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Nå er det mye hype og buzz rundt algoritmer, 
big data og digitalisering. Derfor kan det være lurt å 
gå til kjernen av hva teknologien skal brukes til.
BENTE E. ENGESLAND

F or en tid siden var jeg på 
kræsjkurs i algoritmer med 
en professor i dataviten
skap. Han brukte seks år på 

å utvikle en algoritme – vi skulle 
få kunnskapen «intravenøst». For 
meg ble matematikken den skjulte 
hemmeligheten til ny innsikt. Slik 
er det: Skal vi skape noe nytt, må vi 
også endre perspektiver, se verden 
annerledes. 

Noen heldige i Statkraft fikk gå 
litt mer i dybden på «Coding Day» i 
Düsseldorf. De lærte om algoritmisk 
handel og spilte inn ideer til ut vik
lingen av transaksjoner i tilnærmet 
sanntid. Ikke for å bli robotisert bort 
fra jobbene sine, men for å styrke 
samspillet mellom menneske og 
maskin. 

Nå er det mye hype og buzz 
rundt algoritmer, big data og digi
talisering. Derfor kan det være lurt 
å gå til kjernen av hva teknologien 
skal brukes til. Hvordan får vi til 
innovasjon og forretningsutvikling 
i praksis? 

Den klassiske økonomen 
Joseph Schumpeters perspektiv 
var entreprenørens, at innova
sjon blir til gjennom «kreative 
destruksjoner». Men innovasjon 
kan skje på flere måter og må ikke 
være en slik radikal «disrupsjon». 
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Å være innovativ betyr ganske 
enkelt at du tenker utenfor boksen, 
at ideene kan gjennomføres og gi 
økonomisk verdi. Digitaliseringen 
endrer energi bransjen og virker 
sammen med andre megatrender. 
Vi er inne i tidenes omstilling. Det 
er større press på marginene og de 
tradisjonelle forretningsmodellene. 
Kundene tar mer kontroll.

Vi må knekke noen koder. 
Samtidig er det grunn til avmystifi
sering. I Statkraft er vi for eksempel 
veldig vant med automatisering. 
Tenk bare på hvordan vi driver våre 
kraftverk. 

Det nye er den enorme hastig
heten i endringene, noe som 
utfordrer oss til heller å ta store 
sprang fremover enn små skritt. 
En av ambisjonene til konsernsjef 
Christian RynningTønnesen er 
å få et stort datasenter til Norge. 
Datasentre bruker strøm. Mye strøm. 
Samlet bruker verdens datasen
tre mer energi enn hele Tyskland. 
Mange av dem ligger i regioner med 
kull og atomkraft, mens Norge og 
Norden har overskudd av fornybar 
energi. Derfor står Atle Haga ute på 
et jorde i Stokke og forteller – på en 
tomt som kan huse et datasenter. 
Finland har Google. Sverige har 
Facebook. Hvem kommer hit? 

Å knekke koden. Damian Derix, Panagiotis Niassos og Konstantin Wiegandt utforsker hva roboter kan bidra med i markedsoperasjoner under «Coding Day» i Düsseldorf.
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POWER

AKTUELT POWER

5 Statkraft Varme skal levere 5 GWh 
fjernvarme til det nye veterinærbygget 
ved Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet i Ås i Akershus. Nybygget er 
på 63 000 kvadratmeter. 

SELGER ÇETIN 
STATKRAFT har signert avtale om salg 
av vannkraftprosjektet Çetin til tyrkiske 
Limak Group. Limak har allerede flere 
vannkraftverk i den sørøstre delen av 
Tyrkia i sin portefølje. Statkraft besluttet 
å selge prosjektet i 2016. Planlagt 
kapasitet for kraftverket er 517 MW med 
en årlig produksjon på 1 418 GWh.

MEDVIND. Statkraft overtar 
eierskapet til vindparkene til 
SSVAB i Sverige. Selskapet 
ble opprettet i 2007 som et 
samarbeid mellom Statkraft 
og papirprodusenten SCA 
for å utvikle fire vindparker i 
Midt-Sverige. Vindparkene har 
en samlet årsproduksjon på 
om lag 1,6 TWh. SCA fortsetter 
som grunneier.

STØRRE ARMSLAG
REGJERINGENS FORSLAG 
til ny utbyttemodell for 
Statkraft ble lagt frem i 
revidert nasjonalbudsjett i 
mai. Modellen innebærer 
at selskapet får beholde 
mer av inntjeningen fra 
andre virksomheter enn 
norsk vannkraft og en 
større andel av gevinster 
fra salg av virksomheter 
utenom norsk vannkraft. 

– Dette er svært gode 
nyheter for Statkraft. 
Utbyttemodellen er 
positiv for den strategiske 
utviklingen av selskapet, 
sier konsernsjef Christian 
RynningTønnesen.

I pressemeldingen 
om nye utbytte modell 
la næringsminister 
Monica Mæland vekt 
på selskapets behov for 
forutsigbarhet og investe
ringskapasitet.

– Jeg ser dette som 
en støtte fra Regjeringen 
til selskapets strategi og 
arbeidet med å utvikle 
Statkraft som et samlet 
konsern med aktiviteter 
både hjemme og ute, sier 
RynningTønnesen. 

Smartere 
lading

STATKRAFT SKAL OPTIMALISERE forsy
ningen av energi til 1 800 ladestasjoner 
i Nederland. Prosjektet gjennomføres 
i samarbeid med PitPoint og E.D.Mij, 
og vil gi Statkraft økt innsikt i elbilens 
 verdikjede.

Ved bruk av algoritmer kan ladingen 
av elbiler styres bedre, blant annet for å 
forhindre toppbelastning av strømnettet. 
Dette kalles «Smart lading». Å lade smart 

handler også om å kjøpe kraft når det er 
mye fornybar energi tilgjengelig i nettet. 
Det er både lønnsomt for forbrukeren og 
åpner for en større andel fornybar energi i 
nettet. – Et økende antall kunder fore
trekker å kjøpe fornybar kraft. Sektoren 
for elmobilitet er en av de mest lovende 
i dette markedet og vokser fort i global 
målestokk, sier Torsten Amelung, leder av 
New Markets i Markedsoperasjoner og IT. 

Utbyttemodellen er positiv 
for den strategiske utviklingen 
av selskapet.
KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN

NY VITEN

Børsteløse 
generatorer 
lønner seg
EN OVERGANG TIL børsteløse 
 generatorer vil gjøre produksjonen 
av vannkraft mer konkurransedyktig, 
ifølge doktorgradsstudien til Jonas 
Kristiansen Nøland ved Høgskolen 
i Sørøst-Norge. I Norge er det ikke 
tillatt med børsteløse generatorer 
for kraftverk over 25 MVA. 

– Jeg har forsket på en for-
bedret versjon av det børsteløse 
systemet. Teknologien har vist seg 
å møte mange av nettselskapenes 
bekymringer, sier Nøland til Teknisk 
Ukeblad. 

Statkraft har finansiert forsknin-
gen, som kan spare fremtidige 
drifts- og vedlikeholdskostnader. 

– Vi ønsker å finne ut hvor de 
tekniske grensene går for trådløst 
styrt børsteløs magnetisering. 
Målet er å dokumentere dette slik 
at børsteløs magnetisering kan til-
lates på større aggregater, sier Jan 
Petter Haugli, leder av enheten for 
elektriske og mekaniske disipliner 
i Kraftproduksjon, til TU.
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Ny utbyttepolitikk. Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er fornøyd 
med beskjeden fra statsminister Erna Solberg. 
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TEKST TEKST

          4 400 mål med 
muligheter

Samlet bruker alle datasentrene i verden mer energi enn 
hele Tyskland. Nå legger Statkraft til rette for etablering av 
ny kraftintensiv industri i Norge.

 Heidi Bruvik Sæther      Morten Brun

Datasentre bruker store mengder 
strøm. Ifølge nye beregninger fra 
konsulentselskapet Menon vil et 
hyperskala datasenter i Norge kreve 

tilgang på over 90 MW fra strømnettet. 
– I Norge har vi et kraftoverskudd 

bestående av ren energi primært fra 
vannkraft. Statkrafts datasenterprosjekt 
handler om å gjøre nytte av denne kraften. 
Energi utgjør mellom 30 og 50 prosent av 
driftskostnadene til et datasenter, og for
nybar kraft er i økende grad etterspurt av 
datasenterinvestorer som Apple, Facebook 
og Google, forteller Atle Haga, leder av 
datasenterprosjektet i Statkraft.

SELGER NORGE Statkraft investerer 
verken i tomt, bygg, infrastruktur eller 

datamaskiner selv, men legger til rette for 
datasentre i Norge.

 – Vi klargjør tomter, skaffer til veie 
nødvendige tillatelser og konsesjoner og 
markedsfører og selger prosjektene til 
datasenteraktører. Norge bør i utgangs
punktet være et minst like attraktivt verts
land for datasentre som våre naboland. 
Både Sverige, Finland og Danmark har 
allerede etablert flere store datasentre. I 
Norge har vi utmerket nettilgang og et vel
fungerende kraftmarked, og takket være 
den regulerbare vannkraften kan vi tilby 
så godt som 100 prosent utslippsfri kraft. 
I tillegg er elavgiften for store datasentre i 
Norge konkurransedyktig, sier Haga.

Så langt har Statkraft signert to 
grunneierkontrakter, en i Vestfold og en 

i Telemark. Den 400 mål store tomten i 
Stokke i Vestfold er omtrent dobbelt så 
stor som Slottsparken i Oslo og er ideell 
for formålet; den er flat, den er by og 
flyplassnær, og den har tilgang på fornybar 
kraft og godt fibernett. 

– Her er det mulig å sette opp fire bygg 
på 30 000 kvadratmeter – hvert av byg
gene ville fylle hele Rådhusplassen i Oslo.

RINGVIRKNINGER Statkrafts datasenter
prosjekt samarbeider med Innovasjon 
Norge og respektive grunneiere og kom
muner. Ifølge Haga vil datasentre føre til 
flere arbeidsplasser i Norge. 

– I driftsfasen har et stort datasenter 
om lag 150 fast ansatte. I tillegg gir det store 
ringvirkninger både lokalt og regionalt. 

DATASENTER

Stokke i Vestfold
Skien i Telemark

Et datasenter er en frittstående 
 bygningsmasse som rommer et stort 
antall servere. I tillegg inneholder et 
datasenter administrasjonslokaler, 
kjølesystemer,  reservestrømaggregater 
og tilknytning til kraft- og fibernett. 
Datasentre er verdens raskest 
voksende kraftintensive næring. 
Statkraft forbereder to tomter på 
Østlandet for datasentre, i henholds-
vis Stokke (400 mål) og Skien 
(4 000 mål).

Nye forretningsmuligheter. 
Atle Haga, leder for datasenterprosjektet 

i Statkraft, på tomten i Stokke.

AKTUELT 
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Oppgjør ved
RØSSVATNET

Nedre Røssåga kraftverk i Nordland har 
gjennomgått en omfattende rehabilitering. 

Nå skal vilkårene for konsesjonen revideres. 
Hvordan skal hensynet til naturvern og 

kraftproduksjon balanseres, 
og hva vil det bety for Statkraft?

AKTUELT VILKÅRSREVISJON

Nyttig. Ragnhild Stokker (nærmest) er senioringeniør i NVE og saks behandler 
for vilkårsrevisjonen i Røssåga. For henne er befaringen en fin anledning til å møte 
interessentene en siste gang før NVE leverer sin innstilling.

 Morten Ryen      Tine Poppe
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AKTUELT VILKÅRSREVISJON

Da de første store vannkraftver
kene ble bygget i Norge for 100 
år siden, var det mindre debatt 
om miljø og naturvern enn i dag. 

Å gi folk lys og varme og skape industri 
og arbeidsplasser var mest sentralt. Når 
konsesjonsvilkårene for mange av de 
gamle kraftverkene nå skal revideres, er 
situasjonen en annen. Nettopp hensynet 
til miljøet står sentralt. 

Går det an å bøte på gamle skader? Hva 
vil det i så fall bety for kraftproduksjonen 
og lønnsomheten? Hvordan skal det ene 
hensynet veies opp mot det andre?

UT I FELT Regner renner i strie strømmer 
over hus og gater i Mosjøen, en passende 
påminnelse om hvilken kilde til velstand 
vannkraften er i Norge. Ved Fru Haugans 
Hotel stiger et tjuetall personer kledd i 
fleece, allværsjakker og fjellstøvler inn i en 
buss som skal ta dem opp til Røssvatnet 
noen mil lenger øst, mellom Mosjøen og 
svenskegrensen. 

