransjen. 
Mens det bygges mer fornybar produk-
sjonskapasitet, har etterspørselen flatet 
ut og kraftprisene har falt. I det nordiske 
kraftmarkedet, der Statkraft har over 
90 prosent av sin produksjon, var den 
gjennomsnittlige kraftprisen i fjor 28 pro-
sent lavere enn gjennomsnittet for årene 
2009–2013.

Når han skal gjøre opp regnskapet 
for sine fem første år som konsernsjef, 

er det nettopp disse markedsendringene 
Rynning-Tønnesen trekker frem.

– I et krevende marked har Statkraft 
tross alt klart å opprettholde god inntjening. 
Det er jeg godt fornøyd med. Vi har jobbet 
hardt med å inngå nye kontrakter og finne 
nye forretningsmodeller, og vi har utviklet 
mange nye investeringer, selv om noen av 
dem har hatt negativ avkastning. Målinger 
viser dessuten at omdømmet vårt er blitt 
langt sterkere de siste årene. Jeg opplever 
at politikere, medier og folk flest har større 
forståelse og respekt for Statkraft.

– Hva er det viktigste du har oppnådd?
– I perioden jeg har vært konsernsjef, har 

vi fått ny kapital fra eieren to ganger, i 2010 
og i 2014. Det er en solid anerkjennelse!

VISJONEN Store vindusflater gir utsikt til 
Oslofjorden. Kontoret er behagelig stille. 
Det kommer godt med når hverdagen 
kjennetegnes av plutselige avbrytelser. Nå 
er det finansdirektøren som åpner døren 
og trenger konsernsjefens blikk på en 
presentasjon av siste kvartalsresultater. 
Rynning-Tønnesen håndterer forstyrrel-
sene med en velsignet evne til å kombinere 
høy effektivitet med full konsentrasjon.

– Hva er din visjon for Statkraft – hvor er vi 
på vei?

– Visjonen i dag er å utvikle oss videre 
til å bli et av de ledende selskapene i ver-
den innenfor fornybar energi.

 Anders Berg-Hansen       Hans Fredrik Asbjørnsen

Energisektoren er inne i en stor og krevende omstilling. – Akkurat nå 
er det veldig spennende å lede Statkraft. Vi har et fantastisk utgangspunkt 
for fremtiden, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

FORNYBARKONGENVi har et fantastisk 
utgangspunkt i en verden 
som fortsatt trenger  
mye energi, men  
mindre karbon.

AKTUELT POWERTALK
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– Og hva må vi gjøre for å komme dit?
– Vi må fortsette å utvikle fornybar 
kraftproduksjon i form av vannkraft og 
vindkraft, og nå vil vi også engasjere 
oss i solkraft. Vi skal fortsette å utvikle 
fjernvarme, i hovedsak basert på forny-
bart råstoff og avfall, og vi skal satse på 
å utvikle fornybart biodrivstoff. Vi skal 
videreutvikle våre markedsoperasjoner 
i Europa, Asia og Sør-Amerika. Og vi vil 
være aktive i den globale innsatsen mot 
klimaendringer.

KLIMAENGASJEMENT De fleste som har 
møtt konsernsjefen, har hørt han snakke 
energisk om å bekjempe globale klima-
endringer. Engasjementet for klima er 
ekte, og det startet med vannkraft.

– Jeg var interessert i vannkraft ut fra 
tanken om at dette er en fornybar ressurs 
og har evighetens perspektiv. Etter hvert 
har mitt engasjement utviklet seg til å bli en 
interesse for alle typer fornybar energi. Jeg 
tror verden vil trenge noe fossil energi også 
i fremtiden, men langt mindre enn i dag.

Da kronprinsesse Mette-Marit gikk opp 
den røde løperen til Vang Gård i november 
2014, var det etter personlig invitasjon fra 
Rynning-Tønnesen. Konsernsjefen samlet 
for andre gang internasjonale forskere, 
miljø vernere og næringslivsledere til klima-
symposiet Climate Roundtable i Statkrafts 
konferansesenter. Selv fikk Rynning- 
Tønnesen den virkelige oppvåkningen i 
2010, da han tiltrådte som Statkraft-sjef.

– Noe av det først jeg gjorde som kon-
sernsjef var å lese meg opp på vitenskape-
lige rapporter om klimaendringene. Raskt 

ble jeg overbevist om at disse endringene 
var sterkt påvirket av forbruket av fossilt 
brennstoff. Jeg innså at dette ville påvirke 
hele energisektoren.

– Men ikke alle lar seg overbevise av tall og 
fakta om klimaendringene?

– Jeg har ingeniørbakgrunn og hadde 
lett tilgang på hovedrapporten fra FNs 
klimapanel og andre kilder. Min vurde-
ring da jeg leste materialet, var at det var 
veldokumentert. Jeg mener at temaet er så 
viktig at alle som er opptatt av fremtiden, 
burde sette seg inn i hovedinnholdet i 
disse rapportene.

REN MOTIVASJON – Du leder mer enn 3 700 
ansatte og har truffet veldig mange av dem. 
Hvem er en typisk statkrafter?

– Først og fremst vil jeg si det er gjen-
nomgående høyt kompetansenivå blant 
ansatte i Statkraft. Folk viser god moti-
vasjon og vilje til å bidra. En fellesnevner 
er at vi motiveres av en jobb som både er 
teknisk spennende og svært meningsfull. 
Kraftproduksjonen og IT-løsningene våre 
er teknologisk avanserte. At vi satser på 
ren energi, tror jeg betyr noe mer for hver 
enkelt av oss.

For konsernsjefen handler ledelse om 
kombinasjonen av å utvikle gode strate-
gier og å bygge en organisasjon med stor 
gjennomføringskraft. I tillegg legger han 
vekt på betydningen av å formidle de 
riktige holdningene ut i organisasjonen. 
Visjonene er store, og han ser tydelig for 
seg at Statkraft vil gjøre en forskjell i ver-
den. Verden står overfor en stor omstil-
ling, sier han. Så hvordan blir endringene 
for oss som jobber her?

– En som blir ansatt i Statkraft i dag 
og skal jobbe her i ti år, vil oppleve en 
global omstilling. Nye investeringer i 
energisektoren vil gå fra fossilt til forny-
bart. Alle i Statkraft jobber direkte eller 
indirekte med ren energi, og derfor er 
alle ansatte veldig viktige brikker i denne 
omstillingen.

STOLT HISTORIE I 2015 er det 120 år 
siden den norske staten kjøpte sin første 
vannfallrettighet i Paulenfoss i Vest- 
Agder. Og med det startet også historien 
om Statkraft. 

– Selskapet har en lang, stolt historie. Tror 
du historien betyr noe i dag?

– Ja. Dagens konsern er et resultat 
av vår historie. Den lange erfaringen fra 
vannkraft sitter i veggene og har vært et 
rotfeste for å ekspandere selskapet tek-
nologisk og geografisk, inn i nye energi-
former og ut i flere verdensdeler.

Gjennom 120 år har Statkraft vokst 
fra å være en norsk vannkraftprodu-
sent til å bli en internasjonal aktør med 
flere  teknologiske og kommersielle 
forretnings områder. I år skal det feires! 

En fellesnevner er at vi 
motiveres av en jobb 
som både er teknisk 
spennende og svært 
meningsfull. 

Døgnet mitt: Jeg står opp klokken 6.45 og er på 
jobb rundt 8.00. Ser gjennom dagens agenda, 
sjekker e-post og noterer saker som må følges 
opp. Klokken 8.30 er det fast møte med Lisbeth, 
min assistent. Dagen har ofte mange møter. 
Energinivået kan synke litt etter lunsj, men stiger 
igjen etterpå. Drar hjem i 17-tiden, men gjør som 
regel en del arbeid om kvelden og i helgen.

ENERGI
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Døgnet

Det hele 
startet med 
en liten foss 
Politikerne som vedtok kjøpet av 
 Paulenfossen i 1895 var riktignok 
 fremsynte, men forestilte seg neppe at det 
skulle resultere i Europas største fornybar-
selskap med virksomhet i 20 land.

TEMA 120–ÅRSJUBILEET
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1895
SIKRER ARVESØLVET. Kjøpet av 
Paulenfoss i 1895 markerer starten 
på Statskrafts historie. Staten betaler 
23 245 kroner for fossen, som skal 
skaffe strøm til jern banen. En rekke 
norske fossefall blir kjøpt opp av 
privat personer frem til  «panikklovene» 
blir vedtatt fra 1906 for å sikre 
kommunalt eller statlig eierskap. En av 
dem var Ringedalsfossen (bildet).

