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«Det er ingen kunst å komme på noe nytt, 
det er verre å komme på det av seg selv.»

Forfatteren Olav Duun skrev 
dette for mer enn 80 år siden, men 
lærdommen er minst like nyttig i et 
nytt århundre.

Nye rammevilkår og endrede 
markedsvilkår krever stadig mer av 
oss, og innovasjon og forretnings-
utvikling blir stadig viktigere. Men 
hvor og hvordan oppstår de beste 
forretningsmulighetene og de beste 
nye løsningene? I et lukket rom der 
noen kloke hoder har satt seg ned 
«for å finne på noe lurt»? Eller i 
samspill med verden rundt, i dialog 
med ansatte, kunder og partnere?

Nylig samlet Statkraft og 
Innovasjon Norge en rekke nærings-
livsledere, entreprenører, studenter 
og norske toppolitikere til en kon-
feranse om Norges potensial som et 
laboratorium for en grønn fremtid.

Et av de sentrale læringspunktene 
fra konferansen, som var basert på 
diskusjoner og samarbeid, var hvor 
viktig det er å klare å fange opp og 
samle inn de beste ideene uansett 
hvor de dukker opp - for så å velge 
de beste og sette dem ut i livet. 

På konferansen fortalte vår 
konsernsjef Christian Rynning-

Tønnesen om hvordan et forslag fra 
en ansatt i Tyskland har vist seg å ha 
stor betydning for måten vi driver 
selskapet på:

Medarbeideren skjønte at 
Statkrafts håndtering av kraft-
leveransene fra et begrenset antall 
vannkraftanlegg kunne skaleres opp 
og omfatte andre produsenter av for-
nybar energi. Og kundenes reaksjon 
lot ikke vente på seg:

I dag har Statkraft et virtuelt 
kraftverk i Tyskland med mer enn 
1 300 vind- og solkraftinstallasjoner. 
Disse har en kapasitet som er større 
enn det største kullkraftverket og 
atomanlegget i landet til sammen. 
Den tyske suksesshistorien tar vi nå 
med oss til stadig flere nye  markeder.

Denne historien viser at små 
ideer kan få stor betydning, og at 
de unike ideene sjelden oppstår i et 
vakuum.

I økende grad foregår innovasjon 
og forretningsutvikling i samspill 
med ansatte, kunder og forretnings-
partnere. 

Som et kommersielt selskap 
må vi bli stadig bedre på å forstå 
kundene i bred forstand, slik at vi 
blir konkurransedyktige i en ny og 
annerledes energifremtid. 
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I økende grad foregår innovasjon og 
forretningsutvikling i samspill med ansatte, 
kunder og forretningspartnere.
BENTE E. ENGESLAND
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POWER

AKTUELT POWER

300
Airvolution Clean Energy (ACE) er Statkrafts 
nye partner for utbygging av  landbasert 
vindkraft i Skottland. Ambisjonen er 
prosjektmuligheter  tilsvarende 300 MW. 
Tidligere i år åpnet Statkraft vindparken 
Andershaw, nå skal det bli flere.

BYTTEHANDEL
STATKRAFT OG NORFUND er enige om en byttehandel 
for sine eierandeler i internasjonal vannkraft. Dermed 
skiller SN Power og Statkraft lag, mens Statkraft styrker 
sin posisjon i Sør-Amerika og Sør-Asia. – Statkrafts 
strategi er å bygge sterkere posisjoner i  færre markeder. 
Samtidig vil vi utvide porteføljen til å omfatte også   vind- 
og solkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

TIDLIGERE I HØST åpnet både Ringedalen kraftverk, Offervann 
kraftverk og Lille Måsevann pumpe. Det gir en årlig økning på til 
sammen 74 GWh for Statkrafts norske vannkraftportefølje. 

– Å utnytte eksisterende utbygginger bedre er både god 
ressurs forvaltning og god økonomi, og det gir også alltid gode ring-
virkninger lokalt, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, 
som var til stede under åpningen av Ringedalen kraftverk.