Røssvatnet er magasin for kraftverkene 
Øvre og Nedre Røssåga, og gruppen skal 
på en todagers befaring i forbindelse med 
vilkårsrevisjonen for de to kraftverkene. 

– Hensikten er å gi de ulike interessen
tene mulighet til å komme ut i felt og med 
egne øyne se hvordan forholdene er, sier 

Carsten Jensen, seksjonssjef for vassdrags
konsesjon i Norges vassdrags og energi
direktorat. NVE arrangerer befaringen som 
en del av vilkårsrevisjonen, men Statkraft 
har som eier av kraftverket planlagt selve 
ekskursjonen og stoppestedene. 

Jensen understreker at vilkårsrevisjo
nen i første rekke handler om miljøtiltak, 
og at det ikke er snakk om at Statkraft vil 
miste konsesjonen. 

– Det vi skal diskutere, er eventuelle 
mindre endringer i vilkårene for fortsatt 
drift. Kraftverket har vært i drift i 60 år, og 
det vil det fortsatt være etter dette. 

MANGE INTERESSENTER Befaringen 
er åpen for alle interesserte, inkludert 
media, politikere og naboer. I praksis er 
deltagerne representanter for de berørte 
kommunene, interesseorganisasjoner, 
Statkraft, NVE og Miljødirektoratet.

Røssvatnet er Norges nest største innsjø. 
Det blir store avstander, mange timer på 
bussen og mange stopp underveis. Ved 
hvert stopp forteller NVEs representant om 
hvilke krav som er fremmet fra ulike inter
essenter, mens Statkrafts mann forklarer 
hva som er gjort og eventuelt planlagt gjort 
videre. Spørsmål og kommentarer fra del
tagerne holder en saklig tone. – Befaringen 
er en fin anledning for oss til å presentere 

Naturverner. Frode Solbakken 
(med caps), styremedlem i 
Naturvernforbundets lokallag, 
mener Statkraft er gode på 
kraftproduksjon, men ikke like 
opptatt av å ta vare på natur 
og miljø.

RØSSÅGA

Kraftverkene Øvre og Nedre Røssåga
ligger i Hemnes kommune i Nordland
fylke. De har en samlet effekt på 420 MW
og har Røssvatnet, Norges nest største
innsjø, som magasin. Nedre Røssåga ble
rehabilitert i 2013–2016. 

KILDE: STATKRAFT

Miljøkoordinator. Bjørn Grane, miljøkoordinator i Statkraft, mener befaringen gir en god anledning til å presentere de tiltakene 
selskapet har gjort for å minimere de negative effektene på miljøet. Til høyre Marianne Fineide, sjef for Kraftverksgruppe Rana.

FAKTA
Vilkårs revisjoner

I Norge blir det nå gjennom-
ført vilkårsrevisjoner for 
mange kraftanlegg, der 
oppdatering av miljøvilkårene 
til dagens standard er et mål. 
Selbusjøen mottok reviderte 
vilkår i 2014, mens det pågår 
revisjoner av flere vassdrag, 
blant andre Tokke, Vinje, 
Røssåga, Surna/Trollheim, 
Altavatn, Aura, Bævra og 
Rana. Flere revisjoner skal 
igangsettes i årene fremover.

SLIK ER SAKSGANGEN:
>  Representanter for all-

menne interesser påpeker 
og begrunner krav overfor 
myndighetene (NVE).

>  NVE ber konsesjonæren (for 
eksempel Statkraft) kom-
mentere kravene og avgjør 
deretter om vilkårsrevisjon 
skal iverksettes.

>  NVE ber konsesjonæren 
utarbeide et revisjons-
dokument som blant annet 
inneholder oversikt over 
kraftanlegg, konsesjoner, 
hydrologisk dokumentasjon, 
erfarte skader og ulemper, 
utførte tiltak og synspunk-
ter på og kostnader ved 
foreslåtte tiltak. 

>  NVE sender revisjons-
dokumentet på høring til 
berørte parter.

>  Konsesjonæren kommente-
rer hørings uttalelsene.

>  NVE vurderer uttalelsene og 
avgir innstilling til Olje- og 
energidepartementet. 

>  OED, eventuelt Regjeringen, 
avgjør revisjonen.

>  Vedtatte vilkår iverk-
settes gjennom pålegg 
fra fag direktoratene (NVE, 
 Direktoratet for naturfor-
valtning, fylkes mannen).  
 
KILDE: STATKRAFT
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de ulike tiltakene vi har gjennomført 
for å redusere negative påvirkninger på 
miljøet. Det er også nyttig å ha en dialog 
ute i felten der man kan se med egne øyne 
hva som er gjort, sier Bjørn Grane, miljø
koordinator i Statkraft.

GODT NYTT FOR ØRRETEN Et av de 
første stoppene er ved Gluggvasselva, som 
er tørrlagt som følge av utbyggingen av 
kraftverket ved Øvre Røssåga. På grunn av 
regn og tilsig fra bekker er det fremdeles 
vann i elveløpet, men vannføringen er 
betydelig redusert i forhold til hvordan 
elven opprinnelig var. Tørrlegging påvirker 
ikke bare den estetiske opplevelsen, men 
også forholdene for fisk i elven. 

– Her begynte vi med tiltak allerede i 
2001, lenge før det var noe pålegg om det, 
sier Grane. Han viser hvordan Statkraft 
har laget kunstige kulper og terskler i 
elven for å samle det som er av vann. 

– Vi har fått god vannføring i en sma
lere elv og har sett god og varig effekt av 
tiltakene. De gagner både ørreten i elven 
og folks naturopplevelse.

TVERRKOMMUNAL ARBEIDSGRUPPE
Kommunene Hemnes, Hattfjelldal og 
Grane satte tidlig ned en felles arbeids
gruppe som har samlet innspill og krav 
i forbindelse med vilkårsrevisjonen. Ett 
slikt krav er minimum sommervannstand 
i Røssvatn og mest mulig stabil vannstand 
gjennom sommeren. 

– Varierende vannstand i magasinene 
påvirker opplevelsen av naturen og skaper 
ulike typer utfordringer for bruken av 
vannet, forklarer Håkon Økland, senior
rådgiver i Hemnes kommune og leder av 
arbeidsgruppen. 

– Avhengig av nedbør og produksjon 
kan det være mange meters høyde
forskjell på vannstanden, og dette skaper 
praktiske problemer. Å få båter på vannet 
kan være krevende ved lav vannstand, 
og skjær kan dukke opp i områder der 
dette ikke er noe problem under normale 
forhold. 

Statkraft har forsøkt å merke en del av 
skjærene, men problemet er at isen ofte 
river med seg stakene. Økland mener 
derfor det er nødvendig å merke skjærene 
også på GPS.

PLUSS OG MINUS Inngrep i naturen kan 
av og til gi overraskende positive utslag. 
Mellom Øvre og Nedre Røssåga kraftverk 
ble 5 000 dekar med myr og skogs

mark satt under vann da kraftverkene 
ble bygget. – Stormyrbassenget er blitt 
et populært hekkeområde for en rekke 
fuglearter. De gode næringsforholdene og 
den stabile vannstanden er med på gjøre 
dette til en av de fineste våtmarksom
rådene i Nordland, forklarer Bjørn Grane. 
Det er stor enighet om at dette er bra, 
men Håkon Økland og arbeidsgruppen 
er likevel ikke helt fornøyd. De vil ha mer 
vann i elven nedenfor bassenget for å hin
dre gjengroing og innfrysing av fisk. Det 
mener de Statkraft har råd til. 

– Siden kraftverket ble bygget, har 
nedbørsmengden økt med rundt tre 
prosent i denne delen av landet. Vi mener 
at noe av denne økte vannmengden kan 
brukes til å sikre minstevannføring i 
elvene. Ikke alt må gå til økt kraftproduk
sjon, sier Økland.

Han viser til at kravene til minstevann
føring i elvene er nærmest ufravikelige for 
nye konsesjoner i dag, og at det bør være 
rom for å pålegge en viss minstevann
føring også når gamle konsesjoner skal 
revideres.

Frode Solbakken, styremedlem i 
Naturvernforbundets lokallag, er enig. 

– Statkraft gjør en god jobb med 
kraftproduksjon, men jeg opplever ikke at 
ivaretakelse av natur og miljø er prioritert. 
Derfor er det nødvendig med vilkårsre
visjoner som denne, der allmennhetens 
interesser kommer til uttrykk. 

POLITISK URO Befaringen ender i 
Korgen, der vannet fra Nedre Røssåga 
kraftverk har sitt utløp. Kraftverket er 
nylig ferdigstilt etter oppgradering av 
tunneler, stasjonshaller og aggregat, en 
oppgradering Statkraft mener gir både økt 
produksjon og bedre oppvekstforhold for 
laks og sjøørret. Blant annet er utløpet fra 
det nye kraftverket flyttet høyere opp i 
elven, noe som gir større og jevnere vann
føring langs et lengre strekk av elven. 
De fleste deltagerne på befaringen sam
stemmer om at dette er bra tiltak, men det 
er en viss bekymring for den langsiktige 
verdien av Statkrafts selvpålagte forplik
telser til for eksempel å opprettholde sta
bile vannstander i enkelte av magasinene.

Håkon Økland fra den tverrkommu
nale arbeidsgruppen hører til dem som 
mener Statkrafts selvpålagte restriksjoner 
må formaliseres i større grad. 

– Hvem vet hva fremtiden bringer? 
Dette handler tross alt om en konsesjon 
for de neste 30 år, sier han.

De gode næringsforholdene og den stabile 
vannstanden er med på gjøre dette til en av 
de fineste våtmarksområdene i Nordland.
BJØRN GRANE, MIL JØKOORDINATOR I STATKRAFT

AKTUELT VILKÅRSREVISJON

Statkraft støtter hovedfor-
målet med vilkårsrevisjoner.

– Det må imidlertid 
synliggjøres at miljøfor-
bedringene kan overstige 
kostnadene ved mindre 
 sikker kraftforsyning og 
 lavere verdiskaping, sier 
 Hilde  Bakken, konsern-
direktør med ansvar for 
kraftproduksjon i Statkraft.

– Dersom nye vilkår 
reduserer kraftproduksjonen, 
fleksibiliteten eller 
 magasinenes flomdempende 
funksjon, er vi bekymret. 

Røssåga-anlegget står 
helt sentralt i det norske 
kraftsystemet, alene bidrar 
det med to prosent av den 
totale produksjonen i Norge.

– Vi har stor aktivitet 
knyttet til vilkårsrevisjoner i 
Statkraft. Opp mot 80 pro-
sent av produksjonen vår i 
Norge er oppe til revisjon 
innen 2022. Det er store 
verdier som står på spill, 
påpeker Bakken.

Sjefen. Carsten Jensen, seksjonssjef 
for vassdrags konsesjon i NVE, ledet 
befaringen og forklarte hvordan arbeidet 
med en vilkårsrevisjon foregår.

1 | Hekkeområde. Stormyrbassenget ble skapt da Røssåga-kraftverkene ble bygget. Nå er det et populært hekkeområde for mange ulike fuglearter. 2 | Prosjektleder. Thomas 
Riddervold, prosjektleder i Statkraft for vilkårsrevisjonen, er opptatt av at ikke endringer i konsesjonen skal gå ut over kraftproduksjonen. 3 | Befaring. I løpet av to dager fikk 
gruppen besøkt en rekke steder rundt  Røssvatnet. 4 | Godt humør. Til tross for ulike synspunkter og interesser er stemningen god på befaringen. Her er produksjonssjef Toril 
Sommerli ved Røssåga sammen med NVEs Ragnhild Stokker.

1

2 3 4

Vilkårsrevisjoner
STORE VERDIER 
PÅ SPILL
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TAPT PRODUKSJON Jarl Koksvik, senior
rådgiver i Miljødirektoratet, deler langt på 
vei denne oppfatningen.

– Miljødirektoratet har et ansvar knyt
tet til forvaltningen av laks, sjøørret og 
sjørøye. I Røssåga er vi opptatt av å sikre 
minste vannføring og en drift av kraftver
ket som er mest mulig skånsom for fisken. 
Statkrafts selvpålagte tiltak er bra, men de 
bør formaliseres i nye konsesjonsvilkår. 
Da unngår vi at det oppstår usikkerhet om 
hvordan eventuelle endringer i eierskaps
modell eller krav om endret drift av kraft
verket vil påvirke forholdene i elven. 