ORGANISERING. Noreutbyggingen tar 
til i 1918 og tydeliggjør dimensjonene 
på de statlige utbyggingsprosjektene. 
I 1921 blir alle statlige organer med 
ansvar for vassdrags og elektrisitets
spørsmål samlet i Norges vassdrags og 
elektrisitetsvesen (NVE). En sentral 
oppgave er bygging og drift av vannkraft
verkene i elvene som Staten eier, omtalt 
som Statkraften. 

1921

>  Førsteamanuensis ved Handels
høgskolen og fakultet for sam
funnsvitenskap ved Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold.

>  Skjold forsker på innovasjon 
og moderne økonomisk 
historie og har nylig avsluttet 
femte og hittil siste bind 
i Statkrafts historie, med 
tittelen «Mot nye horisonter, 
Statkrafts internasjonale 
historie etter 1990». Han 
har også skrevet «Power for 
Generations. Statkraft and the 
Role of the State in Norwegian 
Electrification» (2009).

>  I denne artikkelen trekker 
Skjold opp hovedlinjene 
i historien om Statens og 
Statkrafts engasjement i 
fornybar energi gjennom 120 år.

FAKTA
Dag Ove Skjold

Dag Ove Skiold trekker i denne 
artikkelen opp hovedlinjene i Statkrafts 
historie.

F  or 120 år siden vedtok Stortinget å 
kjøpe et lite fossefall i et vassdrag 
lengst sør i landet. Paulenfoss skulle 
bygges ut for å forsyne landets gry-

ende jernbanesystem med strøm. Selv om 
fossen aldri ble bygd ut, markerte kjøpet 
innledningen på en serie vannfallsoppkjøp 
som varte frem til omkring 1920, og som 
endte med at den norske stat ble Europas 
største vannkrafteier. Vannfallene dannet 

grunnlaget for utviklingen av et omfat-
tende statlig engasjement i kraftutbygging 
og kraftproduksjon. Dette engasjementet 
ivaretas i dag av Statkraft, som dermed kan 
knytte sitt opphav helt tilbake til året 1895.

Holdningene til politikerne rundt for-
rige århundreskifte, ved inngangen til det 
moderne industrielle gjennombrudd, var 
avgjørende for at Statkraft eksisterer i dag. 
Dette er holdninger som fremdeles, i 2015, 

Statkrafts eierskapsmodell, fornybarprofil og innovasjons-
kraft følger lange historiske linjer. Nå er selskapets 120 år 
lange historie samlet i fem bind, her får du kortversjonen.

Med historien 
som perspektiv

Statkraft startet som 
et vannkraftselskap 
som skulle bringe 
økonomisk vekst og 
velstand til den unge 
norske nasjonen. 
Dagens internasjonale 
fornybarselskap har 
som mål å levere ren 
energi. Sheringham 
Shoal er et eksempel 
på satsingen. FO
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avgifter til Staten og lokalsamfunnene som 
ble berørt av utbyggingene. De la også til 
rette for et omfattende offentlig eierskap, 
ikke minst ved at de ga kommunene 
særfordeler. Også de omfattende statlige 
vannfallsoppkjøpene i denne perioden må 
sees i lys av et ønske om å sikre vann-
kraften for fellesskapet. 

STATENS ROLLE I NORSK KRAFT-
FORSYNING I 1918, på tampen av første 
verdenskrig, vedtok Stortinget å bygge ut 
de mektige Nore-vannfallene om lag 100 
kilometer vest for Oslo. Nore kraftverk 
ville bli et av verdens største vannkraft-
verk og skulle etter planen forsyne flere 
hundre tusen mennesker med billig strøm. 
Beslutningen markerte at Staten for alvor 
aktet å ta del i elektrifiseringen av landet. 

To år senere ble det også besluttet å 
samle alle statlige organer med ansvar for 
vassdrags- og elektrisitetsspørsmål i et 
nytt organ med navnet Norges vassdrags- 

og elektrisitetsvesen (NVE). NVE skulle 
være Statens reguleringsorgan i sektoren 
og fikk ansvar for utbygging av Statens 
vannfall. Muligheten til å få være med på 
å bygge store vannkraftverk, som Nore, 
virket forlokkende på mange ingeniører, 
og NVE ble raskt landets største fagorgan 
innenfor vannkraftbygging, elektroteknikk 
og hydrologi. 

Det var altså med Nore-utbyggingen og 
etableringen av NVE at den norske stat for 
alvor etablerte seg som kraftutbygger og 
kraftprodusent. Riktignok gikk heller ikke 
Norge klar av de internasjonale økono-
miske krisene i 1920- og 1930-årene, og 
disse rammet også den statlige kraftutbyg-
gingen, som i en lang periode ble lagt på 
is. Men etter 1945 ble ambisjonene tatt opp 
igjen og styrket ytterligere. I etterkrigs-
årenes politiske visjoner om det moderne 
Norge, fikk vannkraften en helt sentral 
rolle, og Staten inntok igjen en ledende 
posisjon i utbyggingen av landets vannfall. 

står påfallende sterkt, og som dermed også 
påvirker dagens Statkraft. 

VANNKRAFTEN ERKLÆRES SOM 
FELLES GODE Vannkraften gir et glim-
rende eksempel på hvordan teknologi kan 
omskape verdiløse naturressurser til gull-
gruver. Fra naturens side er Norge velsignet 
med hundrevis av vassdrag og mange 
store og konsentrerte vannfall. Men inntil 
slutten av 1800-tallet var de fleste av disse 
uten økonomisk betydning. Dette endret 
seg raskt med den hurtige utviklingen av 
elektroteknikken og turbinteknologien i 
de siste tiårene før 1900. 

Strømmen av innovasjoner gjorde det 
med ett mulig å omskape rennende vann 
til elektrisk energi i store mengder, endatil 
på en relativt billig måte. Ved inngangen til 
det nye århundret begynte både norske og 
utenlandske finans- og industrifolk å øyne 
store muligheter i «det hvite gull». Fosser 
ble kjøpt opp i stor stil av såkalte fossespe-

kulanter, ofte til en billig penge og ofte fra 
bønder som ikke hadde forutsetninger for å 
forstå hvilke verdier teknologien var i ferd 
med å omskape det rennende vannet til.

Norge oppfattes gjerne som et samfunn 
preget av demokrati, likhet og fellesskaps-
løsninger. Historikere hevder at dette er 
samfunnstrekk som skriver seg tilbake 
til 1800-tallet. Bildet harmonerer i alle 
fall godt med hvordan norske politikere 
etter hvert forholdt seg til vannkraften. Da 
man begynte å forstå dimensjonene over 
verdiene av denne ressursen, og de hek-
tiske oppkjøpene fra private investorer ble 
kjent, innførte Stortinget et lovverk som la 
strenge restriksjoner på hvem som skulle 
få eie og utnytte vannkraften. 

Ifølge dette lovverket, som ble inn-
ført mellom 1906 og 1917, skulle private 
fortsatt få lov til å eie og bygge ut vann-
kraftproduksjon. Men lovene la opp til at 
en betydelig del av verdiskapingen skulle 
tilfalle fellesskapet gjennom skatter og 

Allerede på 1920-tallet hadde Norge et høyere gjennom-
snittsforbruk av strøm og flere innbyggere med innlagt 
strøm i hjemmet enn noe annet land i verden.

1940
KRIG. Tyskerne sikrer seg raskt kontroll 
over norske kraftverk etter invasjonen 
9. april 1940. Okkupasjonsmaktene 
trenger kraft til produksjon av lett
metall til rustnings industrien. Kraft
verkene blir dermed mål for norske og 
allierte sabotasje og bombeaksjoner. 
Sporene etter krigen er fortsatt synlige 
på kraftverket Hakavik i Buskerud, der 
østgavlen viser tysk kamuflasjemaling.

NY OPTIMISME. Etter krigen skyter 
utbyggingen av vannkraft fart på 
ny. Et av de store prosjektene er 
Tokke i Telemark. Statsminister Einar 
Gerhardsen åpner kraftverket i 1961. 
Med sine enorme dimensjoner blir 
Tokke et symbol på hva Norge kan 
klare av ingeniørbragder. Anlegget 
koster én milliard kroner, men viser 
seg raskt å være lønnsomt. 