Kraftverket i Odda kommune i Hordaland er det 86. kraft-
verket som Statkraft selv drifter i Norge. Med en installert effekt 
på 23 MW vil anlegget produsere rundt 60 GWh i året. Kraftverket 
utnytter et fall på over 500 meter. Fra inntaket på nesten 
1 000 meters høyde over havet faller vannet i tunnel ned til den 
splitter nye kraftstasjonen inne i fjellet. Her fanges energien i to 
identiske Pelton-turbiner på 11,5 MW hver, før vannet renner 
videre ut i Ringedalsvatnet. 

Ordfører Stine Akselsen i Lebesby kommune i Finnmark sto 
for den offisielle åpningen av Statkrafts nordligste kraftverk, 
Offervann. – Jeg er glad for at Statkraft bygger ut ny fornybar 
energi i Lebesby. Og jeg håper Statkraft vil se etter nye investerin-
ger i kommunen vår, sa hun.

Offervann kraftverk utnytter et fall på 10 meter mellom 
 magasinene Offervann og Store Måsevann i den eksisterende 
reguleringen til Adamselv kraftverk. Gjennomsnittlig årlig 
 produksjon er beregnet å bli 7 GWh.

Ved Lille Måsevann pumpe i Lebesby ble snorklippingen 
besørget av Raymond Robertsen, styreleder ved Finnmarks-
eiendommen.– Dette er maten til Tesla-ene,  iPhone-ene og hele 
vårt samfunn, sa han.

Lille Måsevann pumpe frakter vann fra Lille Måsevann til 
Adamselv kraftverks inntaksmagasin Store Måsevann, og det gir 
en økt netto årsproduksjon på 7 GWh.

Både Offervann og Lille Måsevann er eksempler på utnyttelse 
av allerede berørte vassdrag. 

Ny norsk vannkraft NY VITEN

Reduserer 
 naturinngrep
BRUK AV POLYURETANSKUM 
som omfylling rundt nedgravde 
rørgater til vannkraft- og pumpe-
stasjoner gir økt lønnsomhet 
og mindre naturinngrep. Det er 
konklusjonen i en studie som 
to masterstudenter ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) gjorde under 
byggingen av Lille Måsevann 
pumpe i Finnmark. – Når skum 
erstatter pukk og betong ved 
legging av rør og forankring av 
bend, reduseres naturinngrepet 
som følge av betydelig redusert 
volum som skal transporteres til 
anleggsområdet, sier Tor Oxhovd 
Svalesen, Statkrafts prosjekt-
leder for Lille Måsevann.

NTNU-professor Leif Lia 
 hadde den faglige  oppfølgingen 
av det Enova-støttede 
forskningsprosjektet. – Dette var 
første gang PU-skum ble brukt 
til forankring og omfylling av 
rørgater i fullskala. Prosjektet ga 
mange svar for videre utvikling 
av metoden og bekreftet at 
forankring av rør med PU-skum 
er mulig. 

Å utnytte 
eksisterende 
utbygginger 
bedre er både god 
ressursforvaltning 
og god økonomi, 
og det gir også 
alltid gode ring
virkninger lokalt.
KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN

Feiring. Åpningen av Ringedalen kraftverk (over) ble 
foretatt av konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i 
den nye kraftstasjonen inne i fjellet (t.v.). Offervann 
(i midten) er Statkrafts nordligste kraftstasjon og 
ble åpnet av ordfører Stine Akselsen tidligere i høst. 
Åpningen av Lille Måsevann pumpe markerte også 
slutten på et forskningsprosjekt (se «Ny viten» t.h.). 
Student Stian Løbø Aaker (fra venstre), professor 
Leif Lia, student Nina Johnsen, byggeleder Øyvind 
Pedersen og NVEs Terje Grindhaug har bevist at 
 polyuretanskum fungerer som omfylling rundt rørgater.

VEKST. Produksjonen av 
fornybar energi er i kraftig 
vekst. El-kapasiteten vil 
øke med over 920 GW, eller 
43 prosent, fra fornybare 
kilder frem til 2022, ifølge 
rapporten Renewables 
2017 som International 
Energy Agency publiserte 
i oktober.
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AKTUELT SOLENERGI

Glimt av sol
Midt i mørketiden settes Rundedal i drift, Statkrafts nye 
solenergipark i Nederland. Avansert tynnfilmteknologi sørger 
for at panelene er effektive året rundt, også på grå dager. 