For Statkraft er det mye som står på 
spill. Selskapet har investert 1,8 milliarder 
kroner i ny kraftstasjon og rehabilitering 
av den gamle stasjonen i Nedre Røssåga. 

– Endringer i konsesjonsvilkårene vil 
være avgjørende for hvordan Statkraft 
kan kjøre det nye kraftverket og dermed 
for hvor mye kraft vi kan produsere, sier 
Thomas Riddervold, prosjektleder for 
vilkårsrevisjonen i Statkraft. – Vi mener 
vilkår om formelle magasinrestriksjoner 
vil begrense fleksibiliteten i kraftproduk

sjonen. Det kan redusere produksjonen av 
fornybar kraft.

KONGEN BESTEMMER Representantene 
for NVE vil naturlig nok ikke antyde noe 
om hva slags konklusjoner de vil trekke, 
men senioringeniør Ragnhild Stokker, som 
er saksbehandler for vilkårsrevisjonen i 
NVE, synes det var nyttig med befaringen. 

– Vi har fått et inntrykk av de mest 
aktuelle lokalitetene i området, og befa
ringen ga oss mulighet å høre direkte hva 
de ulike interessentene er opptatt av. En 
befaring gir alltid et mer utfyllende bilde 
av det som har kommet fram gjennom 
høringsrunden, sier hun. 

Carsten Jensen i NVE takker de frem
møtte for deltagelsen, og forklarer hvordan 
den videre prosess vil være: – Vi har 
allerede hentet inn skriftlige høringsut
talelser, men etter befaringen vil det være 
anledning til å komme med eventuelle nye 
innspill innen 14 dager. Deretter vil vi fer
digstille vår innstilling til Olje og energi
departementet. Til slutt er det Kongen i 
statsråd som fatter det endelige vedtaket. 

AKTUELT VILKÅRSREVISJON

Lovverk og praksis rundt vannkrafts-
konsesjoner varierer mye fra land til 
land, og vilkårsrevisjoner er først og 
fremst aktuelt i land der konsesjonene er 
 «stedsevarige» (evigvarende). 

>  I land med tidsbegrensede konsesjoner 
(eksempelvis Chile, Nepal, Albania) er 
det ikke vanlig med vilkårsrevisjoner. 

>  I enkelte land, som Tyrkia og Albania, 
har irrigasjon høyere prioritet enn 
vannkraftproduksjon. Det betyr at vann-
kraftverket kan pålegges å slippe vann 
ut over minstevannføring ved behov. 

>  I Tyskland har de fleste eksisterende 
vannkraftverk konsesjoner med en 
 løpetid på 100 år. Noen løper ut 
i 2052, andre i 2071. Kraftverket 
 Dörverden er et unntak, med en 
konsesjon som løper ut i 2025. Når 
eksisterende konsesjoner løper ut, kan 
tyske myndigheter gi nye konsesjoner 
med en løpetid på 20 eller 30 år. 

Konsesjoner og 
 vilkårs  revisjoner i andre land

Arkitektur. God arkitektur og naturlige byggematerialer gjør at bygget over det nye inntaket glir godt inn i landskapet. Området rundt skal beplantes og tilbakeføres til slik det 
var før byggearbeidene begynte.

DE ER KOMPLEKSE, KOSTNADSKREVENDE OG 
INVOLVERER MANGE. DE ER ALDRI LIKE OG 
 UTFØRES OFTE UNDER VANSKELIGE FORHOLD.  
HVA VI SNAKKER OM? PROSJEKTER!

11 SIDER 
TEMA

TEMA PROSJEKTER
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I et forblåst landskap på Fosen er over 
100 anleggsfolk i ferd med å rydde 
skog, bygge veier og – bokstavelig talt – 
legge fundamentet for Europas største 

vindkraftprosjekt på land. Mer enn 2 200 
mil unna, i Devolldalen i Albania, jobbes 
det på spreng med å bygge Moglice
dammen. 

Frem til første mars var de to store 
utbyggingsprosjektene organisert i hvert 
sitt forretningsområde. Nå har den ny 
opprettede enheten Project Delivery 
ansvaret for at prosjektene gjennomføres 
som de skal. 

KRITISK KOMPETANSE – Vi har ikke 
alltid lykkes 100 prosent med gjennom
føringen av store prosjekter i Statkraft. 
Litt for ofte har budsjett, fremdrift eller 
 kvaliteten på leveransen blitt skade
lidende, sier Haakon Alfstad, som leder 
den nye enheten. 

– Det er mange grunner til det. En 
av dem er trolig at de beste ressursene 
ikke har vært samlet ett sted for å løse 
de aktuelle oppgavene. For å bli best i 
klassen kreves et visst volum og en solid 
erfarings base.

Selv har den erfarne prosjektingeniøren 
jobbet på prosjekt siden han startet i 
Statkraft i 1987, med utbyggingen av 
Svartisen. Han mener tiden var over

moden for å opprette en egen enhet for 
prosjekter.

– Markedsforholdene er svært kre
vende. Vi må levere på topp i alle ledd for 
å oppnå lønnsomhet, både når det gjelder 
det prosjektfaglige og det tekniske. Det 
sier seg selv at vi får mer kraft og blir mer 
effektive når vi samler ekspertisen fremfor 
å vedlikeholde flere parallelle miljøer. 

ENTUSIASME Forskjellen på utbygging 
av vindkraft, vannkraft og fjernvarme er 
mindre enn likhetene ved å drive store 
prosjekter. Enheten kommer derfor til 
å jobbe med alle typer prosjekter med 
kostnadsramme fra 300 millioner kroner 
og oppover. 

– Jeg har ikke opplevd noen motstand 
mot omorganiseringen i forretningsområ
dene eller hos medarbeidere som får nye 
kollegaer og arbeidsoppgaver. Tvert imot 
råder entusiasme og iver etter å komme i 
gang og bli godt kjent, sier Alfstad.

Nye arbeidsformer vil først bli merk
bare for fremtidige prosjekter. For de to 
store pågående prosjektene, Fosen og 
Moglice, skal omorganiseringen merkes 
minst mulig. 

– Disse prosjektene har kommet langt. 
Du kan sammenligne med en skihopper 
som har forlatt hoppkanten og er i lufta. 
Da er det dårlig timing å introdusere nye 

NY PROSJEKTENHET

Ved å samle kompetansen skal gjennomføringen av 
utbyggingsprosjekter styrkes. Det handler om å levere på 
kvalitet, tid og budsjett. Hver eneste gang. 

PROJECT DELIVERY

    Ny enhet opprettet for 
å gjennomføre store 
utbyggingsprosjekter i 
Statkraft. 

    Skal drive prosjekter med 
en kostnadsramme på 
300 millioner kroner eller 
mer for hele Statkraft, fra 
investeringsbeslutning til 
ferdig prosjekt.

    Har om lag 60 ansatte 
som jobber i følgende 
fagenheter: Prospect 
management, Project 
management and project 
control, Engineering, PMO 
(Project management office) 
og HSSE (Health, Safety, 
Security, Environment).

    Enheten ligger i forretnings-
området Vindkraft, 
fjernvarme og prosjekter.

FAKTA

STØRRE OG STERKERE 278
FAKTA FOSEN

vindturbiner

På befaring. Haakon Alfstad leder den nye enheten Project Delivery, som har ansvar for gjennomføringen av store utbyggingsprosjekter i Statkraft. I vindparken Roan på 
Fosen er fundamentene i ferd med å støpes.

  Jenny Bull Tuhus       Ole Martin Wold og Eduard Pagria

TEMA PROSJEKTER
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prosedyrer. Vår oppgave blir å støtte opp 
under de eksisterende planene som best vi 
kan og bidra til at prosjektene lander støtt, 
sier Alfstad og understreker:

– For en enhet som dette er det alltid 
de pågående prosjektene som er viktigst. 
Derfor vil Fosen og Moglice være første, 
andre og tredje prioritet i tiden fremover. 

UTFORDRINGER Alfstad valgte Albania 
som reisemål for enhetens første leder
samling i mai.

– Mogliceprosjektet har fått en ny 
ledergruppe å rapportere til og er inne i en 
krevende fase. Derfor var det nyttig å reise 
ned og bli kjent både med landorganisa
sjonen i Tirana og prosjektorganisasjonen, 
sier han.

1 200 personer arbeider på prosjektet 
i dag, i et landskap som stadig setter pro
sjektorganisasjonen på prøve.

– Deler av arbeidet foregår i områder 
med bergarter som er vesentlig forskjellige 
fra de vi finner i Skandinavia. Derfor har 
vi brukt ekstern, internasjonal ekspertise. 
En enorm tunnelboremaskin med en 
diameter på 6,2 meter baner vei gjennom 
fjellet, samtidig som Europas høyeste 
asfaltkjernedam er i ferd med å bygges, 
sier han.

– Vi lager en kjerne av asfaltbetong, 
ikke tykkere enn 1,2 meter i bunnen og 
smalere i toppen. Deretter fylles det på 
steinmasse på hver side av kjernen, slik at 
vannmassene holder seg på plass. Hver og 
en av disse operasjonene er krevende. Nå 
gjelder det å holde fremdriften. 

 
STOLT HISTORIE Gjennom mer enn 100 
år med kraftutbygging har Statkraft løst 
utfordringer og ofte drevet nybrottsar
beid; fra de første utbyggingene tidlig 
på 1900tallet – som Glomfjord og Nore 
som ble et gjennombrudd for Norge som 
industrinasjon – til de store prosjektene 

på 1960tallet, som Tokkeanleggene. Med 
sine enorme dimensjoner ble Tokke et 
symbol på hva Norge som ingeniørnasjon 
kunne få til. Og på 2000tallet startet de 
internasjonale vannkraftprosjektene og 
utbyggingen av vindkraft både til lands og 
til havs.

– Prosjektgjennomføring er utrolig 
spennende. Det er tilfredsstillende å være 
med på å realisere kraftverk som får stor 
betydning for lokalsamfunn eller industri, 
og som bidrar til å øke produksjonen av 
fornybar energi, sier Alfstad. 

Selv har han variert prosjektbakgrunn 
og har jobbet med både vannkraft og de 
norske vindparkene, og han var med på å 
forhandle frem oppkjøpet av offshorevind
parken Sheringham Shoal i Storbritannia. 
I tillegg jobbet han med utbyggingen av 
gasskraftverkene Knapsack 1 og Herdecke 
i Tyskland og hadde allerede ansvaret for 
utbyggingen av Fosen da den nye enheten 
ble opprettet.

JAGER IDEER Til tross for at det ikke er 
vedtatt nye utbygginger, er ikke Alfstad 
redd for å bli arbeidsledig.

– Med Moglice og Fosen har vi en 
arbeidskrevende portefølje frem til 2020. 
Fosen er i realiteten seks vindparker 
som bygges ut i et koordinert program 
over fem år. Samtidig jager Statkraft nye 
prosjekt ideer. 

Den nye enheten skal primært arbeide 
med prosjekter der det er fattet prinsipiell 
investeringsbeslutning.

– I tidlig fase har prosjekteier, altså for
retningsområdene, ansvaret for prosjektet, 
selv om vi bistår også i denne fasen. Det 
neste store prosjektet vil trolig dreie seg om 
vannkraft i SørAmerika eller biofuel på 
Tofte, tror Alfstad.

– Statkraft ønsker å bygge nye lønn
somme prosjekter. En ny vekstperiode vil 
komme. 

Prosjektgjennom-
føring er utrolig 
spennende. Det er 
tilfredsstillende 
å være med på å 
realisere kraft-
verk som får stor 
 betydning for 
lokalsamfunn, og 
som bidrar til å 
øke produksjonen 
av fornybar energi.
HAAKON ALFSTAD, LEDER AV DEN NYOPPRETTEDE 
ENHETEN PROJECT DELIVERY

TEMA PROSJEKTER

184
FAKTA MOGLICE

MW installert effekt

Viktig fase. Moglice-prosjektet i Albania er inne i en viktig fase. Asfaltkjernedammen konstrueres samtidig som en gigantisk tunnelboremaskin baner vei gjennom fjellet. 
Ledergruppen i den nye prosjektenheten besøkte prosjektet under sin første samling i mai.
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MOGLICE

Verdens høyeste asfaltkjernedam, Albanias første underjordiske kraftstasjon 
og 17 kilometer med tunneler gjør Moglice-prosjektet både spennende og krevende. 
– Vi støter stadig på utfordringer, men ikke overraskelser.