1961

Jubileumsfilmen «The 
Statkraft Journey» 
følger selskapets 
historiske utvikling og 
peker inn i fremtiden. 
Filmen inneholder 
intervjuer med mange 
nøkkelpersoner i 
organisasjonen, 
fra produksjon til 
markedsoperasjoner. 
Filmen kan sees på 
statkraft.com og på 
Statkrafts YouTube
kanal senere i 
jubileumsåret.

En 
tidsreise

NVE fikk store ressurser og arbeidsopp-
gaver. I en tid da omdanning av natur til 
økonomiske og sosiale goder var udelt 
positivt, konstruerte NVEs ingeniører 
kjempemessige kraftstasjoner i fjell, dem-
ninger i høyfjell og stadig mer innfløkte 
nettverk av høyspente kraftoverføringer. 

Selve kronen på verket var Ulla- Førre-
komplekset i Rogaland, påbegynt i 1974. 
Ulla-Førre ble bygd ut med seks kraft-
stasjoner, en samlet installert kapasitet 
på 2100 MW og en gjennomsnittlig årlig 
produksjonsevne på hele 4,5 TWh. Kraft-
verket inkluderer også flere av landets 
største demningskonstruksjoner. I likhet 
med mange av de øvrige statlige vann-
kraftverkene ble Ulla-Førre bygd med høy 
reguleringsevne, det vil si med mulighet 
til å omdanne voldsomme vannmengder 
til elektrisk kraft på kort tid, når det var 
behov for det. 

I tillegg til å sikre offentlig eierskap 
hadde den statlige kraftutbyggingen sær-
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lig to formål. For det første påtok Staten 
seg et særlig ansvar for å sikre billig kraft 
til kommuner og lokalsamfunn som selv 
ikke var i stand til å investere i kostbar 
vannkraftutbygging. Statens kraft fikk 
altså en rolle som utjevnings- og forde-
lingsverktøy. For det andre ble den statlige 
kraften et viktig næringspolitisk verk-
tøy, gjennom at Statens kraft ble solgt på 
gunstige vilkår til kraftkrevende industri. 
Denne rollen ble spesielt viktig etter andre 
verdenskrig og bidro til en rekke større 
industrietableringer, særlig innenfor alu-
miniumproduksjon.

Statens kraftutbygging bidro med andre 
ord vesentlig til oppbyggingen av Norge 
som industri- og velferdssamfunn. Den 
bidro også, sammen med kommunenes 
kraftutbygging, til at Norge tidlig fikk ver-
dens best utbygde elektrisitetsforsyning. 
I dag er det få som er klar over at Norge 
allerede i begynnelsen av 1920-årene 
hadde et høyere gjennomsnittsforbruk 
av strøm og flere innbyggere med innlagt 
strøm i hjemmet enn noe annet land i ver-
den. På dette området var landet faktisk 

i en divisjon for seg, langt foran ledende 
industriland som USA, Tyskland og Stor-
britannia. Også i dag kjennetgenes Norge 
av et høyt gjennomsnittsforbruk. 

DET MODERNE STATKRAFT BLIR TIL 
Ved inngangen til 1960-årene var Staten 
blitt landets suverent største kraftprodu-
sent, med en andel av landets samlede 
kraftproduksjon på nærmere en tredjedel. 
På dette tidspunktet omfattet virksom-
heten en fagstab på mange hundre men-
nesker og et tusentall anleggsarbeidere 
som til sammen utgjorde en vannkraft-
kompetanse i verdensklasse. 

Dette miljøet var imidlertid ikke samlet 
i en selvstendig organisasjon, men var en 
del av reguleringsorganet NVE, som også 
hadde ansvaret for mange andre oppgaver i 
sektoren. Denne organiseringen førte til at 
virksomheten ikke fikk en sterk identitet 
som organisasjon. Ved en større om orga-
nisering i 1960 ble riktignok etaten delt i 
fire mer selvstendige enheter, og utbygging 
og drift ble organisert i enheten Statskraft-
verkene. Etableringen av Statskraftverkene 

1992
ET SELVSTENDIG OG KOMMERSIELT SELSKAP. 
I 1992 blir Statkraft et rent produksjons og 
omsetningsselskap, mens Statnett opprettes for å 
ivareta distribusjonsoppgavene. Stortinget fastslår 
at Statkraft skal drives som et kommersielt sel
skap. Nytt handlingsrom gir selskapet mulighet til 
å kjøpe opp regionale kraftverk i Norge og starte 
vannkraftutbygging i andre land. 

Statens kraftutbygging bidro 
vesentlig til oppbyggingen av Norge 
som industri- og velferdssamfunn.

Statkrafts nyere 
historie utgis i 
bokform i forbin
delse med jubileet. 
«Mot nye horisonter, 
Statkrafts interna
sjonale historie etter 
1990» tar for seg 
reisen fra et nasjonalt 
vannkraftselskap 
til et internasjonalt 
fornybarselskap med 
fullskala prosjekter 
på tre kontinenter. 
Skiftende markeds
forhold, strategiske 
diskusjoner og 
kulturelle barrierer er 
blant temaene som 
diskuteres inngående.

Mot nye 
horisonter

LA ELVA LEVE! Gjennom hele 1970tallet øker 
motstanden mot vassdragsutbyggingen i Norge i 
takt med et tiltakende miljøengasjement i sam
funnet. Altautbyggingen i Finnmark viser med full 
styrke at vannkraft er blitt et kontroversielt tema. 
I begynnelsen av 1981 kulminerer protestene i en 
konfrontasjon mellom 1 000 demonstranter og 
600 politifolk på anleggsstedet. Alta kraftverk blir 
bygget, men miljøkampen bidrar til strengere krav 
til vassdragsutbygging. 

1981

Ingeniørbragd Oddatjønndammen er en del av den gigantiske Ulla-Førre-utbyggingen som ble påbegynt i 1974. Vannkraftanlegget er fortsatt Nord-Europas største.
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utkant hadde klart å lykkes så godt med 
å omstille til en markeds basert kraftfor-
syning. For Statkraft innebar den tidlige 
liberaliseringen at selskapet fikk et viktig 
forsprang på andre større europeiske 
kraftselskaper. Mens monopolsystemene 
fikk leve enda en del år i de fleste euro-
peiske land, måtte Statkraft lære seg 
å håndtere en ny virkelighet preget av 
konkurranse. Den erfaringen skulle bli et 
stort aktivum da resten av Europa begynte 
å gå i samme retning. Statkrafts tidlige og 
vellykkede satsing på krafthandel på kon-
tinentet, og selskapets evne til å operere 
og tjene penger i markeder i omstilling, 
har nær sammenheng med de erfaringene 
som ble høstet i det norske og nordiske 
markedet i 1990-årene.

Også den lange tradisjonen som vann-
kraftselskap har bidratt vesentlig til å defi-
nere Statkraft som internasjonalt selskap. 
For det første har vannkraft stått i sentrum 
for selskapets internasjonale ekspansjon. 
De første større utenlandsinvesteringene i 

var viktig i den forstand at virksomheten 
fikk en egen direktør og ledelse og deri-
gjennom en noe tydeligere identitet som 
organisasjon. Innad i Statskraftverkene var 
det imidlertid mange som hadde håpet på 
en enda mer selvstendig rolle. Man så blant 
annet til Sverige, der det statlige krafts-
elskapet Vattenfall hadde status som et 
selvstendig selskap. 

FRA NASJONAL FORVALTNINGS-
BEDRIFT TIL INTERNASJONALT 
KONSERN Først i 1985 vedtok Stortinget 
å skille ut Statskraftverkene fra NVE og 
omgjøre det til et eget selskap. Formelt 
skjedde utskillelsen 1. januar året etter, og 
navnet på det nye selskapet ble Statkraft. 
Hele den statlige porteføljen av vannkraft-
verk og kraftoverføringer ble overført til 
det nye selskapet, sammen med nesten 
hele den gamle utbyggings- og drifts-
organisasjonen. Konkret dreide det seg om 
en årsproduksjon på omkring 30 TWh og 
rundt 4 200 ansatte.

1960- og 1970-årene. Den sterke fornybar-
tradisjonen har også formet politikernes 
syn på hva slags energiformer Statkraft har 
kunnet engasjere seg i utenlands. Og selv 
om Statkrafts fornybare profil er drevet av 
kommersielle hensyn, er det samtidig et 
faktum at historien og eierskapet har lagt 
visse føringer på selskapet når det gjelder 
hvilke produksjonsteknologier som har 
vært aktuelle å satse på. Slik sett må den 
sterke satsingen på vann- og vindkraft, 
både i og utenfor Norge etter tusenårs-
skiftet, også dels sees som et produkt av 
selskapets historie.