 Jenny Bull Tuhus       Ole Martin Wold

Montering. Solcellepanelene i Rundedal solenergipark skal snart settes i drift.
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På et 188 mål stort landbruksareal i 
Emmen i Nederland er solparken 
Rundedal i ferd med å ferdigstilles, 
et snaut halvår etter at byggingen 

startet. De neste 30 årene skal energi-
parken bidra til at Nederland når sine 
klimamål. 

– Vi hadde lett etter det riktige marke-
det en stund, da løsningen åpenbarte seg 
så å si på dørstokken vår, sier Niels van 
der Linden, som er ansvarlig for Statkrafts 
satsing på solenergi. Han og solteamet har 
base ved Statkrafts kontor i Amsterdam.

BOOM FOR SOLENERGI Nederland er 
blant landene i Europa som produserer 
minst fornybar energi. Bare seks prosent 
av energiproduksjonen kom i 2015 fra 
fornybare kilder. Landet har ikke tilgang 
på vannkraftressurser, og utbyggingen av 
vindkraft har gått langsomt, selv om ambi-
sjonene har vært store. De siste årene har 
imidlertid antall installerte vindturbiner 
tatt seg opp, og nå står solkraft for tur.

– Nederland ligger etter når det gjelder 
å oppfylle målsettingen fra EU om en 
fornybarandel på 14 prosent innen 2020. 
Dette gapet har ført til at økte subsidier 
har blitt tilgjengelige for solkraft, i tillegg 
til at teknologien har blitt langt rimeligere 
de siste årene. Derfor ser vi en boom for 
solenergi i Nederland akkurat nå, og vi er 

til stede for å ta del i denne veksten, sier 
van der Linden.

NY SATSING Statkraft la i 2010 ned sin 
første satsing på solenergi, men siden 
den gang har teknologien og markedet 
modnet. I 2013 tok van der Linden og hans 
kolleger ved kontoret i Amsterdam initi-
ativ til å teste ut forretningsmodeller med 
solkraft i liten skala.

– Testprosjektene ga oss viktig lærdom 
om ulike forretningsmodeller for produk-
sjon og salg av solenergi. I 2015 gikk vi til 
Statkrafts ledelse og styre med en forret-
ningsplan og fikk en investeringsramme 
som har gjort det mulig å fortsette arbeidet 
i langt større skala, sier van der Linden.

To forretningsmodeller ligger til grunn 
for satsingen. Den ene er et leasingsystem 
der bedrifter leier ut takareal eller annet 
ubrukt areal til Statkraft, mens Statkraft 
installerer solsystemene. Takeieren får 
muligheten til å bruke den genererte ener-
gien mot en avgift. Det jobbes videre med 
varianter av denne modellen i Tyskland 
og India. Den andre modellen går ut på å 
bygge egne solparker på bakken for salg 
av solkraft rett i nettet, slik Amsterdam-
kontoret nå gjør.

– Før vi fant prosjektet her i Emmen, 
så vi på muligheter både i Storbritannia og 
Tyrkia, men markedsbetingelsene endret 

AKTUELT SOLENERGI

De neste 30 årene 
skal solenergiparken 
bidra til at Nederland 
når sine klimamål.

Rundedal

>  Solenergipark i Emmen i 
Nederland

>  Dekker et område på 188 mål
>  Statkraft overtok rettighetene 

til å bygge parken i 2016
>  Ferdigstilles i slutten av 2017 

og settes i ordinær drift i 
første kvartal 2018

>  Har 118 200 First Solar serie 
4-paneler med kapasitet på 
120 watt hver 

>  Installert kapasitet:  
Ca. 14 MWp

>  Årsproduksjon: 14 GWh

seg underveis og gjorde det lite fruktbart 
å gå videre. Det blir trolig flere prosjekter i 
Nederland. I tillegg vil vi sondere ut andre 
markeder neste år, sier van der Linden.