RAPPORT  
FRA FELTEN

P rosjektdirektør William Burstrom 
understreker det viktige skillet.

– Det vi ikke vil ha i den 
 operative fasen av et prosjekt, er 

overraskelser. Man må regne med ut 
fordringer og problemer, men de bør ikke 
være av den uventede sorten, sier den 
erfarne prosjektlederen.

Nær 70 kilometer sørøst for Tirana er 
han og prosjektorganisasjonen i full gang 
med å bygge trinn to av Devollprosjektet. 
I fjor høst åpnet Banja med en installert 
effekt på 73 MW. Moglice vil få en installert 
effekt på 183 MW når det står ferdig i 2019. 

DYP DAL Akkurat nå er prosjektet inne 
i en kritisk fase når det gjelder kon
struksjon av dammen. Verdens høyeste 
asfaltkjernedam skal bli 167,2 meter høy. 
Etter planen skal det første asfaltlaget 
legges i juli.

– Dalen er veldig dyp og terrenget 
er bratt. På venstre side går fjellet over 
til jord, med de utfordringene det med
fører knyttet til gjennomtrengelighet og 
 stabilitet. Vi har et team med dyktige 

 ingeniører på saken, sier Burstrom.
I tillegg til dammen bygges Albanias 
første underjordiske kraftstasjon. Kraft
verket vil få to Francisturbiner som 
forventes å produsere 440 GWh årlig. 
Totalt bygges det også 17 kilometer med 
tunneler, hvorav 11 kilometer med vann
vei i tunnel. Seks av tunnelene bores 
med en Robbins tunnelboremaskin. I 
mars i år nådde prosjektet en milepæl 
med gjennombrudd i tilløpstunnelen til 
kraftstasjonen. 

SIKKERHET På det meste jobber 1 500 
personer i Mogliceprosjektet. 85 prosent 
av arbeidskraften er lokalt ansatte fra 
Albania.

– Både vi og den tyrkiske entreprenø
ren driver omfattende HMSopplæring 
og oppfølging. Mange av dem som arbei
der her, er ikke vant til å jobbe innenfor 
en HMSstruktur, og det krever mye av 
organisasjonen, sier Burstrom.

På vårparten hadde han og resten 
av prosjektet besøk av ledergruppen i 
Project Delivery i Statkraft.

Erfaren. Prosjektdirektør William Burstrom har travle 
dager på prosjektkontoret i Moglice.

  Jenny Bull Tuhus       Eduard Pagria

16 7
FAKTA MOGLICE

meter høy dam

TEMA PROSJEKTER
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– Vi merker ikke så mye til organisasjons
endringer sentralt foreløpig, bortsett fra 
at jeg nå rapporterer til Haakon Alfstad. 
Styringsgruppen er ellers den samme, og 
det er viktig for å sikre kontinuiteten, sier 
han og legger til på generell basis:

– For oss som er ute på prosjekt, er det 
viktig at nivået over oss har god forståelse 
og kompetansen som er nødvendig for å 
kommunisere det som ofte er komplekse 
problemstillinger videre i organisasjo
nen. Og at vi ikke trenger å forholde oss 
til flere kontaktpunkter enn nødvendig. 
Effektivitet er avgjørende i prosjekter.

TRANSPARENS William Burstrom 
begynte i Statkraft i 2015. Tidligere har 
den erfarne prosjektdirektøren jobbet med 
vannkraftutbygging og andre type pro
sjekter for andre skandinaviske selskaper i 
land som India, Sverige og Columbia.

– En av styrkene til Statkraft er viljen 
til åpenhet og transparens. Problemer som 
måtte oppstå, blir løftet opp og frem, og 
da er det lettere å løse dem. Jeg liker den 
direkte tonen. Det gjør det lettere både for 
dem som har min rolle, og for den som er 
ett nivå opp, mener Burstrom. Fra hans 
ståsted er informasjonsflyten noe av det 
viktigste i en velfungerende prosjekt

organisasjon. – Det er mange mennesker 
som jobber i et prosjekt, ofte med ulik 
bakgrunn. Kommunikasjon er vitalt. Det 
er viktig at de som trenger å vite noe, får 
den informasjonen de trenger i rett tid. 
Informasjonsflyten må skje horisontalt for 
å være effektiv, sier Burstrom.

AVKOBLING Siden høsten 2015 har 
Burstrom bodd og arbeidet i Devolldalen 
i Albania. Mange vil nok si at det er et godt 
stykke utenfor allfarvei.

– Det kommer an på hvem du spør. Jeg 
har en kollega som har vært 18 år i fjernt
liggende områder av India. For ham har 
dette nærmest en kosmopolitisk svung, 
mens andre igjen synes at vi befinner oss 
i ingenmannsland. Det er en del av pro
sjektlivet. Selv trives jeg godt her i hjertet 
av Europa med både Tirana og Makedonia 
innenfor rekkevidde for dagsturer. Når du 
jobber intenst på prosjekt, er det viktig å 
komme seg litt rundt på fritiden for å få 
påfyll og avkobling. Jeg liker også å sykle 
her i området etter endt arbeidsdag.

Det er godt at prosjektlederen trives, 
for Moglice er under arbeid i halvannet 
år til. Vann skal fylles i dammen høsten 
2018, og kraftverket settes i drift første 
kvartal 2019. 

Det er mange mennesker som 
jobber i et prosjekt, ofte med ulik bakgrunn. 
Kommunikasjon er vitalt.
 WILLIAM BURSTROM, PROSJEKTDIREKTØR

TEMA PROSJEKTER

Øker kapasiteten. Når Moglice står ferdig, vil 
Devoll-kraftverkene øke Albanias kraftproduksjon 
med 17 prosent.

STANSER LEKKASJEN
Kjøp av varer og tjenester utgjør store summer i prosjekter. 
Nå skjerpes innkjøpsrutinene i hele Statkraft.

T enk deg følgende situasjon: En 
underleverandør leverer tjenester 
til en stor bedrift og fakturerer en 
fast sum hver måned. En dag får 

leverandøren beskjed om at bedriften ikke 
lenger trenger tjenestene, og samarbeidet 
avsluttes. Likevel fortsetter leverandøren 
å sende faktura hver måned, og bedriften 
fortsetter å betale. 

– Dette har skjedd hos oss, sier Margit 
Elisabeth Granheim, leder av Procurement 
Systems & Processes i Statkraft. 

SVINN I det aktuelle tilfellet ble lekkasjen 
oppdaget etter en stund, og pengene ble 
betalt tilbake. – Eksemplet viser likevel 
hvor lett en bedrift på vår størrelse kan bli 
feilfakturert eller betale for mye for varer 
og tjenester. Det ligger ikke nødvendigvis 
onde hensikter bak, men svikt i rutiner 
enten hos oss, hos leverandøren eller hos 
begge, sier Granheim.

Analyser fra revisjonsbransjen i Norge 
tyder på at det kan være opp mot fem 
prosent finansiell lekkasje innenfor olje 
og gassnæringen. Statkraft og andre store 
selskaper skiller seg trolig ikke fra dette.

– Forsiktige anslag vi har gjort, tyder på 
at Statkraft taper betydelige beløp hvert år 
på grunn av finansiell lekkasje, sier hun. 

MYE Å SPARE I en tid med små mar
giner og press på kraftbransjen er det 
viktig å snu hver stein for å kutte kostna
der. Prosjektet P2P (Procure to pay) skal 
klargjøre krav, ansvar og roller i Statkrafts 
innkjøpsprosess, fra et behov melder seg 
til betalingen er gjennomført. 

– Dersom Statkraft kjøper varer og tje
nester for mer enn seks milliarder kroner i 
året, er det enkelt å regne ut at det er store 
muligheter for innsparinger ved å bli bedre 
i alle deler av innkjøpsprosessen.

P2P

  Morten Ryen       Ole Martin Wold

BRUK RAMMEAVTALENE! Som de fleste 
andre store aktører inngår Statkraft ramme
avtaler med leverandører på en rekke 
områder. Innkjøp utenom rammeavtalene 
kan bli kostbart. – Det er ikke vanskelig 
å forstå hvorfor noen som trenger en ny 
hammer eller en mobiltelefon foretrekker 
å gå til nærmeste butikk og kjøpe den, men 
en slik praksis tapper oss økonomisk, sier 
Granheim. – For det første er det sannsyn
lig at prisen er lavere innenfor en større 
rammeavtale. I tillegg medfører slike små
innkjøp en tidkrevende og dermed kostbar 
håndtering av fakturaer. 

HOLDNINGSENDRING Mangelfull spesi
fisering og planlegging av oppdrag er også 
noe som kan føre til ekstrautgifter. 

– Dersom oppdragsbeskrivelsen ikke 
er god og presis nok, blir det vanskelig for 
leverandører å prise jobben riktig. Det åpner 
for uforutsette utgifter, store ekstraregninger 
og mangelfull kostnadskontroll, sier hun.

 Granheim mener en holdningsendring 
må til. – Med nye rutiner og mer bruker
vennlige systemer skal vi greie å redusere 
det finansielle svinnet i Statkraft betrakte
lig. Svinnet undergraver ikke bare selska
pet, men tryggheten til hver enkelt ansatt.

Utrullingen av P2P begynner i Midt
Norge, før resten av konsernet står for tur 
– fra Chile i sør til NordNorge i nord. 

    Prosjektet P2P (Procure to 
pay / Fra behov til betaling) 
skal skjerpe innkjøpsrutinene i 
hele Statkraft.

    Nye mobilapper skal gjøre det 
enklere å lage en rekvisisjon, 
godkjenne innkjøpsordre, gjøre 
varemottak og godkjenne 
faktura.

    Opplæring i nye rutiner og 
systemer skal gjennomføres i 
løpet av 2017.

FAKTA | P2P

Starter her. Utrullingen av innkjøpsprosjektet P2P starter i regionen hvor Fosenprosjektet ligger.

Skjerper rutinene. 
Margit Elisabeth 
Granheim i 
Procurement Systems 
& Processes i 
Statkraft leder det 
nye prosjektet P2P, 
som skal stanse den 
finansielle lekkasjen.
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Med ny, sentralisert organisering 
har PMO (Project Management 
Office) styrket sin rolle og sitt 
mandat. Kontoret skal støtte alle 

enheter som befatter seg med inves
teringsprosjekter i Statkraft, inkludert 
bygging og rehabilitering.

– For å få bedre læring på tvers av pro
sjekter må vi ha et enhetlig og godt system 
eller en prosjektmodell. Slik får vi en 
konsistent måte å kjøre prosjektene på. Vi 
unngår å vedlikeholde parallelle systemer 
og roller som driver opp kostnadene, og vi 
får til en mer effektiv erfaringsutveksling 
og forbedring, sier Elly Karlsen, ny leder 
for PMO.

KVALITETSKONTROLL I mai startet kon
toret arbeidet i den nye prosjektenheten 
Project Delivery.

– Det er viktig for oss å sitte tett på dem 
som har ansvaret for å levere de største 
prosjektene i gjennomføringsfasen. Vi 
er fem personer med bakgrunn fra ulike 
forretningsområder, inkludert «gamle» 
PMO. Det gir en god miks av kontinuitet og 
kanskje nye tanker, mener Karlsen.

Hun er klar på at enheten ikke starter 
på bar bakke. 

– Vi jobber med å harmonisere og 
tilpasse systemene vi har, og vi utvikler en 
plattform som skal gjelde for alle pro
sjekter. Det blir ingen revolusjonerende 
endringer, men det blir lagt enda sterkere 

vekt på kvalitetssikring, og plattformen 
skal bli lettere å forstå og enklere å bruke, 
sier hun og utdyper:

– Det innebærer blant annet at pro
sjektprosessen i Statkraft blir koblet mot 
beslutningsprosessen. Det vil stille tyde
ligere krav til leveransen i de ulike fasene 
av et prosjekt.

FOR FREMTIDEN Pågående prosjekter vil 
i liten grad merke arbeidet som PMO har 
satt i gang.

– Vi skal ikke forstyrre prosjektene 
som er i gjennomføringsfasen, men bistå 
dem etter behov, samtidig som vi jobber 
med å innføre et forbedret prosjekt
styringssystem, sier Karlsen. 

Hvordan kan ett og samme prosjekt
styringssystem fungere for så ulike pro
sjekter som Statkraft har i sin portefølje?