Det er sagt at historien kan virke både 
begrensende og forløsende. I lys av det 
siste tiårets økte oppmerksomhet om 
klimautfordringene er det grunn til å 
hevde at Statkrafts historie representerer 
en forløsende kraft. Selskapets tradisjon 
og eierskap har bidratt til at den grønne 
profilen har blitt videreført. Og det er liten 
grunn til å tro at ikke denne profilen bare 
vil bli enda mer verdifull i fremtiden.  

 

To politiske beslutninger, fattet i 1990 og 
1991, fikk imidlertid enda større betydning 
for virksomhetens videre utvikling. I 1990 
vedtok Stortinget å omdanne norsk kraftfor-
syning fra en monopolbasert til en markeds- 
og konkurransebasert virksomhet. Og som 
en naturlig forlengelse av den beslutnin-
gen ble det året etter besluttet å omdanne 
 Statkraft til et kommersielt selskap med 
virkning fra 1. januar 1992. Dette er uten tvil 
den viktigste hendelsen i den statlige kraft-
virksomhetens historie etter andre verdens-
krig, og det er hovedgrunnen til at Statkraft 
i dag er et internasjonalt selskap. 

Det er interessant å merke seg at Norge 
med energireformen i 1990 faktisk ble en 
pioner og et forbilde innenfor liberalise-
ring av kraftforsyning. Bare Stor britannia 
hadde på dette tidspunktet gått i en lignende 
retning. Siden skulle svært mange land i alle 
deler av verden gjøre det samme. Norges 
tidliggang førte etter hvert til at politikere 
og bransjefolk fra hele verden strømmet 
til landet for å lære hvordan man i Europas 

begynnelsen av 1990-årene var i vann-
kraftprosjekter i Asia (Laos og Nepal). Og 
da SN Power ble etablert i samarbeid med 
investeringsfondet Norfund i 2002, var 
vannkraft hovedsatsingsområdet. Siden 
har SN Power investert betydelig i oppkjøp 
og utbygging av vannkraftproduksjon i 
Latin-Amerika og Asia, og i noe grad også 
i Afrika. I egen regi har Statkraft investert 
betydelig i land som Tyrkia og Albania, og 
etter integreringen av SN Power i fjor har 
den internasjonale satsingen økt ytterli-
gere. Vannkraftsatsingen har hatt utgangs-
punkt i selskapets historiske kompetanse.

VERDIFULL PROFIL Indirekte har 
vannkrafttradisjonen også bidratt til 
selskapets sterke orientering mot fornybar 
energi. Statkraft var noe så sjeldent som 
et «grønt» selskap lenge før «grønt» ble 
et politisk og kommersielt vinnerkort. 
Politisk har fossil og nukleær kraftpro-
duksjon aldri vært akseptert i Norge, selv 
om særlig atomkraft ble vurdert seriøst i 

Med energi-
reformen 
i 1990 ble 
Norge faktisk 
en pioner 
og et for-
bilde innenfor 
 liberalisering 
av kraft-
forsyning.

VIND I SEILENE. Inngangen til et nytt tusenår 
preges av økt internasjonalisering og mer 
ekstremvær som understreker klimaendringene. 
Statkraft retter øynene mot ny energi og vekst 
gjennom fusjoner og oppkjøp. Vindkraft blir et 
nytt og viktig forretningsområde. I 2002 kan 
kong Harald klippe snora og erklære Norges 
største vindpark for åpnet på Smøla i Møre og 
Romsdal.

2002 2008 2015
INTERNASJONALISERING. 2008 regnes som 
Statkrafts internasjonale gjennombrudd med 
E.ONtransaksjonen som gir Statkraft fullt eierskap 
i en rekke produksjonsanlegg i Sverige, Tyskland 
og Storbritannia, samt aksjer i E.ON AG. Samme 
år øker Statkraft sin eierandel i Statkraft Norfund 
Power Invest (SN Power), som siden 2002 har 
utviklet vannkraftprosjekter i voksende markeder 
utenfor Europa. I 2014 overtar Statkraft anleggene 
til SN Power i de mest utviklede markedene og 
befester ytterligere sine internasjonale ambisjoner. 

SKAPER NY HISTORIE. Statkraft 
har en langsiktig vekstambisjon og 
legger opp til store investeringer i 
fornybar energi i Norge, i Europa og 
i fremvoksende markeder i Asia og 
SørAmerika. Fremtiden er fornybar.

Statkraft var noe så sjeldent som et 
«grønt» selskap lenge før «grønt» ble et 
politisk og kommersielt vinnerkort.

FOTO: JIMMY LINUSFOTO: JOHN PETTER REINERTSEN
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Endelig strømmer vannet gjennom tunnelen som bokstavelig talt 
ble en propp i Kargi-prosjektet i Tyrkia. Smarte løsninger og godt 
samarbeid har snudd utbyggingen til en suksesshistorie.

    Alf Berg

Gode krefter
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FOTOREPORTASJEN KARGI

Landskapet i Corum-provinsen nord i Tyrkia er like vari-
ert som det er vakkert. Høye steinformasjoner og karrige 
åssider blir avløst av gresskledde sletter og slanke popler 
rundt neste sving. De brå skiftningene er resultat av den 

nordanatoliske forkastningen som skjærer gjennom denne delen 
av landet.

– Å bygge en 12 kilometer lang tunnel gjennom forkastnings-
beltet er både komplisert og uforutsigbart, forklarer Tor Ole 
Solheim, vedlikeholdsansvarlig i Kargi-prosjektet. 

Ett års forsinkelse er et tydelig uttrykk for utfordringene som 
prosjektet har møtt underveis. Den gigantiske tunnelboremaski-
nen (TBM), som har stått for store deler av utgravingen av tunne-
len, ankom anlegget tre måneder på overtid og satte seg deretter 
fast under boringen. Tett dialog med entreprenøren og konstruk-
tive løsninger har imidlertid loset prosjektet trygt i havn innenfor 
kostnadsrammen på om lag to milliarder kroner.

– Kargi er det første kraftverket som Statkraft har bygget opp 
fra bunnen av i Tyrkia. Vi har utviklet gode lokale partnerskap 

og har høstet verdifull erfaring for fremtiden, sier Bilge Atlar, 
prosjektleder for Kargi-anlegget. 

Kargi utnytter et fall på 75 meter i Tyrkias lengste elv, 
Kizilirmak. Nå strømmer endelig vannet fritt fra demningen til 
kraftstasjonen. Tunnelen er ti meter i diameter og har et vannsluk 
på hele 167 000 liter per sekund.

– Da tunnelboremaskinen stod fast, sprengte vi oss inn i fjellet 
fra den andre siden med konvensjonelle metoder. Resultatet var 
svært vellykket, fremdriften i prosjektet skjøt fart og vi klarte å 
hente inn igjen noe av den tapte tiden, sier Solheim.

Med åpningen av kraftverket har Statkraft mer enn femdoblet 
sin kapasitet i Tyrkia, fra Çakits 20 MW til Kargis 102 MW. Når 
Çetin åpner i 2016, gjøres femgangeren igjen. Energibehovet i 
Tyrkia er økende og landet er et satsingsområde for Statkraft.

– Kargis produksjon utgjør ikke mer enn om lag én prosent 
av Tyrkias samlede produserte vannkraft. I et marked der fossile 
energikilder dominerer, er det imidlertid viktig og meningsfullt å 
bidra til mer fornybar energi, sier Bilge Atlar. 

1 2

1 | Kompetanse over landegrenser. Mellom de siste testene før åpningen av anlegget utveksles kunnskap over sterk, tyrkisk te. Fra venstre: Hans-Harald Karlsen, Tor Ole 
Solheim og Kadri Guben. 2 | State of the art-teknologi preger det nye anlegget. – Men sansene våre er fortsatt blant våre viktigste måleinstrumenter, påpeker Tor Ole Solheim. 
Mens testene kjøres, lytter den norske ingeniøren oppmerksomt på vannflommen gjennom turbinen.
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2

FOTOREPORTASJEN KARGI

3 og 4 | Bor man på anleggsområdet er godt kosthold viktig. Gülhan Özüdogru sørger for sunn frokost for alle fastboende. Oliven, ost og baguetter. Og selvsagt te. 
5 | Ventetiden er snart over. Allerede i sommer er Kargi-anlegget i full drift. 6 | Vakkert og variert. Etter 12 kilometers ferd mot kraftstasjonen løper tunnelvannet ut i 
Boyabat-innsjøen. I den anatoliske forkastningens fjell byr både landskap og vær på plutselige endringer.