NY HVERDAG Byggingen av Rundedal 
solenergipark har endret arbeidshverda-
gen for teamet i Amsterdam. – Vi kommer 
fra energi- og sertifikattrading og er vant 
til å håndtere ikke-fysiske produkter og 
tjenester. Det er en stor overgang å jobbe 
med en fysisk installasjon og alt det 
innebærer av anbudsrunder, utarbeidelse 
av kontrakter med samarbeidspartnere og 

underleverandører og ikke minst helse, 
miljø og sikkerhet, sier van der Linden.

– Som forsterkning har vi ansatt en 
prosjektleder med erfaring fra solenergi-
prosjekter. Vi er nå et team på fem 
personer, og vi skal vokse videre. Med god 
støtte fra eksperter i Statkraft har vi kom-
petansen vi trenger for å realisere egne 
solparker, det ligger jo i selskapets gener å 
utvikle prosjekter, sier han.

Statkrafts prosjektkontor, Project 
Management Office (PMO), har bistått 
med å utvikle prosedyrer som er til-
passet solaktiviteten. – Det har vært en 

Niels van der Linden, 
ansvarlig for Statkrafts 
solenergisatsing.

Høstsol. HMS-ansvarlig Andrea Boccabella er i Emmen flere dager i uken for å sikre at arbeidene går for seg som de skal.

Gylne tider. Utnytting av solenergi vil øke kraftig de nærmeste fem årene, ifølge International Energy Agency. Rundedal i Emmen blir Statkrafts hittil største solpark.
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 omfattende og lærerik prosess for oss i 
teamet, understreker van der Linden.

SOLFANGERE Første spadetak ble tatt i 
Emmen i juli 2017, og siden har det gått fort. 
Byggefasen for solparker er kort sammen-
lignet med vann- og vindkraftprosjekter. 

– Det er fascinerende å se hvordan 
parken tar form fra dag til dag, sier Bart 
Robrechts, prosjektleder for Rundedal. 
Sammen med HMS-ansvarlig Andrea 
Boccabella er han i Emmen flere dager 
i uken for å følge opp entreprenører og 
underleverandører. På det travleste har om 
lag 60 anleggsarbeidere vært i sving med 
boring, kabling, fundamentering,  
etablering av strukturer og montering 
av solcelle paneler.

– Vi benytter tynnfilmteknologi og 
solceller av kadmiumtellurid (CdTe). First 
Solar-panelene er sensitive og fanger opp 
sollys vi ikke kan se. De gir god effekt også 
når solen ikke skinner, forklarer Robrechts. 

UTFORDRINGER Panelene er mer 
krevende å montere enn tradisjonelle 
krystallin- paneler. De er tynne som glass-
plater og må holdes på plass av spesielle 
klemmer. 

AKTUELT SOLENERGI

– De sammenkoblete panelene har en 
spenning på hele 1 500 volt før kraften 
konverteres. Det gjør dem effektive, men 
også utfordrende. Vår EPC-kontraktor 
Belectric sørger for at vi bruker kom-
ponenter som tåler spenningen, sier 
Robrechts.

En annen utfordring har vært grunn-
forholdene i Emmen. Området er et av de 
høyeste i Nederland, men ligger bare 20 
meter over havnivå. 

– Grunnvannet står bare 70  centimeter 
under bakken, noe som krever gode 
systemer for drenering og har gjort det 
krevende å støpe fundamentene for 
ramme verket som holder solcellepanelene 
på plass, sier prosjektlederen. 

BEITEMARK Når solparken står ferdig, 
skal sauer fra lokale bønder flytte inn.

– Dette er og skal fortsatt være jord-
bruksland, fortrinnsvis som beitemark for 
sauer. God avstand mellom radene med 
paneler sikrer gode vekstvilkår for gresset, 
og kablene er spesielt sikret for å unngå at 
dyrene tygger på dem, forteller Robrechts.