– Vi tar selvfølgelig høyde for at 
prosjekter er forskjellige i størrelse og 
kompleksitet. Det som er felles for alle 
prosjekter, skal være ensartet, samtidig 
som systemet skal være fleksibelt med 
tanke på teknologi, størrelse og komplek
sitet, sier Karlsen.

– Alt vi gjør skal bidra til at prosjektene 
leverer på tid, kost og kvalitet, samtidig 
som de ivaretar krav til helse, miljø og 
sikkerhet. Her har vi i Statkraft et forbe
dringspotensial. Å være med å videre
utvikle oss på dette området er noe som 
virkelig trigger meg. 

NAVET
Et godt system for prosjektstyring er avgjørende for å oppnå kvalitet 
i alle ledd. PMO er alle prosjekters tilrettelegger og støttespiller.

TEMA PROSJEKTER

PMO (PROJECT  
MANAGEMENT OFFICE)

    Har ansvar for 
prosjektstyringssystem, 
kvalitetssikring og 
benchmarking av prosjekter, 
samt prosjektfaglig 
opplæring i Statkraft. 

    Konsernfunksjon som flyttes 
fra Internasjonal vannkraft 
til den nyopprettede 
enheten Project Delivery 
i forretningsområdet 
Vindkraft, fjernvarme og 
prosjekter.

FAKTA

Kvalitetssikring. Elly Karslen er ny leder for PMO (Project Management Office). En av hennes og kontorets 
viktigste oppgaver å er å styrke kvalitetssikringen i prosjekter.

  Jenny Bull Tuhus       Ole Martin Wold

PMO

3,4
FAKTA FOSEN

TWh i årlig produksjon
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AKTUELT POWERTALK

PEKKA LUNDMARK

ALDER: 53 år.
STILLING: Konsernsjef i 
Fortum Corporation.
UTDANNING: Mastergrad 
i engineering fra Helsinki 
University of Technology, 
hovedoppgave i 
informasjons teknologi 
og internasjonal 
markedsføring.
LEDERERFARING: 
Tidligere var han 
konsernsjef i 
Konecranes, konsernsjef 
i Hackmann og ledende 
partner i Startupfactory. 
Han har også hatt ulike 
lederstillinger i Nokia. 
Han er styreleder i 
Helsinki Metropolitan 
Smart & Clean 
Foundation.
FAMILIE: Gift, tre barn.

I løpet av noen intense dager i april 
fikk det finske energikonsernet 
Fortum et ansikt i Norge. En avtale 
med Oslo kommune om overtagelse 

av Hafslund Marked løftet selskapet ut 
av en middels anonym tilværelse. Da 
Statkraft samlet de nordiske krafttoppene 
på Statkraftkonferansen i Oslo i mai, var 
konsernsjef Pekka Lundmark mannen 
alle ville snakke med. Vi spurte ham om 
konkurransesituasjonen, markedsut
siktene og selvfølgelig Hafslundavtalen.

– Hva er du spesielt fornøyd med etter oppkjøpet?
– Oslo kommune og Fortum har vært 
deleiere i Hafslund gjennom mange år. Vi 
har nå besluttet å skape nye partnerskap 
på områder der vi kan slå sammen våre 
kompetanser til beste for nyvinning og 
utvikling. Jeg er svært tilfreds med at vi 
sammen skal arbeide for at privat  personer 
og virksomheter gjør mer klima  vennlige 
valg. 

– Hvorfor var det så viktig å få tak i markeds-
virksomheten til Hafslund?
– Med Hafslund Marked vil Fortum bli den 
største aktøren i Norden innenfor detalj
handel med elektrisitet, og vi vil nesten 
doble vår kundebase til 2,4 millioner. Det 
betyr økonomi i stor skala, noe som særlig 
vil komme utviklingen av innovative 
tjenester og løsninger for kundene til gode. 

Vi ønsker å engasjere våre kunder og 
være en driver i forandringen fremover 
mot en renere verden.

– Bransjen snakker om at dette er kundens år. 
Nå er det kunden som bestemmer. Er dette en 
endring som motiverer Fortum? 
– Ja, selvfølgelig. Norske kunder er i stor 
grad anerkjent for tidlig å ta i bruk ny 
teknologi og nye løsninger, og det norske 
markedet vil derfor bli spesielt viktig 
for Fortum og våre nye ideer, digitale 
produkter og tjenester. Gjennom kon
septet «Charge & Drive» er vi allerede 
en ledende leverandør av ladesystemer 
for elbiler i Norge, og denne suksessen 
baner vei for videre internasjonal vekst. 
Vi betrakter Norge som en del av vårt 
 nordiske hjemmemarked. Vi har et lang
siktig engasjement i Norge og ambisjoner 
om å vokse.

– Både Hafslund og Fortum er 
organisasjoner som ønsker å bygge opp 
sterke, kunderettede virksomheter med 
 omfattende tilbud av nye digitale tjenester. 
Dette arbeidet vil ta fart når vi kan samle 
kreftene. Når transaksjonen er fullført 
senere i år, vil vi gradvis kunne rulle ut 
og tilby nye produkter og løsninger. Vår 
ambisjon er å gjøre privatpersoner og 
virksomheter i stand til å ta mer klima
vennlige valg, samtidig som de kan styre 
sitt energiforbruk og sine energikostnader.

     Knut Fjerdingstad       Thomas Barstad Eckhoff 

I barndommen løp han fra gutta i gata. Fortum-sjefen samler ikke lenger på sekunder, nå går 
det i markedsandeler. Nylig tok Pekka Lundmark et jafs i det norske strømmarkedet.

På kundejakt

POWERTALK

Det norske 
markedet vil bli 
spesielt viktig for 
Fortum og våre 
nye ideer, digitale 
produkter og 
tjenester.
PEKKA LUNDMARK
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POWERTALK

AKTUELT POWERTALK

– Planlegger Fortum flere oppkjøp i Norge?
– Energisektoren i Europa er inne i en 
konsolideringsfase, det er helt sikkert. 
Vi har mange planer i ulike land, men av 
forståelige grunner kan jeg ikke røpe noe 
om det her.

– Hvordan vil du beskrive konkurranseforholdet 
mellom de store energiselskapene i Norden?
– Det er god konkurranse i det nordiske 
markedet. Det finnes mange aktører både i 
grossist og sluttbrukermarkedet, og det er 
bra. Jeg ønsker et velfungerende marked. 
Det er det som gjør at kundene har tillit til 
vår virksomhet. 

– Er Statkraft først og fremst en konkurrent, 
eller kan vi også være samarbeidspartnere? I så 
fall hvordan?
– Statkraft er selvfølgelig en konkurrent. 
Men det betyr ikke at vi ikke har noen 
berøringspunkter der vi kan samarbeide. 
For eksempel samarbeider vi om å bli 
tydeligere og få mer gjennomslagskraft når 
det gjelder å påvirke beslutninger i Brüssel. 
Et annet eksempel er at vi utveksler erfa
ringer rundt økt sikkerhet, noe jeg anser 
som en felles sak for hele bransjen. 

– På Vinterkonferansen til Energi Norge i 
Helsinki tok du sterkt til orde for et felles nordisk 
sluttbrukermarked. Hvordan ser du for deg et 
slikt marked?
– Vi må sette kundene i sentrum og gjøre 
dem interessert i å bli aktive deltagere i det 
fremtidige energimarkedet. Vi må gjøre 
det mulig for kundene å produsere energi 
selv, ved at vi kjøper deres overskudd. Ved 
å tilby muligheter for fleksibilitet knyttet 

til etterspørsel kan kundene påvirke både 
energibruken og kostnadene. Om dette 
kan gjøres i et nordisk marked, vil vi bli 
betydelig mer effektive, noe som selvsagt 
kommer kundene til gode. Derfor mener 
jeg et nordisk marked for slutt brukere er 
viktig.

– Hvordan ser kraftsektoren og kraftmarkedet 
ut i 2027?
– Det er mange utviklingstrekk som 
påvirker kraftmarkedene de kommende ti 
år. Den planlagte tyske nedstengingen av 
kjernekraft vil gi behov for ekstra kraft
kapasitet. Samtidig har EUkommisjonen 

en ambisjon om å stramme inn handelen 
med klimakvoter og øke prisen på CO2
utslipp for å nå klimamålene. I Norden vil 
kapasiteten i overføringsnettet mot Nord
Europa øke i betydelig grad, noe som vil 
gjøre det mulig å bruke en fleksibel nordisk 
kraftproduksjon til å støtte opp under et 
tysk kraftmarked som blir mer avhengig av 
fornybare energikilder. Det kan resultere i 
større volatilitet i prisene også her i Norden. 

– Som leder, hva er du spesielt god på?
– Jeg tror en av mine beste kvaliteter er 
evnen til å inspirere og motivere andre. For 
de fleste kommer den største motivasjonen 
gjennom personlig engasjement – følelsen 
av å gjøre noe viktig, av å bli verdsatt, av å 
gjøre en forskjell. I en stor virksomhet tar 
det tid å nå frem personlig til alle. Men jeg 
oppmuntrer alltid de andre medlemmene i 
lederteamet til å bygge opp under personlig 
engasjement gjennom hele selskapet.

– Er vår bransje noe å satse på for unge 
 mennesker?
– Energiindustrien står helt sentralt når det 
gjelder å møte utfordringer som har rot i to 
megatrender, klimaendringer og urbani
sering. Vi er nødt til å finne løsninger som 
møter verdens økende behov for energi – 
samtidig som CO2 utslippene må reduseres 
dramatisk. Vi må også finne bærekraftige 
løsninger på utfordringene som raskt vok
sende byområder medfører, med økt foru
rensing fra oppvarming, kjøling og trafikk, 
samt den økte mengden avfall. Så for unge 
mennesker som ønsker å gjøre en forskjell 
i verden, er energi den riktige industrien å 
gå til! 

For unge mennesker som 
ønsker å gjøre en forskjell i 
verden, er energi den riktige 
industrien å gå til!
PEKKA LUNDMARK

TIL LADING

Sport har alltid vært viktig for meg. 
I barndommen var jeg glad i å løpe og 
hadde et velutviklet konkurranse instinkt. 
Nå kobler jeg av med ski om vinteren, 
løping, badminton og golf i sommer-
halvåret.

FORTUM

>  Finsk energiselskap med virksomhet i 
Norden, Baltikum, Polen og Russland. 

>  Produserer og selger elektrisitet og 
varme fra vannkraft, fjernvarmeanlegg, 
kjernekraft, sol- , vind- og bølgekraft.

>  Har vært nest største eier i  
Hafslund ASA. 

>  Konsernet fikk stor oppmerksomhet 
i Norge i april da Oslo kommune og 
Fortum ble enige om å restrukturere 
eierskapet i Hafslund og ta selska-
pet av børs. Kommunen blir eier av 
kraftproduksjon og strømnett, mens 
Fortum overtar strømsalget. Avtalen 
forutsetter godkjennelse av bystyret. Økt verdiskaping i Chile

Samarbeid med Statkrafts nye kompetansesenter for energistyring har 
bedret de økonomiske resultatene ved kraftverket Rucatayo sør i Chile. 

E rfaringen viser at selv relativt små 
kraftverk kan oppnå store gevinster 
ved å optimalisere produksjonen.

Da Statkraft i Chile skulle 
iverksette Statkrafts driftsmodell i fjor, 
ble det nye kompetansesenteret for 
energistyring i Oslo kontaktet. Det ble 
raskt konstatert at Rucatayo, med en 
installert effekt på 59 MW, hadde mulig
heter for å øke lønnsomheten.

ØKT LØNNSOMHET Med rådgivning 
fra kompetansesenteret greide Statkraft 
i Chile å identifisere flere forbedrings
punkter i energistyringen ved anlegget. 
Det resulterte i bedre prosesser, bedre 
arbeidsdeling og bedre utnyttelse av kom
mersielle muligheter. Alt i alt har tiltakene 
styrket det økonomiske resultatet ved 
vannkraftverket med om lag 2,4 millioner 
kroner i året, noe som er meget bra for 
anlegg av denne størrelsen. 

– Dette viser at bedre energistyring 
kan gi gode resultater også for kraft
verk av moderat størrelse, sier Jaime 

Garcia i  markedsoperasjoner i Santiago. 
Sammen med Fredd Kristiansen i 
Energidisponering i Oslo og operatørene 
ved Rucatayoanlegget har han stått i 
spissen for arbeidet med å effektivisere 
driften. 