43

5

6
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AKTUELT PEOPLE

OG DYR

Kirurgi på 
ørret
HVORDAN kan storørreten få 
bedre livsvilkår? Et 
forskningsprosjekt i elvene 
Bandak og Tokkeåi i Telemark 
skal gi svar. I feltarbeidet blir 
fisken bedøvet og får en 
hydroakustisk sender ført inn 
i buken. Når såret er sydd 
igjen, blir fisken sluppet ut i 
vannet, der 50 lyttebøyer skal 
kartlegge fiskens vandringer. 
Prosjektet er finansiert av 
Statkraft og gjennomføres i 
samarbeid med Høgskolen i 
Telemark, Universitet i Agder 
og Havforskningsinstituttet 
Flødevigen.

KLIMAKOMMISJON Christian 
RynningTønnesen, konsernsjef 
i Statkraft, er personlig 
invitert til å delta i The Global 
Commission on the Economy 
and Climate. Kommisjonens 
28 medlemmer skal fremme 
politisk handling som forener 
klima og økonomi. 

Det faktiske forhold i dag er at 
elektrisiteten faller så billig for den 
enkelte forbruker at behovet vokser 
utover alle grenser.
INDUSTRIMINISTER LARS EVENSEN I ET BREV TIL NVEs GENERALDIREKTØR FREDRIK VOGT I 1952

Vi ser etter 
banebrytende 
nyetableringer 
som kan drive 
utviklingen 
fremover.

Investerer i innovasjonskraft

Energisektoren gjennomgår store 
endringer. Nyetablerte Statkraft 
Ventures GmbH er opprettet for 
å komme  tettere på innovasjons-

miljøer.
– Statkraft har en målsetting om å være 

med på å forme sektorens fremtid. Men vi 
kan ikke dekke alle aspekter alene, sier 
Stefan-Jörg Göbel,  direktør for  Continental 
Trading & Origination. 

Den nye enheten for venturekapital 
skal investere i europeiske oppstarts-
selskaper som utviker produkter og 
forretningsmodeller som komplementerer 
Statkrafts kjernevirksomhet.

– Vi ser etter banebrytende nyeta-
bleringer som kan drive utviklingen 
fremover. Statkraft Ventures GmbH 
ønsker å være en foretrukket strategisk 
partner for slike selskaper ved å tilby 
kapital og fagkunnskap, sier Matthias Dill, 
 administrerende direktør for enheten.

Målet er at investeringene skal gi 
avkastninger både finansielt og strategisk. 
En typisk førsteinvestering vil være på 
4–20 millioner kroner.

– Ved å samarbeide med oppstarts-
bedrifter vil Statkraft få bredere innsikt i et 
fagområde i rivende utvikling, sier Dill og 
legger til at fagkunnskap fra flere miljøer i 
Statkraft vil bli nyttig i utsilingsprosesser. 

Statkraft Ventures etableres i Düsseldorf 
i Tyskland. Enheten får fem ansatte og blir 
operativ i løpet av sommeren.

120
I SLUTTEN AV JUNI SAMLES 120 
STATKRAFTANSATTE I TRONDHEIM 
I NYE OG TIDSRIKTIGE KONTOR
LOKALER PÅ SLUPPEN. ANSATTE 
FRA POWER GENERATION (PG), 
MARKET OPERATIONS & IT (M), 
DISTRIKT HEATING (DH), 
OFFSHORE WIND (WOTS) OG 
SENTRALE STABSFUNKSJONER 
(CD) SAMLOKALISERES I DET NYE 
BYGGET.

STATKRAFT OG HIMAL POWER LTD 
har bidratt i hjelpearbeidet etter det 
kraftige jordskjelvet i Nepal i april. Inn
satsen er konsentrert til området rundt 
kraftverket Khimti i Dolakhadistriktet 
om lag 10 mil øst for hovedstaden 
Kathmandu.

Kraftverket har vært i drift i hele 
perioden. Ingen ansatte mistet livet 
eller ble skadet i jordskjelvkatastrofen.

I tillegg til pengestøtte til Røde 
Kors og lokale hjelpeorganisasjo
ner har Statkraft og HPL organisert 

FELLES LØFT I NEPAL
hjelpesendinger fra Oslo og India. 
 Presenninger og medisiner ble sendt 
med fly fra Oslo, og fra India har 
Statkrafts stedlige organisasjon sørget 
for tre lastebiler med nødhjelpsut
styr. Både nødhjelpseksperter og 
traumegrupper er engasjert for å bistå 
lokalsamfunnet rundt Khimti. 

De ulike aktivitetene har som 
mål å hjelpe befolkningen i området 
og sikre fortsatt drift av kraftverket. 
Energi er sårt tiltrengt i gjenopp
byggingsarbeidet i Nepal.

Matthias Dill (til venstre) er administrerende 
direktør for den nye enheten. Stefan-Jörg 
Göbel (over) har vært en viktig initiativtaker.

Kuldeep Agarwal (midten), 
Statkraft India, er regional 
HMS-leder for Asia. 
Sammen med flere ansatte 
i Statkraft og HPL har han 
pakket presenninger og 
annet utstyr til lokal-
befolkningen i Dolakha- 
distriktet.
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... arbeid. Jeg er en del av back office-teamet i Florianópolis. Vi 
jobber både for kontoret i Florianópolis og for trading-teamet i Rio de 
Janeiro. Når gruppen i Rio forhandler frem nye avtaler med kunder, er 
det vår jobb å sikre at hver transaksjon får en kontrakt og blir registrert 
i våre interne kontrollsystemer og hos den brasilianske markedsopera-
tøren CCEE. Vi er tre personer som koordinerer faktureringen i henhold 
til avtalen og holder orden på garantier, og vi følger også opp KPI-ene, 
nøkkelindikatorene, for visse front office- og back office-aktiviteter.

... inspirasjon. Markedet vårt er i stadig endring. Det kan være 
utfordrende for oss som selskap, men for meg passer det utmerket. Jeg 
synes det er spennende å lære nye ting og trives ikke så godt med for 
mye gjentagelser og rutine. Jeg føler at jeg vet mye om hva som foregår 
her, fordi våre ledere har stor kunnskap om den brasilianske elektrisi-
tetssektoren og er veldig flinke til å dele denne innsikten med oss.

... nedturer. Jeg var 19 år da jeg flyttet til USA, og det var ikke så 
enkelt. I Brasil er det ikke vanlig å flytte hjemmefra i så ung alder. 
Jeg reiste ut for å studere, og plutselig hadde jeg verken foreldre eller 
familie i nærheten. Men tøffe perioder er en del av livet, og man lærer 
mye av det. 

... oppturer. En av de viktigste dagene i mitt liv var da jeg ble ut -
eksaminert fra universitetet. Jeg gikk ut med toppkarakterer og var 
veldig glad for å være ferdig med tre års studier. 

... balanse. Mye av fritiden min blir brukt på stranden. Jeg begynte å 
surfe da jeg studerte på Hawaii, og Florianópolis har fantastiske stren-
der for surfing. Det skal visstnok være mer enn 100 av dem på øya. Du 
er nødt til å elske å være på stranden for å kunne nyte livet fullt ut her. 

... ren energi. I Brasil har vi rikelig med naturressurser. Som 
det femte største landet i verden må vi utnytte tilgangen på sol, 
vind og vann til å produsere ren energi. Det er viktig for fremtidige 
 generasjoner.  

Å jobbe ved Statkrafts kontor i Florianópolis 
har sine fordeler. Når Maristella Baudy er ferdig 
med arbeidsdagen, venter områdets mange 
paradisiske strender. Vi har spurt henne om … 

KORT OM

Navn: Carsten Poppinga
Stilling: Head of Trading
Land: Fra Østerrike til Tyskland 
År i Statkraft: 10

I januar 2015 returnerte Carsten 
Poppinga til Statkraft som leder for det 
internasjonale handelsteamet i 
Düsseldorf etter tre år i OMV Group i 
Wien. Poppinga har mer enn ti års 
erfaring fra Statkraft, blant annet 
innenfor portfolio- og risikostyring i 
Düsseldorf og Oslo.

Navn: Simen Bræin
Stilling: Integration Manager 
Land: Fra Norge til Brasil
År i Statkraft: 6

Simen Bræin er på vei til Brasil og 
stillingen som Integration Manager. I 
sin nye rolle kommer Simen til å lede 
integrasjonen av Desenvix i Statkraft. 
Simen vil stå i stillingen som SVP for 
Governance and Strategy i International 
Hydro frem til han flytter til Brasil i 
sommer.