Også lokalmiljøet skal pleies i bygge-
prosessen. Noen naboer har vært 
bekymret for lydnivået fra de sentrale 

Dette er og skal fortsatt være jordbruksland, fortrinnsvis 
som beitemark for sauer. God avstand mellom radene med 
paneler sikrer gode vekstvilkår for gresset.
BART ROBRECHTS, PROSJEKTLEDER FOR RUNDEDAL

Fallende priser og kraftig satsing 
i store markeder som Kina gjør 
at sol kraft er inne i en ny æra, 
ifølge IEA (The International Energy 
Agency). 2016 ble et rekordår for 
utnytting av solenergi, og totalt ble 
det i fjor installert mer solkraft enn 
både kull- og gasskraft. Og for de 
kommende fem årene anslår byrået 
at solkraft kommer til å øke med 
438 GW, mest av alle energi former, 
takket være kostnads reduksjoner og 
politisk tilrettelegging.

1 | Sensitive. First 
Solar-panelene er 
sensitive og fanger opp 
sollys vi ikke kan se.
2 | Fascinerende. Å 
bygge en solpark tar 
ikke mange månedene. 
Prosjektleder Bart 
Robrechts har fulgt opp 
utbyggingen hele veien.
3 | Beitemark. Så snart 
parken står ferdig, skal 
sauer fra lokale bønder 
flytte inn.

GLOBAL NETTOVEKST AV FORNYBAR ENERGI, HISTORISK OG PROGNOSE NY ÆRA FOR SOLKRAFT

omformerne. En uavhengig undersøkelse 
viser at lydnivået ikke kommer til å bli et 
problem. 

– En stor lagringscontainer er synlig 
fra sykkelstien gjennom området, og den 
er ikke akkurat noe vakkert syn. En lokal 
kunstner har holdt et tegneverksted på 
den lokale skolen, og tegningene har dan-
net grunnlaget for en fargerik utsmykking 
på containeren, sier Robrechts.

– God kommunikasjon med lokal-
miljøet gjør jobben enklere, både i dette 
prosjektet og i mulige fremtidige prosjek-
ter. Vi er ikke fremmede for å utvikle en 
park til i samme område, sier han.

THE STATKRAFT WAY Robrechts, van der 
Linden og resten av solteamet har gjort seg 
mange nyttige erfaringer underveis i reali-
seringen av solkraftparken Rundedal.

– Vi har bestrebet oss på å gjennom-
føre prosjektet «The Statkraft Way», men 
det finnes naturlig nok ikke presedens å 
bygge på, siden utvikling av solparker i 
denne skalaen er nytt for selskapet, sier 
Robrechts. Han er klar på at kompetansen 
som er samlet opp i prosjektperioden, er 
av stor verdi.

– Neste gang blir det enklere! 
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AKTUELT DIGITALISERING

Fra få og store til 
flere og mer varierte 
kunder. Hvordan 
gjør samspillet med 
kundene Statkraft 
bedre?

KUNDEKRAFT
TEMA

Digital vitaminpille

I juni rykket seks studenter fra fire land inn i 
kontor landskapet til Markedsoperasjoner i Oslo. 
De fikk i oppdrag å jobbe som en startup-virksom-
het og utvikle en modell som kunne  automatisere 

prognostiseringen av strømforbruk for kunden 
Fjordkraft. Åtte uker senere presenterte studentene 
arbeidet for konsernledelsen, og nå er modellen i 
bruk og testes for videre utrulling i organisasjonen.

FREMTIDSRETTET Arne Jørund Haugland, leder 
av enheten Physical, Fuels & Development i 
Markedsoperasjoner og IT, forteller om en betydelig 
tids besparelse ved å benytte den nye modellen, i til-
legg til mer presise prognoser.

– Ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelli-
gens har studentene utviklet en modell som lærer 
underveis og prognostiserer konsum på en stadig mer 
treffsikker måte. I tillegg automatiserer den arbeid 
som tidligere ble gjort manuelt. Det våre tradere 
brukte en til to timer på daglig, kan nå gjøres med to 
klikk. Det betyr at analytikerne får mer tid til å bruke 
sin ekspertise. Jo bedre vi treffer med prognosene, jo 
mindre ubalansekostnader får kunden, forklarer han.

Frem mot nyåret skal modellen testes og videreut-
vikles. En av studentene, Herman Myrbråten Karlsen, 

er ansatt på deltid for å bistå i arbeidet. Planen er å 
skrote den gamle gjøremåten fra starten av 2018.