– Markedsteamet og anleggsoperatø
rene har fått en arena for samarbeid om å 
optimalisere produksjonen. En tydeligere 
fordeling av ansvar og oppgaver, og en 
sterk følelse av å jobbe mot felles mål, har 
lagt grunnlaget for en mer kommersiell 
tankegang. Det har ført til bedre beslut
ninger og økt lønnsomhet, sier Garcia.

PÅ TVERS Arild Tanem, som leder en 
heten for energistyring, mener det er 
mye å tjene på å jobbe tettere på tvers av 
fagområder og geografiske skiller. 

– Rucatayoeksemplet viser at det 
er gevinster å hente ved samarbeid på 
tvers av organisatoriske og geografiske 
grenser. Kompetanse og verktøy som er 
bygget opp ett sted, kan komme til nytte 
i andre deler av virksomheten. 

Optimaliserte produksjonen. Et godt 
samarbeid mellom Statkraft Chile, 
driftsteamet ved vannkraftverket og 
kompetansesenteret for energistyring 
i Oslo har resultert i økt lønnsomhet 
for Rucatayo.

FAKTA

KOMPETANSESENTERET  
FOR ENERGISTYRING
Energistyringsenheten i Markedsope-
rasjoner og IT har ansvaret for kom-
petansesenteret. Senteret skal være 
et knutepunkt for kunnskapsdeling 
og bidra med kompetanse innen-
for hydrologi, markedsanalyse og 
produksjonsoptimalisering. Senteret 
samhandler med kollegaer over hele 
verden for å øke verdiskapingen.

AKTUELT ENERGISTYRING
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Drifter Rucatayo. Fra venstre Darwin 
Müller, Gabriel Bello, Emilio Muñoz, Mirko 
Ojeda, Carlos Barrientos, Jaime Muñoz.
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AKTUELT /trading/

I et gammelt fabrikklokale i Düsseldorf 
sitter utviklere, tradere og analytikere 
sammen i små grupper. Energien i rommet 
er høy, tanker og ideer utveksles. Det er 
Coding Day. 

Workshopen er en del av prosjektet 
e.trade og handler om å forstå mulig
hetene som algoritmisk handel gir i 
intradaymarkedet, der handelen foregår 
tilnærmet i sanntid. 

Sanntidshandel blir stadig viktigere for 
å sikre balanse mellom tilbud og etter
spørsel i et fornybarmarked der endringer 
skjer raskt, for eksempel som følge av at 
det blåser opp og vindkraftproduksjonen 
øker. 

MENNESKER OG ROBOTER – Hensikten 
med prosjektet er å finne ut hvordan 
vi kan støtte tradernes arbeid gjennom 
automasjon, ved at roboter kan overta en 
del av deres oppgaver. Det handler ikke 
om å erstatte mennesker med maskiner, 
men å se på hvordan egenskapene deres 
kan kombineres på en best mulig måte, 
sier dr. Konstantin Wiegandt, ansvarlig for 
Algorithmic Trading i forretningsområdet 
Markedsoperasjoner og IT.

Han bruker gjerne sjakkens verden for 
å forklare: – Frem til 1997 var alle sjak
kens stormestre mennesker. I 1996 tapte 
Garri Kasparov sitt første parti mot IBMs 
supercomputer Deep Blue, men vant totalt 
sett. I 1997 vant Deep Blue hele kampen. 
Kasparov fikk ideen om å skape et nytt 
spill som han kalte «advanced chess», der 
et lag består av menneske og sjakkcompu
ter. Det viste seg at menneske og maskin 
sammen er bedre enn en supermaskin 
alene.

I e.tradeprosjektet er ideen å hoppe over 
supercomputerdelen og gå direkte til 
«advanced trading»nivået.

– Datamaskiner er raske, de kan gjøre 
mange ting samtidig og er systematiske, 
presise og pålitelige. Mennesker er krea
tive og smarte – de kan foreslå og sette i 
verk nye handelsstrategier, og de kjenner 
markedet slik at de kan avgjøre hvilken 
algoritme som bør brukes i en gitt situa
sjon. Ved å la maskiner ta seg av kjedelige 
beregningsoppgaver og la menneskene 
ha full kontroll på strategien er det mulig 
å effektivisere intradayhandelen, sier 
Wiegandt.

En annen fordel med automasjon er at 
datamaskinen dokumenterer alt den gjør. 

Dermed blir prosessene mer transparente, 
det blir lettere å skaffe dokumentasjon 
til myndighetene som kontrollerer at alt 
foregår som det skal.

INGENTING Å FRYKTE Under Coding Day 
blir ulike faggrupper samlet til idédugnad, 
både de som lager automatiske systemer 
og de som skal bruke dem i det daglige. 

Et av punktene på programmet er 
«Intraday Algo Trading Game», et spill 
som viser hvordan de ulike komponen
tene i en kraftbørs fungerer. Deltagerne 
spiller rollene som komponentene, og 
informasjonsutvekslingen foregår ved at 
hver gruppe sender en lapp videre til neste 
ledd med sine avgjørelser.

– Vi vil nemlig ikke bare finne opp en 
selvkjørende bil og så sette traderne bak 
rattet. Vi ønsker at de selv skal være med 
på å bestemme hvordan bilen skal være, 
slik at de også bedre forstår hvordan den 
virker, sier Wiegandt.

– Studier viser at mennesket ikke 
bruker hele sitt intellektuelle potensial når 
de sitter foran en skjerm med tastatur og 
mus. Kanskje er det en idé å ha fargekoder 
på skjermen? Kanskje traderne skal ha 
virtual realitybriller og cyberhansker, slik 
at de bruker hele kroppen og ikke bare 
den hånden som styrer musen?

Wiegandt understreker at automasjon 
og digitalisering ikke er noe vi behøver å 
frykte. 

– Robotene kommer ikke og tar job
bene våre. Dette handler om å jobbe på 
en annen måte. Ved å bruke maskiner til 
oppgavene de gjør best, kan vi mennesker 
konsentrere oss ytterligere om det vi er 
best på.

<  Stadig knappere marginer i handelen med fornybar energi gjør at traderne  
må være mer effektive. Workshopen Coding Day samler deltagere på tvers 
av enheter for å finne ut hva roboter kan bidra med. >

>  Todagers workshop i Düsseldorf om 
mulighetene som algoritmisk handel gir 
i intraday-markedet.

>  Deltagerne kommer fra ulike enheter, 
både fra Düsseldorf og Oslo.

>  Enheten MCEA (Markets Continental 
Energy Management Analysis, 
 Algorithms & Automation) har ansvaret 
for Coding Day.

FAKTA
/coding day/

Dr. Konstantin Wiegandt, 
ansvarlig for Algorithmic 
Trading i forretningsområdet 
Markedsoperasjoner og IT.

/coding day/

‹tekst = "Sissel Fantoft"   ‹foto = "Oliver Tjaden"

<span>
{
1 | Gökhan Balci i dyp 
konsentrasjon foran tavlen 
med koder. 
2 | Michael Demars, en av 
mange engasjerte deltagere 
på Coding Day i Düsseldorf. 
3 | Visualisering av 
algoritmer utvider 
forståelsen hos deltagerne. 
4 | Jihan Li og Endre Skeie 
utveksler ideer. 
5 | Julien Sterz, Jihan Li 
og Gökhan Balci i ivrig 
samtale. 
6 | Michael Fiedler, 
Michael Demars og Damian 
Derix er enige om nytten 
av å møtes i et tverrfaglig 
fellesskap. 
7 | Jihan Li og Gökhan 
Balci sammenligner notater.

‹body>
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AKTUELT PEOPLE
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ANTI-KORRUPSJON. Alle 
Statkraft-ansatte har fått 
opplæring i forretningsetikk i løpet 
av de siste to årene. Kursene som 
skal forhindre korrupsjon, trener 
deltakerne i å håndtere dilemmaer 
og gir innføring i internasjonale 
lover og regler.4,9 Det ble registrert 4,9 skader 

per million arbeidstimer i 
Statkraft i 2016. Det er færre 
enn året før, da tallet var 5,9. 

Kraftfull kvartett 
STATKRAFTKONFERANSEN 2017: 
«Nye muligheter i et nordisk energi
skifte» samlet lederne for de fire 
kraftgigantene i Norden til debatt om 
utfordringer og forretningsmuligheter i 
et nordisk marked med kraftoverskudd, 
raske teknologiskifter og store markeds
endringer. 

Hvordan kan dere som er gårsdagens helter, 
være sikre på at dere ikke er morgendagens 
tapere, var et av spørsmålene fra debatt
leder Bente Engesland, kommunikasjons
direktør i Statkraft, til Magnus Hall fra 
svenske Vattenfall, Pekka Lundmark 
fra finske Fortum, Hördur Arnarson fra 
islandske Landsvirkjun og Christian 
RynningTønnesen fra Statkraft.

– Vi i Norden har en utvikling som er 
veldig positiv allerede i dag, med frem
tidsrettet karbonfri elproduksjon, men vi 
må bli mer lettbente og komme nærmere 
kundene, sa Hall. – Det blir tøffere, men 
også morsommere. 

– Jeg tror på overlevelse for de mest 
tilpasningsdyktige. Hvis vi klarer å være 
effektive på stordrift og tester ut forret
ningsmodeller i små grupper, og så går 
videre med det som lykkes, så tror jeg 
vi kan bli blant vinnerne i fremtiden, sa 
RynningTønnesen.

Se også side 26 for intervju med 
Fortumsjefen Pekka Lundmark. 

EN NY KOLLEKSJON arbeidstøy er lansert for 
Statkraftansatte i Norge og Sverige. Tranemo 
Workwear AS er valgt som ny leverandør av 
vernetøy, vernesko og personlig verneutstyr, 
og leverer også en egen kvinnekolleksjon. 
Alle plaggene er naturlig flammehemmende, 
det vil si at materialet ikke er tilsatt flamme
hemmende kjemikalier. Flammehemmingen 
er i stedet innebygget i fibrenes molekylære 
struktur. Det skaper en permanent beskyt
telse som verken kan vaskes ut eller på annen 
måte slites ut. Godt nytt både for miljøet og 
den enkeltes sikkerhet!

Norsk næringsliv 
skal være grønt, smart 
og nyskapende. 
STATSMINISTER ERNA SOLBERG 
PÅ STATKRAFTKONFERANSEN I MAI 2017

Konkurrenter og samarbeidspartnere. Fra venstre Pekka Lundmark (Fortum), Christian Rynning-Tønnesen 
(Statkraft), Hördur Arnarson (Landsvirkjun) og Magnus Hall (Vattenfall).

Life 
saving 
rules

NY KOLLEKSJON

STATKRAFT JOBBER for 
et trygt arbeidsmiljø og har 
innført sikkerhetsregler som 
gjelder for alle høyrisiko- 
aktiviteter.

– Erfaringen tilsier at det 
er enkelte aktiviteter som 
står for de fleste alvorlige 
hendelsene. Mange av 
disse hendelsene kunne 
vært unngått dersom man 
hadde hatt tydelige regler 
som er forstått og fulgt, 
sier konsernsjef Christian 
Rynning-Tønnesen.

– Det er bakgrunnen for 
innføringen av «Life saving 
rules». Reglene er obliga-
toriske og angir minimums-
standard.

Grunnprinsipper for sikkert 
arbeid. Jeg bryr meg om 
egen og andres sikkerhet og 
velvære.

Kjøring. Jeg kjører trygt, 
 bruker bilbeltet og er 
fokusert.

Arbeid i høyden. Jeg bruker 
personlig fallsikringsutstyr 
ved arbeid i høyden utenfor 
beskyttede omgivelser. 

Løfteoperasjoner. Jeg 
påser at ingen befinner 
seg i fallsonen under en 
hengende last. 

Energisatte systemer.
Jeg påser at energi kilder 
er påviste, kontrollerte og 
isolerte.

Tungt mobilt utstyr.
Jeg sørger for at det er trygg 
avstand mellom personer og 
utstyr i bevegelse.

Grunnarbeider. Jeg kon-
trollerer at arbeidsområdet 
er sikret mot bevegelser i 
grunnen, og at det er erklært 
sikkert før entring. 

Lukkede rom. Jeg påser at 
atmosfæren er testet, og at 
en person står vakt før og 
under entring.