PÅ FLYTTEFOT

Blant Statkrafts 3 731 
ansatte er det stadig folk 
som bytter jobb.

AKTUELT KORT OM

Stilling: Back Office Analyst
Avdeling: Back Office Brazil (MCBB), 
Florianópolis
Land: Brasil
I Statkraft siden: 2014
Alder: 29
Utdanning: MBA fra Hawaii 
Pacific University og har studert 
Travel  Industry Management ved 
 Universidade Positivo, Brasil. 
Aktuell: På jobb i et stort og stadig 
voksende kraftmarked. Statkrafts 
Trading & Origination-team i Brasil 
opplevde stor suksess i 2014, og 
Statkraft ble nylig majoritetseier i 
vannkraftselskapet Desenvix.

 
MARISTELLA F.C.M BAUDY

 Anders Berg-Hansen      Guilherme Antunes
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Verden trenger energi for å sikre en 
bedre fremtid for flere mennesker. 
Elektrisitet er en forutsetning for 
utvikling av moderne samfunn, for 

industri og verdiskaping, for utdanning og 
helsetjenester. Tilgang på elektrisk kraft 
bidrar til å løfte folk ut av fattigdom. Men 
det er viktig å bruke energiformer som 
belaster klimaet minst mulig. En bære-
kraftig utvikling handler om å ivareta 
behovene til menneskene som lever i dag, 
uten å ødelegge livsbetingelsene for gene-
rasjonene som kommer etter.

UUTTØMMELIG – Fornybar energi betyr 
rett og slett at energikilden fornyer seg 
hele tiden, den er i prinsippet uuttømme-
lig. Men i ytterste forstand er nok noen av 
disse kildene likevel endelige, forklarer 
Statkrafts klimarådgiver Tormod Schei.

– For eksempel finnes det en viss 
mengde vann på kloden. Det sirkulerer i et 
kretsløp der det fordamper, går opp i atmo-
sfæren og kommer tilbake som nedbør. Noe 
av nedbøren ender opp i vassdrag som vi 
kan bruke til å ta ut energi. Kilden er uut-
tømmelig i den forstand at vassdragene hele 
tiden fornyes av nedbøren. FNs klimapanel 
har vurdert at de fornybare kildene er så 
store at de kan forsyne hele verden med 
mer enn nok energi, og at teknologiene er 
modne nok til å levere, sier han.

FRIGJØR KARBON – Fornybar energi er 
klimavennlig først og fremst fordi den ikke 
tilfører atmosfæren nye CO2-molekyler 

Energi- og klimadebatten kan være forvirrende. Hva er egentlig 
 fornybar energi? Er sol- og vindkraft mer klimavennlig enn vannkraft? 
Og er fornybare energikilder egentlig miljøvennlige? 

DET EVIGE 
KRETSLØPET

STATKRAFTSKOLEN FORNYBAR ENERGI

I DAG KOMMER 80 PROSENT av all energien i verden fra fossile 
kilder. Bruk av fossilt brensel er en av de viktigste årsakene til CO2- 
utslippene som øker temperaturen på kloden i faretruende grad. I 
2050 bør 80 prosent av verdens energi komme fra fornybare kilder.  
Kilde: FN-sambandet

KLIMAGASSUTSLIPP OVER LIVSLØPET Tabellen viser maksutslipp 
ved ulike energikilder. Det er store usikkerheter knyttet til måling av 
utslipp fra damanlegg/vannkraft (se sak neste side). Kilde: IPCC

CO2

CO2

CO2

FOSSILT KARBON

KRETSLØPET Fornybare kilder 
sirkulerer karbon som allerede finnes i 
kretsløpet mellom jord og atmosfære, 
mens fossile kilder som kull, gass og 
olje henter karbon fra lagre dypt nede 
i bakken og frigjør den, slik at meng-
den karbon i atmosfæren øker.
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Tormod Schei, 
klimarådgiver i Statkraft

eller karbonatomer. Et eksempel er bru-
ken av skog som råstoff for biodiesel. Skog 
binder CO2, mens biodiesel frigjør CO2 når 
den brennes i bilmotoren. Karbonet blir 
først hentet fra atmosfæren av plantelivet 
(skogen) før det sendes tilbake.

Fornybare kilder som har utslipp av 
CO2, sirkulerer altså karbon som alle-
rede finnes i kretsløpet mellom jord og 
atmosfære. Den grunnleggende årsaken til 
klimaproblemene er at fossile kilder som 
kull, gass og olje henter karbon fra lagre 
dypt nede i bakken og frigjør den, slik at 
mengden karbon i atmosfæren øker.

 – De fornybare kildene har også noen 
utslipp, som når vi smelter stål for å bygge 
vindmøller eller smelter silisium til sol-
kraft. Den store forskjellen er at utslippene 
stopper når kraftverket er ferdig og settes 
i drift. 

UTSLIPP AV METAN Med vannkraft-
verk er bildet litt mer komplisert. Når 
man demmer ned et område for å lage 
vannmagasiner, dannes det avgasser fra 
forråtnelsen av døde planter og dyr. Hvis 
oksygenet forsvinner fra vannmassene, 
kan det dannes metan (CH4), som består 
av karbon og hydrogen i stedet for karbon 
og oksygen. Metan bidrar sterkere til 
oppvarmingen av atmosfæren enn CO2. 
Utviklingen av metan fra magasinet avtar 
imidlertid etter tre–fem år, og denne 
klimagassen forsvinner fra atmosfæren 
mye raskere enn CO2, som det tar mange 
hundre år å bryte ned. 

Den grunnleggende 
årsaken til klima-
problemene er at 
fossile kilder henter 
karbon fra lagre 
dypt nede i bakken 
og frigjør den, slik 
at mengden karbon  
i atmosfæren øker.
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 Sissel Fantoft      Jimmy Linus

«Vår Herre har ikke ødslet meget på dette sted,» 
rapporterte Norges Handels- og Sjøfartstidende fra 
Glomfjord i 1918. Så feil kan man ta. 

Et samfunn
blir til

– Nyere forskning indikerer at problemene 
med utslipp av metangass fra damanlegg 
er mindre enn antatt, sier Schei. – Hvis 
terrenget avga klimagasser også før det ble 
demmet ned, blir nettoutslippene mindre 
enn de totalutslippene man eventuelt kan 
måle. I varme land vil det lettere oppstå 
metan, men der var utslippene også desto 
større på forhånd.

IKKE NØDVENDIGVIS MILJØVENNLIG 
– Fordi fornybare kilder ikke tilfører 
atmosfæren ny karbon, kan vi si at forny-
bar energi alltid er klimavennlig. Om den 
også er miljøvennlig, avhenger av hvor-
dan omgivelsene blir påvirket. Dyrker du 
planter for å lage biomasse, kan det føre til 
mindre matproduksjon, kanskje sult. Sol-

kraftverk krever store arealer som kunne 
vært brukt annerledes. Demmer vi ned et 
dalføre for å lage vannkraft, kan folk få det 
verre som en følge av at de må flytte. 

Det finnes ingen kraftteknologier eller 
kraftkilder som ikke har negative virk-
ninger når de utnyttes, men det er mulig å 
redusere dette til et minimum. 

– Ofte er det ikke mye som skal til, det 
er kanskje bare snakk om å legge kraft-
verket litt annerledes i landskapet. Svært 
mye kan gjøres med riktig planlegging. 
Dessverre er man mange steder så opptatt 
av å få energi at man ikke bryr seg så mye 
om konsekvensene. Derfor er det så viktig 
at kraftselskapene tar ansvar, selvsagt i 
samarbeid med lokale myndigheter og de 
som blir direkte berørt, sier Schei. 

99
99 PROSENT av all kraftproduksjon i Norge 
kommer fra vannkraft. På verdensbasis utgjør 
vannkraften rundt en sjettedel av den totale 
kraftproduksjonen. 

Nærmere svaret
Med jevne mellomrom fremmes påstander om at vannkraft påvirker klimaet 
negativt, til tross for at FNs klimapanel vurderer energikilden som ren. Nyere 
forskning og utvikling av målemetoder bidrar til å opplyse debatten.

For første gang får vi 
mulighet til å avklare 
både omfang og 
 alvorlighetsgrad ved 
utslipp fra vannkraft.