– Når vi er sikre at alt fungerer 100 prosent, er vi 
klare for å implementere modellen i flere deler av 
organisasjonen. Verktøyet er skalerbart, og det er 
enkelt å legge til flere land og nye kunder.

ØYEÅPNER Haugland er svært fornøyd med 
gjennom føringen av prosjektet, også fordi det har 
fungert som en øyeåpner internt.

– Tre av våre yngste medarbeidere fulgte opp stu-
dentene, og vi lyktes med å integrere dem i enheten. 
Prestasjonen deres har fått mye oppmerksomhet og 
vært til inspirasjon for andre. Kort sagt har terskelen 
blitt lavere og mulighetsrommet større for andre som 
vil teste ut ideer og nye måter å arbeide på.

Også konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen lot 
seg imponere under presentasjonen til studentene i 
august.

– Det er utrolig hva disse seks har fått til på åtte 
uker. Det er mange oppgaver i Statkraft som kan 
automatiseres, på områder der vi kan gjøre nytte av 
ny teknologi og avanserte modeller som kan gjøre oss 
mer effektive, produktive og rett og slett mer lønn-
somme, sa han. 

Ledet  prosjektet. 
Arne Jørund 
 Haugland (øverst), 
leder av Physical, 
Fuels & Development, 
og  Laxman Pararasa-
singam som arbeider 
med kvantitative 
analyser i Markeds-
operasjoner og IT.

Videreføres. Årets 
sommerprosjekt 
handlet om digitalise-
ring i energimarkeder 
og ble utført av 
studentene Oskar 
Kugelberg, Ørjan 
Frantzen, Ada Elisabet 
Strand, Herman 
Myrbråten Karlsen, 
Matthieu Wittig og 
Andrea Gasparella. 
Nå bygges det videre 
på resultatene.
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DENNE HØSTEN HAR STATKRAFT ARRANGERT 

KUNDEDAGER I FLERE LAND. I RIO DE JANEIRO 
I BRASIL MØTTES 200 REPRESENTANTER FRA 

KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE.

Årets sommerprosjekt avfødte ikke bare en ny prognosemodell som tas i bruk 
i Statkraft. Studentenes arbeidsform har også inspirert til mer innovasjon.



14 STATKRAFT NR 2 2017 NR 2 2017 PEOPLE & POWER 15

TEMA
KUNDEKRAFT

Kundenes 
tidsalder
Endringene i kraftbransjen er store, og de skjer nå. 
Kunden har inntatt førersetet, og et sterkere samspill 
er avgjørende for å lykkes i fremtidens marked.

 Sissel Fantoft       Shutterstock, Hans Fredrik Asbjørnsen

Ny teknologi, digitalisering og nye 
forretningsmodeller gir store 
omveltninger i kraftbransjen. 
Hastigheten varierer fra marked 

til marked, men at det skjer endringer, 
er det ingen tvil om, fastslår Steinar 
Bysveen, konserndirektør for forret-
ningsområdet Vindkraft, fjernvarme og 
prosjekter. 

– Noen utviklingstrekk er globale, 
andre er foreløpig lokale. Det er ikke alle 
endringer vi ser så mye til i Norge ennå, 
men det er ikke noe bevis for at de ikke 
skjer, eller at de ikke er store, sier han.

Det er flere faktorer som driver 
endringene. – Teknologi, som solkraft og 
batterier, gjør at kundene kan lage sine 
egne energiløsninger. Beslutningsmakten 
for hvordan disse løsningene blir, ligger 
ute hos kundene, og de lokale løsningene 
vil ha betydning for det store, integrerte 
systemet, sier Bysveen. 

Digitaliseringen gjør det enklere for 
kundene å foreta valg. 

energisystemet spiller en vesentlig rolle.
– Endringene påvirker oss på flere måter. 
En av tingene vi jobber med, er å se på 
hvordan vi kan kombinere solanlegg med 
for eksempel grønne energiforsynings-
kontrakter som en del av en omfattende 
kundeløsningsstrategi.

Ny teknologi gir også nye muligheter 
for krafthandel, og det er nødvendig med 
en diskusjon om dagens design av kraft-
markedet er hensiktsmessig i forhold til 
fremtidens behov, sier Bysveen.