Vi i Norden har en utvikling som er veldig 
positiv allerede i dag, men vi må bli mer 
lettbente og komme nærmere kundene. 
MAGNUS HALL, VATTENFALL
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... arbeid. Jeg jobber som vedlikeholdssjef ved to vannkraftverk 
i Laos. Sammen med kollegaene mine har jeg ansvar for at 
kraftverkene kan holdes i gang. Det innebærer alt fra å oppgradere 
utstyr til vedlikehold av turbiner og veier. Jeg har tidligere jobbet 
for Statkraft i Laos, så jeg kjenner godt til området og driften her.

... inspirasjon. Utfordringer inspirerer meg. Jeg er ambisiøs 
og har tanker om forbedringsområder for driften i Laos. Det 
driver meg. Når jeg i tillegg møter kollegaer som har en positiv 
innstilling til krevende arbeidsoppgaver, blir jeg veldig inspirert. 
Utfordringer driver meg også privat. Jeg deltar blant annet i 
ultraløpkonkurranser, der vi løper mellom 60 og 160 kilometer. Jeg 
har også deltatt i Expedition Amundsen, som er et skiløp med pulk 
over Hardangervidda. Følelsen av å ha mestret en slik utfordring er 
helt spesiell. 

… nedturer. Jeg jobbet i prosjektet som skulle prosjektere og 
bygge nye Nore kraftverk. Etter to års arbeid ble hele prosjektet 
avviklet, bare det mest nødvendige skulle rehabiliteres. Det var en 
nedtur etter å ha arbeidet godt med dette i lengre tid. Men jeg lærte 
meg å nullstille og finne nye mål.

… oppturer. Jeg hadde en krevende periode da jeg fullførte 
masterutdanningen min ved Norges teknisknaturvitenskapelige 
universitet og samtidig var leder for NTNUI, universitetets 
idrettsforening med over 12 000 medlemmer. Men det ble en 
opptur i livet mitt. Det ga meg en utrolig mestringsfølelse å få det 
til, og jeg møtte mange av de vennene jeg har i dag. 

… balanse. Jeg er bevisst på balansen mellom arbeidsliv og fritid 
og passer alltid på at jeg får tid til å trene. Det er viktig for meg å 
være ute. Jeg driver med ulike utholdenhetsidretter som løping og 
ski. I Laos blir det klatring og kajakk. Friluftsaktiviteter gir påfyll 
med energi og gjør at jeg er mer til stede på jobben. 

… ren energi. Ren energi dekker energibehovet vårt uten å 
la det gå utover fremtidige ressurser. Det å sørge for at vi har en 
optimal produksjon av ren energi, gir arbeidet mitt i Statkraft en 
dypere mening.  

Midt i jungelen er Simen Nordre Vogt- 
Svendsen ansvarlig for sikker drift av 
kraftanlegg. Kraftige flommer, høye 
 temperaturer og slanger i anleggene påvirker 
arbeidsdagen. Vi har spurt ham om … 

Stilling: Vedlikeholdsleder
Hvor: Kraftanlegget Theun-Hinboun 
i Laos (SN Power er deleier og 
driftsansvarlig)
Jobbet i Statkraft siden: 2012

Navn: Henrik Møistad
Stilling: Leder for finans- og støtte-
funksjoner i Brasil
Land: Brasil
År i Statkraft: 7,5

Nylig flyttet Henrik Møistad til Rio 
de Janeiro i Brasil og stillingen som 
leder for finans- og støttefunksjoner i 
International Markets Brazil. Her har 
han ansvar for støttefunksjoner knyttet 
til Statkrafts markedsaktiviteter i landet. 
Han kommer fra stillingen som leder 
for finansiell rapportering i konsernets 
finansstab.

Navn: Ayşe Filiz Kolat
Stilling: Leder av Markedsoperasjoner 
i Tyrkia
Land: Tyrkia
År i Statkraft: 8

Siden februar har Ayşe Filiz Kolat vært 
leder for Markedsoperasjoner i Tyrkia, 
med særlig ansvar for å videreutvikle 
selskapets markedsaktiviteter i landet. 
Kolat kommer fra stillingen som 
assisterende landsjef i Tyrkia med 
ansvars områder innenfor bærekraft 
og forretningsutvikling, så vel som 
etterlevelse av lover og regler, sikkerhet 
og kommunikasjon. 

Blant Statkrafts 3 800
ansatte er det stadig folk 
som bytter jobb.

I BEVEGELSE

SIMEN NORDRE 
VOGT-SVENDSEN

Alder: 30
Utdanning: Sivilingeniør Maskin
Aktuell: Flyttet nylig til Laos for å 
jobbe med drift og vedlikehold ved 
Theun-Hinboun 

  Heidi Bruvik Sæther 
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Ronny Goin
fagansvarlig for  
relévern i Statkraft

Når det oppstår feil i elektriske anlegg, er selv sekundene 
lange. Derfor er relévern så viktig. Men hva er det egentlig?

Nervesystemet  
i kraftstasjonen

  Sissel Fantoft      Mona Holm

Vern, eller relévern, finnes overalt 
i tekniske anlegg. Hvis du sitter 
hjemme i stua en kveld og plutselig 
oppdager et lite blink i lampene, at 

lyset blir litt svakere før det blir normalt 
igjen, har et relévern blitt aktivert.

– Når lyset blir svakere, er det fordi det 
har oppstått en feil et sted, for eksem
pel kan et tre ha falt over en kraftlinje. 
Når lyset kommer tilbake, har relévernet 
sørget for å koble fra feilen og isolere 
den fra resten av nettet, sier Ronny Goin, 
fagansvarlig for relévern i Statkraft.

– Blir det derimot helt mørkt, kan 
det bety at du befinner deg innenfor det 
isolerte området, eller at det er en feil på 
vernene slik at et større område enn nød
vendig kobles ut. 

VERN I KRAFTVERK Enkle typer vern 
er sikringer og jordfeilbrytere som finnes i 
alle hjem. I et kraftverk er relévernet mer 
avansert. 

– Da de første generatorene kom 
på slutten av 1800tallet og verden ble 

elektrifisert, benyttet man sikringer, men 
fant raskt at det trengtes mer avansert 
utstyr. Sikringene koblet ut også ved feil 
andre steder, og det var mange typer feil 
sikringen ikke kunne detektere. I dag er 
relévernene databaserte, og digitaliserte 
måleverdier blir behandlet av algoritmer 
for å vurdere om utkobling skal skje. 
Vernene programmeres fra PCer, og det 
er mulig å overvåke dem fra PCen på 
kontoret, slik at vi enkelt kan finne ut 
eksakt hvor feilen har oppstått, sier Goin. 

SIKKERHET – Enkelt sagt er relévern en 
detektor som oppdager feil og dernest sør
ger for frakobling. Dette begrenser skade
omfanget slik at vi unngår totalhavari, 
samtidig som det øker personsikkerheten.

Vernet i seg selv er teknisk utstyr som 
måler visse parametre, forklarer Goin.

– I elektriske installasjoner måles 
strøm og spenning. På forhånd er det plan
lagt hvilket nivå vernet skal gi utslag på. 
Når det kommer opp i skadelige verdier, 
gir vernet et signal til en effektbryter som 

STATKRAFTSKOLEN

FAKTA

HVA ER RELÉ?

 Et relé er en 
elektrisk komponent 
som fungerer som 
en strømbryter som 
kan bryte eller slutte 
kontakter i kretser 
med høy effekt.  
Reléer ble første 
gang brukt rundt 
1840 av Samuel 
F. B. Morse for å 
for sterke telegraf-
signaler.

KILDE: SNL/WIKIPEDIA

sørger for utkobling. I et kraftverk er det 
mekanisk energi som kommer gjennom 
vannet, og den elektriske energien som 
kommer fra generatoren eller nettet, som 
kan kobles ut.

FLERE TYPER VERN Mange ulike typer 
feil kan oppstå i et anlegg.

– Vi jobber mest med elektriske feil 
som kan oppstå i generatorer og trans
formatorer. Feil kan forekomme ved 
ytre påkjenninger som for eksempel 
lynned slag i nettet eller materialsvikt i de 
enkelte komponentene. Det går ikke an å 
dimensjonere for alle typer påkjenninger. 
Derfor er vi avhengige av relévern for å 
minimere skadeomfanget.

I tillegg til elektriske vern finnes det 
også andre typer relévern.

– Mekanisk vern kan være et vibra
sjonsvern som oppdager en mekanisk feil 
i en turbin eller generator, for eksempel 
hvis en del løsner. Da registrerer senso
rer unormal bevegelse og gir signal til 
en effektbryter som kobler ut, samt at 

vannveien stenges. For oljefylte trans
formatorer finnes både gassdetektorer 
og temperaturmålere som vil oppdage 
feil og sørge for frakobling, sier Goin.

ALT I ÉN BOKS – Mange reagerer på 
begrepet relévern, fordi det lett kan mis
forstås. Et relé er en elektrisk komponent 
som fungerer som en strømbryter, mens 
vern rett og slett er beskyttelse. Altså et 
beskyttelsesrelé, forklarer fagsjefen.

I Statkrafts kraftstasjoner samles flere 
vern i en og samme boks. 

– På én generator har vi kanskje 
ti forskjellige vern samlet på ett sted i 
det vi kaller et vernesystem. Vår avde
ling lager tekniske standarder som sier 
hva slags vern vi skal ha i Statkraft for 
å tilfredsstille myndighetenes krav og 
ivareta sikker heten både for utstyr og 
personer. Det er vi som bestemmer hva 
slags verdier vernene skal stilles inn etter, 
avslutter Ronny Goin. 

FAGENHET 
RELÉVERN

Et kompetanse-
senter for Statkraft 
i inn- og utland 
med fagansvar 
for relévern i hele 
konsernet. Enheten 
vurderer funksjons-
krav til vern og tek-
niske løsninger og 
koordinerer arbeid 
innenfor vern og mot 
øvrige områder i 
Statkraft. 

RELÉVERN

ELEKTRISITET

STENGSEL VANNVEI

MÅLETRANSFORMATOR

TRANSFORMATOR

VANNINNTAK

GENERATOR

RELÉVERN

Relévernet måler elektriske 
størrelser. Ved feilsituasjoner 
vil relévernet oppdage feilen, 
gi utkobling til effektbryter og 
stenge vannveien. Driftssentralen 
får også signal om hva som har 
hendt. 

TURBIN

BRYTER
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GAMLE BJØLVO KRAFTVERK

Hundreåringen     
      som forsvant
Å bygge et vannkraftverk er en omfattende og 
krevende prosess, men det er ingen spøk å rive det heller.

 Jenny Bull Tuhus      Eivind Senneset

Bratt. På det bratteste jobbes det 
i 62 graders helling. Til sammen 

har prosjektet utført 10 000 meter 
med skjærebrenning og fjernet 

5 000 tonn stål og metaller.

Ålvik kommune 
i Hordaland

38 STATKRAFT NR 1 2017 NR 1 2017 PEOPLE & POWER 39
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AKTUELT GAMLE BJØLVO KRAFTVERK

Høyt over Hardangerfjorden er tre 
industrimekanikere i full gang 
med å demontere en av Europas 
bratteste rørgater. I 62 graders 

helling, godt festet med tau og taljer, går 
de løs på den 100 år gamle konstruksjonen 
med skjærebrenner. 

– Det er et svært krevende arbeid. 
Terrenget er bratt, og det er store og tunge 
komponenter som skal demonteres og 
fjernes. Uten veier er det ikke mulig å 
frakte opp kran, så det meste må gjøres 
manuelt, sier Statkrafts prosjektleder Rolf 
Yngvar Jenssen. Hans oppgave er å sikre en 
trygg og forsvarlig riving med minst mulig 
støy og ulemper for beboerne i Ålvik. 

MOTIVERENDE HMS-PRIS Ved inn
gangen til anleggsområdet henger et stort 
banner med følgende tekst: «Vi river 
Gamle Bjølvo. Vårt mål er 0 skader. Vår 
ambisjon er Statkrafts HMSpris.» 

– Dette er arbeid med høy risiko, og 
HMS har derfor vært hovedfokus helt fra 
start, forklarer Jenssen og går helt tilbake 
til valg av prosjektorganisering.

– Det har vært avgjørende for oss 
som byggherre å ha en entreprenør 
som er ekspert på tilkomstteknikk og 
industrimekanikk, og valget falt på AF 
Gruppen.  Totalentreprise  er bevisst valgt 
med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. 
Det er viktig at de som er ekspertene også 
er de som planlegger gjennomføringen. 
Samtidig er det en fastpriskontrakt – og 
det kan igjen være en HMSutfordring. 