– Det er problematisk med påstander om 
at vannmagasiner kan ha store klimagass-
utslipp. Det kan skade vannkraftens 
omdømme. Så lenge påstandene baserer 
seg på tabloide, anekdotiske forestillin-
ger, er det lite vi kan gjøre for å korrigere 
dem. Derfor er det så viktig å få etablert 
en korrekt forståelse av fenomenet. Når vi 
vet hvordan det forholder seg i et konkret 
reservoar, vil det være mulig å sette inn 
tiltak, hvis det viser seg å være nødvendig, 
påpeker klimarådgiver Tormod Schei. 

NEGATIVE UTSLIPP I Brasil har 
forskningsinstituttet Cepel målt utslippene 
fra ti store magasiner med antatt høye 
utslipp av metan. Forskerne fant til sin 
overraskelse at de man trodde var «ver-
stinger», slett ikke var det. Nettoutslippene 
var lave, noen steder var de nøytrale, og 
noen magasiner var til og med karbon-
negative.

Også i Sveits har forskere gjort interes-
sante funn. Nylig viste målinger at et lite 
vannkraftverk produserte urovekkende 
mye metan. Men tre store kloakkanlegg og 
byen Bern lå oppstrøms, i tillegg til at elven 
gikk gjennom store jordbruksområder. 
Metangassen skyldtes altså ikke kraft-
demningen, men at biologisk masse konti-
nuerlig havnet i elven og ble ført videre ut 
i magasinet. 

Derfor er det av stor betydning at FNs 
klimapanel har definert nettoutslippet 
fra et vannmagasin som nåtilstanden 
minus førtilstanden. I tillegg skal utslipp 
som skyldes menneskeskapte tilførsler til 
magasinet, trekkes fra.

Schei forklarer at det er komplisert å 
beregne hvor stor del av metangassen som 
skyldes naturen selv, og hva som kommer 
av det nye, menneskeskapte vannkraft-
magasinet. Derfor har Statkraft siden 2003 
jobbet sammen med SINTEF og The Inter-
national Hydropower Association (IHA) og 
The International Energy Association (IEA), 
for å beregne dette. 

ET GJENNOMBRUDD Metodikken er trolig 
klar allerede i år. – Da vil vi kunne frem-
stille netto utslipp fra ferskvannsmagasiner 
på samme måte over hele verden, slik at 
vi kan foreta sammenligninger på tvers av 
klimasoner og geografi. For første gang får 
vi mulighet til å avklare både omfang og 
alvorlighetsgrad. Dette kan gi oss et riktig 
bilde av vannkraftens klima-avtrykk.

– FNs klimapanel vurderer vannkraft 
som et viktig middel i kampen mot de på-
gående klimaendringene. Det er viktig at det 
ikke blir skapt usikkerhet om vannkraftens 
potensial i klimakampen, basert på dårlig og 
tvilsom kunnskap, sier Tormod Schei. 
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FAKTA
Glomfjord

T o gårder og en vilter foss med 
et fall på 464 meter var alt som 
fantes innerst i den 18 kilome-
ter lange Glomfjorden på slutten 

av 1800- tallet. Takket være kraften fra 
Fykanfossen har Glomfjord blitt et vitalt og 
produktivt industrisenter. I dag ekspor-
terer industrien her produkter til hele 
verden. Det anslås at verdiskapingen som 
Statkraft og industrien står for, ligger på 
om lag seks milliarder kroner i året. 

– Kraftverket og industrien har betydd 
alt for Glomfjord. Dette har vært et trygt 
og godt sted å bo, med minimal arbeids-
ledighet og flotte tilbud til innbyggerne, 
som kulturhus, svømmehall og alpin-
anlegg, forteller Tor Oscar Lillevold, som er 
lærer ved Glomfjord barneskole. Bevisst-
heten er høy blant de vel 1 100 innbyggerne 
i Glomfjord, ja i hele Meløy kommune, om 
hvor velstanden stammer fra. 

STERKE KARER Industrieventyret startet i 
1898 med en fremsynt duo, lensmann Iver 
Tønseth og kirkesanger August Sivertsen 
i Måløy. For 120 kroner kjøpte de fallret-
tighetene på 464 meter mellom Nedre 

Glomfjord frem på tegnebrettet, med boli-
ger og infrastruktur til 6 000 innbyggere. Til 
og med en egen trikketrasé ble påbegynt.

POLITISK RABALDER Lavkonjunkturen 
som fulgte i kjølvannet av første verdens-
krig begrenset imidlertid de storstilte pla-
nene. Utbyggingsselskapet gikk konkurs. 
Staten kjøpte fallrettigheter og eiendom-
mer for 15 millioner kroner og ble dermed 
eier av hele byen.

– Det utløste et politisk rabalder, fordi 
sterke krefter mente Norge ikke hadde 
råd. Men statsminister Gunnar Knudsen 
hadde en visjon om at Norge skulle bli stor 
på vannkraftutbygging, og ønsket samtidig 
å demme opp for utenlandske investorer, 
sier Nystad.

I juni 1920 var kraftverksproduksjonen 
i gang, og Glomfjord trakk til seg stadig 
nye industribedrifter. Frem mot andre ver-
denskrig var det flere forsøk på industri-
virksomhet i Glomfjord, blant annet sink 
og aluminium, med varierende resultater.

STOR DRAMATIKK Da andre verdenskrig 
brøt ut overtok den tyske okkupasjons-

Navervatnet og havnivå. Planen var å drive 
kornmøller, men etter kort tid overtok 
forretningsmannen Rasmus Schjølberg 
rettighetene, og i 1912 ble Glomfjord 
Aktieselskap stiftet. Samme år ble det gitt 
konsesjon for utbygging av et kraftverk, og 
arkitektkonkurranse ble utlyst. 

– Med et katedralinspirert forslag vant 
Olaf Nordhagen, som blant annet er kjent 
for Vemork kraftstasjon på Rjukan. Deret-
ter strømmet anleggsarbeidere til i håp om 
å sikre seg arbeid, forteller Erling Nystad, 
rådgiver i Power Generation i Statkraft. 
En av rallarne som meldte seg til dyst, var 
Nystads bestefar, som på den tiden var 
nybrottsmann og fisker i området. 

Alle byggematerialene ble fraktet sjø-
veien inn fjorden, også til installasjonene 
ved inntaksmagasinet oppe på fjellet.

– De ble båret opp av rallarne. Betalin-
gen var sju øre per kilo. En av karene bar 
en trekonstruksjon på hele 120 kilo opp 
den bratte fjellsiden, forteller Nystad.

Kraftverket i Glomfjord ble Statens før-
ste anlegg for produksjon av elektrisk kraft, 
og målet var å forsyne en gryende industri. 
Optimismen var stor – i 1914 vokste byen 

makten kraftverket. I 1942 ble det utført 
en sabotasjeaksjon her, kalt Operasjon 
Muskedunder. Hensikten var å stanse 
kraftforsyningen til aluminiumfabrikken. 
Natt til 21. september ble aggregater og 
rørgatene sprengt. 

En av dem som hørte smellet, var 
Johannes Ellingsen, som i dag er 95 år.

– Broren min var ansatt av kraftverket 
som heisfører i Fykandalen. Han ble arres-
tert av tyskerne og satt fengslet resten av 
krigen, både i Norge og i konsentrasjons-
leire i Tyskland, forteller han. 

Selv begynte Ellingsen å jobbe som 
mekaniker på kraftverket i 1947. – Jeg 
jobbet skift i nesten 40 år og opplevde 
kraftverket som en fantastisk arbeidsgiver.

Hans Haakon Hansen (90) ble ansatt på 
kraftverket i 1948. 

– Jeg hadde 46 års tjeneste der, og 
gjorde alt mulig fra å være kontorbud til å 
ha ansvaret for meteorologistasjonen. Jeg 
var godt fornøyd, vi hadde gode arbeids-
forhold, minnes han. 

Den gangen stod klasseskillet mel-
lom funksjonærer og arbeidere sterkt i 
 Glomfjord.

Byggematerialene 
ble båret opp av 
rallarne. Betalingen 
var sju øre per kilo.

>  Industristed i Meløy kommune 
i Nordland.

>  Ligger innerst i den 18 kilo
meter lange Glomfjorden, nord 
for Svartisen, og er omgitt av 
høye, bratte fjell.

>  Per 1. januar 2013 hadde 
Glomfjord 1 120 innbyggere.

>  Glomfjord kraftverk startet 
produksjonen i 1920, og har 
siden forsynt industrien og 
etter hvert innbyggerne med 
stabil tilgang på strøm.