Også innenfor fjernvarmeområdet vil 
det bli økende etterspørsel etter nye pro-
dukter, for eksempel kjøling og styring av 
kundenes varmesentraler. 

– Generelt blir kostnadseffektivitet og 
energistyring enda viktigere i årene som 
kommer, sier han.

NYE MARKEDER Bjørn Holsen er direktør 
for Ny forretningsutvikling i Norge, en 
enhet som utvikler nye produkter og 
 tjenester for Statkraft.

– Det meste vi holder på med, gjøres 
enten i etablerte partnerskap eller i sam-
arbeid med andre. Allerede der har vi 
en slags kundedimensjon som er veldig 
fremtredende sammenlignet med andre 
deler av Statkrafts virksomhet, sier han.

Et eksempel er Silva Green Fuel, som 
ble etablert i 2015 sammen med svenske 
Södra. 

– Selskapet er etablert for å produsere 
biodrivstoff av trevirke, men teknologien 
har på lengre sikt potensial til å benytte 
andre fornybarprodukter, forteller Holsen. 

Planer er i gang for å bygge et demo-
anlegg med betydelige fysiske dimen-
sjoner. 

– I denne fasen er vi mest opptatt av å 
få teknologien til å fungere. Målsettingen 
er etter hvert å bygge et anlegg i fullskala. 
Kommer vi dit, blir kundedimensjonen 
ekstremt viktig, fordi det skal utvikles 
et helt nytt marked. Vi er allerede i sam-
taler med drivstoffdistributører og store 
logistikkselskaper, sier han.

MER PROAKTIVE Sammen med Agder 
Energi er Statkraft også dominerende eier i 
ladestasjonsoperatøren Grønn Kontakt.

– Også her er kundedimensjonen 
veldig viktig. Det dreier seg ikke så mye 
om å selge kWh, men om tjenestespekter. 
Grønn Kontakt har som målsetting å gjøre 
det enkelt for kundene å kjøre grønt, og 
det er kundene som avgjør om vi lykkes 
med det, sier Holsen.

Et annet nytt forretningsområde er 
å utvikle tomter for etablering av store 
datasentre.

– I Statkraft har vi tradisjonelt vært 
vant til at kundene kontakter oss, men 
nå må vi tilpasse oss en ny virkelighet 
og være mer proaktive. Vi må sette oss i 
kundenes sted for å utvikle produkter de 
faktisk er ute etter, ikke hva vi tror de er 
ute etter, sier han.

Ved å bruke partnere med spisskompe-
tanse går prosessene mye raskere enn om 
Statkraft skulle ha utviklet egen kompe-
tanse på de nye forretningsområdene.

– Vi går i økende grad fra å selge 
 commodity-produkter til å tilby mer 
 spesialiserte produkter der det allerede 
finnes kundepreferanser. Da må kunden 
settes i sentrum på en helt annen måte 
enn vi har vært vant til, sier Holsen.

KUNDEREISEN Nettopp det har Torsten 
Amelung erfart. Han leder markeds-
utviklingsenheten New Markets i forret-
ningsområdet Markedsoperasjoner & IT. 
Enheten holder til i Düsseldorf i Tyskland. 

– I 2011 begynte vi å tenke på hvordan 
Statkraft kan etablere seg i et marked der 
stadig flere små bedrifter og husholdnin-
ger produserer sin egen energi via solceller 
på taket. Vi utviklet to ulike modeller, men 
den store feilen vi gjorde, var å anta at det 
bare var økonomi som spilte en rolle for 
kundene, forteller han.

Etter ett år og samtaler med 70 poten-
sielle kunder var det bare et par stykker 
som faktisk bygde solcelleanlegg.
– Da begynte alarmklokkene å ringe. 

Nye forretnings
modeller vil oppstå 
ut fra hva kundene 
ønsker.
STEINAR BYSVEEN, KONSERNDIREKTØR FOR 
FORRETNINGSOMRÅDET VINDKRAFT, FJERNVARME 
OG PROSJEKTER

Energirevolusjon. Omveltningene i kraftbransjen er store, og forbrukerne er pådrivere for gode løsninger. Hvordan påvirker det fremtidens Statkraft? Vi spurte Steinar Bysveen, 
konserndirektør for Vindkraft, fjernvarme og prosjekter (t.v.), Bjørn Holsen, direktør for Ny forretningsutvikling i Norge (t.h.), og Torsten Amelung, leder for New Markets (neste side).