– Leverandøren skal tjene penger, og 
det vil alltid være en viss risiko for at det 
blir tatt snarveier. Derfor har vi som bygg
herre vært til stede på anlegget hver eneste 
dag, stått klare ved brakka fem på sju om 
morgenen og holdt trykket på HMS oppe 
sammen med entreprenøren. Vi gjennom
fører både egne og felles vernerunder, sier 
Jenssen.

At konsernsjefen i Statkraft har satt 
HMS høyt på agendaen, har også vært 
viktig for prosjektet. – Parallelt med 
kontraktsinngåelsen innførte Christian 
RynningTønnesen en egen HMSpris. Det 

inspirerte oss til å sette ambisiøse mål og 
jobbe frem flere tiltak for å styrke HMS
arbeidet.

SIER DET HØYT Jenssen mener det er 
viktig å kringkaste sine ambisjoner, det 
forplikter.

– Alle har interesse av å jobbe skade
fritt. Å si det høyt i lokalmiljøet legger litt 
press på oss, og det er sunt.

Så langt har prosjektet unngått alvor
lige skader, men Jenssen er likevel ikke 
fornøyd.

– Vi har hatt to personskader med 
behov for legehjelp. Det var små skader, vi 
er veldig glade for at de ikke var alvorlige. 
Men de kunne, skulle og burde vært unn
gått. Begge tilfellene handlet om mangel
full bruk av korrekt verneutstyr.

LANG HISTORIE Men det er ikke bare 
de fysiske forholdene som har gjort det 
krevende å rive Gamle Bjølvo kraftverk 
i Ålvik. Fra pålegget om riving kom fra 
Norges vassdrags og energidirektorat 
(NVE) i 2006, skulle det gå ni år før arbei
det kunne starte.

– For å forstå hvorfor dette har tatt så 
lang tid, må vi nesten gå tilbake til begyn
nelsen, forklarer Vidar Riber, Statkrafts 
kraftverksjef i Hardanger.

Gamle Bjølvo kraftverk fra 1918 er 
nemlig mer enn tekniske installasjoner, 
det er et stykke norsk industrihistorie og 
selve livsgrunnlaget for det lille sam
funnet Ålvik. Med kraft fra den mektige 
Bjølvefossen sørget smelteverket i bygda 
for etterlengtede arbeidsplasser. Folk 
strømmet til. Det ble bygget veier og boli
ger, skole og Folkets Hus. Selve kraftstasjo
nen er tegnet av arkitekt Thorvald Astrup 
(18761940) og har stått som symbol på 
fremveksten av det moderne Ålvik gjen
nom nesten hundre år. Kanskje ikke så rart 
det ble bråk da rivingspålegget kom.

DRAKAMP – Da Statkraft overtok 
Gamle Bjølvo i 1996, som resultat av de 
såkalte  hjemfallslovene,  vurderte vi 
alle alternativer, også å drifte kraftverket 

Alle har interesse av å jobbe skade  -
fritt. Å si det høyt i lokalmiljøet legger 
litt press på oss, og det er sunt.
ROLF YNGVAR JENSSEN, STATKRAFTS PROSJEKTLEDER

Styrer prosjektet. Ansvarlige for rivingen 
er prosjektleder Rolf Yngvar Jenssen (til 
venstre) og Vidar Ribe, kraftverksjef i 
Hardanger.

Landemerke. Rørgaten er en av Europas 
bratteste. 

 TOTALENTREPRISE 
Et bygge- eller anleggsarbeid 
der entreprenøren i sin avtale 
med byggherren påtar seg både 
prosjektering og utførelse.

 HJEMFALLSLOVENE 
I 1909 vedtok Stortinget 
konsesjonslovene som skulle 
hindre at norske kraftressurser 
ble kjøpt opp av utlendinger. 
Hjemfallsretten skulle sikre at 
utbygde fosser og kraftverk som 
ble eid av private, skulle gå over 
i statlig eie etter 60 år. 

ORDLISTE

1 | Krevende arbeid. Lasse Hauan er spesialist på tilkomstteknikk og brenning. Han er en av 20 personer som har jobbet i til sammen 35 000 arbeidstimer med prosjektet.  
2 | Helikopter. Når arbeidet foregår 3 000 trappetrinn og 900 meter over havet uten adkomstveier, er det godt å ha bistand fra helikopter for frakt av utstyr.  
3 | Taubane. En egen taubane er anlagt for å frakte den demonterte rørgaten ned fjellsiden.  
4 | Forplikter. Prosjektet har valgt å flagge sine HMS-mål for hele bygda, det forplikter.

3

1 2

4
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CHILE

INNBYGGERE: 18 millioner 
HOVEDSTAD: Santiago
STYREFORM: Demokratisk republikk
PRESIDENT: Michelle Bachelet
SPRÅK: Spansk

ENERGIMARKEDET

Energimarkedet i Chile domineres av private 
selskaper. 60,3 prosent av energiproduk-
sjonen er fossil, 30,1 prosent er vannkraft, 
4,8 prosent er vindkraft og 4,8 er solenergi. 
Regjeringens mål er 60 prosent fornybar 
energi innen 2035 og minst 70 prosent 
innen år 2050. Det har vært sterk vekst i 
produksjonen av fornybar energi de siste 
årene, og forholdene ligger godt til rette for 
fortsatt vekst. Landet har store vannkraft-
ressurser i tillegg til gode forhold for både 
vind, sol, jordvarme og havenergi. 

STATKRAFT I CHILE

Siden 2004 har SN Power eid 50 prosent 
i to vannkraftverk, La Confluencia og La 
Higuera. I 2014 tok Statkraft over SN 
Powers eierandel og begynte å operere 
i landet som Statkraft Chile. I 2015 
kjøpte Statkraft selskapet Empresa 
Eléctrica Pilmaiquén med prosjekter og 
drift sør i Chile. Statkraft Chile driver i 
dag elvekraftverket Rucatayo (55 MW) i 
Pilmaiquén-elven og er i tillegg involvert i 
greenfield-prosjektene Los Lagos (52,2 MW) 
og Osorno (48,5 MW) i samme vassdrag.

KRAFTVERK

La Confluencia og La Higuera blir drevet 
gjennom et joint venture med det australske 
selskapet Pacific Hydro, som i 2016 ble kjøpt 
opp av den kinesiske energigruppen SPIC.

>  DOBBELT SÅ LANGT SOM NORGE. Chile er 4 270 
kilometer langt, men har en gjennomsnittlig bredde på 
bare 177 kilometer.

>  DEN TØRRESTE ørkenen på jorden er Atacama i Chile. 
Ørkenen er et av områdene i verden med høyest sol-
innstråling og er svært attraktiv for solkraft. 

>  VIN er en viktig eksportvare for Chile. Signatur druen er 
Carménère, som opprinnelig stammer fra Bordeaux i 
Frankrike.

>  11. SEPTEMBER har vært en mørk dag i Chile helt  
siden president Salvador Allende ble styrtet ved et 
 militær kupp i 1973. Datoen vil alltid huskes for bombingen 
og angrepet mot presidentpalasset i Santiago. 

 
KILDER: WIKIPEDIA, SNL, VINMONOPOLET

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

7
Chile ligger på sjuende plass på listen til det 
amerikanske handelsdepartementet over de 
mest interessante markedene for fornybar 
 energi. Få land har så stort potensial for forny-
bar energi som Chile, heter det i 2016-utgaven 
av ITA Renewable Energy Top Markets Report.
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LIVSLØPET TIL 
ET KRAFTVERK

MILEPÆLER GAMLE BJØLVO

1894:  Kontrakt om rett til å 
kjøpe vannrettighetene 
i Ålvik.

1906:  Oppstart av mindre 
anleggsarbeider i fjellet 
(ved dam).

1913:  Anleggsarbeidet går for 
fullt frem til krigen.

1915:  Stortinget gir A/S Bjølve-
fossen konsesjon.

1916:  Stort anleggsarbeid 
starter.

1918:  Oppstart av Bjølvo 
 kraftverk og smelte-
verket med produksjon 
av  karbid, senere ferro-
silisium og ferrokrom.

1919:  Brudd i rør på grunn av 
temperaturspenninger.

1938:  Rør 2 og aggregat 4 
i kraftverket settes i drift. 

1940:  Sabotasje og brudd i 
rørgaten.

1972:  Aggregat 5 kommer 
i drift. 

2004:  Nye Bjølvo kraftverk i 
drift, det gamle stenger 
dørene.

2006:  Trallebanen blir satt ut 
av drift.

2006:  NVE pålegger Statkraft 
å rive Gamle Bjølvo.

2009:  Fylkeskonservatoren 
i Hordaland fatter et 
 midlertidig frednings-
vedtak. 

2014:  Riksantikvaren opp-
hever det midlertidige 
frednings vedtaket.

2014:  Norsk Vasskraft- og 
Industristadmuseum full-
fører dokumentasjonen av 
Gamle Bjølvo kraftverk.

2015:  Rivingsprosjektet starter.
2017: Rivingsprosjektet pågår.

AKTUELT GAMLE BJØLVO KRAFTVERK

videre. Men vedlikeholdsetterslepet var 
for stort. Med tre av fem aggregater fra 
1918 ble det raskt klart at oppgraderingen 
ville bli for omfattende og kostbar, fortel
ler Riber.

I april 2000 fikk Statkraft konsesjon 
på Nye Bjølvo kraftverk. Konsesjonen ga 
blant annet tillatelse til å bygge ny vann
vei. Fire år senere åpnet det nye kraftver
ket med en installert effekt på 98 MW.

– Det var mange som ønsket å bevare 
Gamle Bjølvo på grunn av dets kultur
historiske verdi. Vi stilte oss positive 
til forslag om ny aktivitet i den gamle 
kraftstasjonen og toppvaktboligen, men 
initiativene manglet finansiering.

Statkraft fikk etter hvert rivingspå
legget fra NVE å forholde seg til, inntil 
Fylkeskonservatoren i Hordaland stanset 
riveprosjektet med et vedtak om midlerti
dig fredning.

– Etter flere års diskusjoner mellom 
fylkeskommunen, kommunen og NVE 
skar Riksantikvaren gjennom og opphevet 
den midlertidige fredningen i 2014. Det ble 
bestemt at Gamle Bjølvo skulle doku
menteres grundig i foto, film og tekst og 
deretter rives, sier Riber.

NYE LANDEMERKER Prosjektleder 
Jenssen, som skulle ha vært Statkrafts 
HMSkoordinator under den opprinnelig 
planlagte rivingen i 2006, er glad det kom 
til en løsning. – Forfallet kom raskt etter 
at dørene ble lukket i 2004. Det var trist 
å se hvordan det en gang så fantastiske 
anlegget grodde igjen. Muggen krøp opp 
etter veggene, og naturen var i ferd med å 
ta området tilbake, sier han.

Rivingsprosjektet har en kostnads
ramme på 67 millioner kroner. I tillegg 
til den uttalte HMSmålsettingen har det 
vært et mål å gjenvinne mest mulig av 
bygningsavfallet fra den gamle kraft
stasjonen. 

– Kvam kommune har vært kreative 
med tanke på gjenbruk og har tatt imot 
400 meter rørgate og skinneganger fra 
trallebanen. Dette skal brukes som blom
sterpotter, kantstein og til å markere gang
veier. Rivingsprosjektet bistår kommunen 
med 800 000 kroner for å sette kompo
nentene i stand, forteller Jenssen.

Dermed får deler av det som har vært 
et landemerke i bygda ny funksjon. Resten 
fraktes bort og blir til spiker, armeringsjern 
og resirkulert betong. 

Industrihistorie. Gamle Bjølvo ble tegnet av arkitekt 
Thorvald Astrup. Kraftverket la grunnlaget for industri, 
arbeidsplasser og et livskraftig lokalsamfunn i Ålvik.



@rawtrening Fantastisk start på dagen med bedriftstrening i solen med denne spreke gjengen fra Statkraft

@arve171 #statkraft Are Midtbø og Emil Solli

@adisshera #albania #gramsh #banja

@arve171 #statkraft #montering av poler på rotor

Fortsett å tagge dine bilder på Instagram med  
#Statkraft. Vi velger ut et knippe i neste   
nummer av People & Power.

#STATKRAFT 
ENGASJERER

KONKLUSJONEN ER KLAR: DATASENTRE 
KAN BLI MILLIARDBUTIKK FOR NORGE! 
LAST NED RAPPORTEN. @statkraft 
@menonBE

@EnergiNorge 