>  Glomfjord Industripark er et 
eiendoms og driftsselskap eid 
av Yara, som leier ut lokaler til 
ulike industrivirksomheter.

>  På det meste har over 900 
ansatte vært knyttet til bedrif
tene i Glomfjord Industripark.

>  Industriparken er i dag 
tilholdssted for produksjons
bedriftene Yara, Marine 
Harvest, Tocircle Industries og 
Norwegian Crystals, samt ved
likeholds og servicevirksom
hetene Bilfinger, INVIS, Meløy 
Næringsutvikling, Meløy turist
kontor, Terje Halsan AS, Meløy 
Bedriftsservice, ISS,  Milab, 
Haugvik Industriarbeider
forening, Mediehuset Meløy og 
Polarsirkelen HMS. 
 
Kilde:  
Wikipedia/Glomfjord Industripark

2

2 | Johannes Ellingsen og Hans Haakon Hansen var begge ansatt på kraftverket i mer enn 40 år. Hansens aller første 
jobb var å hogge ved til funksjonærboligene, som ikke fikk innlagt strøm før i 1938.

Trappen opp til anleggene på fjellet er 
lang og bratt.

2

1 | Store verdier er skapt i Glomfjord som en direkte konsekvens av kraften fra Fykanfossen. Krafverket i Glomfjord 
ble Statens første heleide kraftverk i produksjon. I dag bor om lag 1 100 mennesker på industristedet. 

11
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STORBRITANNIA

ENERGIMARKEDET 

VISSTE DU AT

… INGEN STEDER i Storbritannia er 
mer enn 120 kilometer fra havet.

… FOSSEN Eas a' Chual Aluinn i 
Skottland er den høyeste i Storbritannia 
med et fall på 200 meter.

... MER ENN 200 broer og 20 
 tunneler går over eller under Themsen. 

… JAMES BONDS KODE 007 er 
inspirert av forfatteren Ian Flemings 
bussrute fra Canterbury til London. 

… 25 PROSENT av alle innbyggerne i 
London er født utenfor Storbritannia.

… TUNNELEN mellom Frankrike 
og Storbritannia er verdens lengste 
under vann. Totalt er tunnelen på 50 
kilometer, hvorav 39 kilometer går 
under vann.

Kilde: Ancpia

… utenfor kysten av North Norfolk i 
England ligger havvindparken Sheringham 
Shoal. Anlegget har en installert effekt på 
317 MW og omfatter 88 vindturbiner.

STATKRAFT I STORBRITANNIA

KRAFTVERK 

KONTOR

UNDER UTVIKLING

23
KILOMETER

INNBYGGERE: 63 millioner
HOVEDSTAD: London
STYREFORM: Konstitusjonelt monarki
STATSMINISTER: David Cameron
SPRÅK: Engelsk, skotsk, gælisk og 
walisisk

Energimarkedet er helt privatisert. Leve
randører kjøper energi i engrosmarkedet 
og selger det videre til sine kunder. 
Til tross for at elproduksjon i stor grad 
fremdeles er basert på kull og gass, har 
produksjonen av fornybar kraft, særlig 
vindkraft, økt kraftig de siste årene. 
Såkalte differansekontrakter er innført 
for å sikre langsiktig prisstabilitet for 
lavkarbon kraftproduksjon, noe som 
bidrar til å redusere kapitalkostnader på 
investeringer i fornybar energi.

Statkraft har kraftverk med samlet effekt på 900 MW i drift. I tillegg til å være majoritetseier 
og operatør for tre vindparker på land, er Statkraft operatør for én havvindpark og har eier
andeler i flere andre. Selskapet eier og driver det største vannkraftverket i Wales og England. 
Siden 2006 har Statkraft investert 17 milliarder kroner i Storbritannia. I tillegg er det gitt 
tilgang til 2,5 GW fornybar energi gjennom kraftkjøpsavtaler. Statkraft UK satser sterkt på 
utvikling av prosjektene på Doggerbank og Triton Knoll, som til sammen kan gi mer enn 
5 GW offshore vindkraft. 

1  Alltwalis vindpark
2  Baillie vindpark
3  Berry Burn vindpark
4  Rheidol (vannkraft)
5  Sheringham Shoal havvindpark

6  Dudgeon (vind)

7 Doggerbank (vind)

8 Triton Knoll (vind)

9  London

– Funksjonærbarna ble kalt sløyfebarn, 
mens arbeidernes barn ble kalt busse-
rullbarn. De bodde i separate områder 
og hadde til og med hvert sitt idrettslag, 
forteller Hansen.

UNIKT MATERIALE Da Norsk Hydro 
etablerte seg i Glomfjord i 1946, ble det 
«klondyke-stemning» med gode og stabile 
tider, og velstandsutviklingen tok nye steg. 
En av dem som vokste opp i Glomfjord 
på 1960 og -70-tallet, var Kristen Selfors, 
senior spesialist i tekniske støttetjenester i 
Power Generation i Statkraft. Han husker 
godt hvordan industri stedet skilte seg fra 
resten av kommunen.

– Forskjellene var store. Her hadde vi 
det som kongen på haugen, med stolheis, 
idrettsbaner og fotballdrakter. Vi fikk tidlig 
asfalterte veier, og vi hadde egen lege som 
til og med disponerte sjøfly hvis det var 
nødvendig. Hydro, sammen med Glomfjord 
kraftverk som hadde konsesjon, bestemte 
alt – også valg av farge på privathus måtte 
godkjennes, forteller Selfors. 

Sammen med Erling Nystad har han hatt 
ansvaret for restaureringen av de gamle 
administrasjonslokalene til kraftverket 
og for bevaring av dokumenter og gamle 
gjenstander som forteller om kraftverkets 
betydning.

– Vi sitter på et helt unikt materiale, sier 
Nystad. Han har også hatt hovedansvaret 
for å dokumentere Norges bevaringsver-
dige kraftanlegg, noe som har resultert i 
Statkrafts landsverneplan for kulturhisto-
riske eiendommer. Glomfjord kraftverk vil 
bli fredet i løpet av 2015.

– Jeg er stolt av det vi har fått til. Planen 
inneholder et representativt utvalg av 
historiske bygg og anlegg som er monu-
menter over hva vannkraften har betydd 
for samfunnsutvikling og velstand i Norge, 
sier han.

STORE VISJONER Glomfjord Industri-
park er i dag det største industriområdet 

i Salten-regionen og bidrar til at Nord-
land er Norges nest største industrifylke. 
Meløy-ordfører Per Swensen er ikke i tvil 
om at kraftverket er selve grunnlaget for 
industriutviklingen.

– Kraftverket har betydd alt for 
industri reisingen i Glomfjord, sier han.

Rundt 2010 opplevde imidlertid 
industrien tøffe tider. Med nedleggelsen 
av solselskapet REC forsvant flere hundre 
arbeidsplasser fra stedet.

– Nå er vi på rett vei igjen. Den sterke 
kulturen som industristed, kombinert 
med tilgangen på kraft, gjør Glomfjord 
til et attraktivt sted for etablering av nye 
bedrifter. Kraften er utrolig viktig for hele 
Meløy-samfunnet, sier Swensen.

RIK NATUR Også kraftporteføljen har 
utviklet seg opp gjennom årene. Kraftver-
ket i Glomfjord har også ansvaret for driften 
av Svartisen kraftverk, som åpnet i 1993. 
Så sent som i fjor åpnet nye Fykanvatnet 
kraftverk inne i maskinhallen til Glomfjord 
kraftverk. 

– Med de tre kraftverkene er alle res-
surser i området fanget opp og blir brukt 
i Statkrafts vannkraftportefølje. Vi kan 
vel slå fast at avisreportasjen fra 1918 tok 
grundig feil. Vår Herre har ødslet rikelig på 
dette stedet! sier Erling Nystad. 

Statkraft er til stede i mer 
enn 20 land. I hvert  nummer 
presenteres ett av dem.

STATKRAFT 120 ÅR GLOMFJORD

3 | Kristen Selfors og Erling Nystad inne i hvelvet i administrasjonshuset. Her er dokumentasjon og gamle gjenstander fra 
kraftverkets historie samlet. 4 | I 1937 fikk faren til Erling Nystad 25 øre for lite i en av lønningsposene sine fra kraftverket. 
Under renoveringen av administrasjonsbygget dukket denne 25-øringen opp.
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Vi kan vel slå fast at 
avisreportasjen fra 1918 
tok grundig feil. Vår 
Herre har ødslet rikelig 
på dette stedet!
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Tagg dine bilder på Instagram med #Statkraft.  
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