?
HVA BLIR VIKTIG 

FOR FREMTIDENS KUNDER?

– Eksempler er felles måledatabaser som 
alle kan få tilgang til, og enklere rutiner for 
å bytte leverandør, påpeker han.

TENKE NYTT Nye forretningsmodeller vil 
oppstå ut fra hva kundene ønsker.

– Dreiningen i retning av flere lokale 
løsninger vil føre til at kundene får behov 
for andre typer tjenester og produkter. 
De som skal betjene dette markedet, må 
tenke nytt. Det går for eksempel på utstyr, 
men også på energistyring og rådgiving, 
mener Bysveen. Med mer vind- og solkraft 
i systemet blir det for eksempel behov for 
kapasitet når det er lite vind og sol, og sam-
tidig unngå overinvesteringer i nettet.

– Forbruk og produksjon må spille 
sammen for å utnytte fleksibiliteten som 
finnes i det store, integrerte systemet, sier 
Bysveen.

NYE MULIGHETER I Norge er det inves-
tert like mye i kraftsystemet alene som i 
all annen industri på land. Effektiviteten i 
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Hjelper 
kunden 
å lykkes
Statkraft Varme har gått fra å være 
varme leverandør til å bli total
leverandør av  miljø vennlige varme
løsninger. Kunde orienteringen har 
skapt nye tjenester og produkter  
– og har åpnet for et spennende  
samarbeid med Rockwool.

 Sissel Fantoft       Ole Martin Wold

På industriområdet Leangen i 
Trondheim ligger en av Rockwools 
to fabrikker i Norge. Her lages 
steinull for den verdensledende 

isolasjonsprodusenten. Tidligere gikk 
spillvarmen fra fabrikken opp i røyk, nå 
går den inn i nettet til Statkraft Varme. 

– Vi er veldig glade for å ha fått til dette, 
sier fabrikksjef Frode Humbernes. – At 
spillvarmen vår tidligere ikke ble brukt til 
noe, var en akilleshæl for oss i mange år, 
så dette er en milepæl.

Årlig uttak av varme fra fabrikken er 
beregnet til 3,5 GWh. Et overslag viser at 
dette tilsvarer varmeenergibehovet til om 
lag 300 eneboliger.

VINN-VINN Med oppkobling til fjern-
varme nettet har Rockwool også blitt kunde.

– I tillegg til at vi selger vår over-
skuddsvarme, kjøper vi varme fra 

Smarte løsninger. 
Bjørn Hølaas 
i Statkraft 
Varme og Frode 
Humbernes i 
Rockwool har 
gjensidig glede av 
sitt samarbeid. 

Vi måtte innse at kundene 
som vi hadde henvendt oss 
til, ville noe annet enn oss. 
Kundereisen starter ikke med 
økonomi, det er mange andre 
faktorer som spiller inn: bære-
kraft, klima og fornybar energi, 
sier Amelung.

FREMOVERLENTE KUNDER 
En interessant kundegruppe er 
RE100, en global sammenslut-
ning av mer enn 100 selskaper 
som har forpliktet seg til å 
være 100 prosent basert på 
fornybar energi innen 2025.

– Vi må forstå deres strategi 
og utvikle løsninger som er til-
passet dem. De ønsker å kjøpe 
fornybar energi fra anlegg i 
geografisk nærhet til deres 
lokasjoner, og forventer at 
samarbeidspartnere er villige 
til å bli med når de etablerer 
seg på nye steder. De er opptatt 
av selskaper som deler deres 
verdier, og som har stor tillit i 
markedet. Jeg tror at Statkraft 
virkelig kan gjøre en forskjell 
på dette feltet, sier Amelung. 

De neste fire månedene 
skal teamet hans intervjue 100 
representanter fra RE100-
selskaper.

– Vi skal finne ut hvilke 
problemer vi kan løse for dem, 
i stedet for å presentere ferdige 
løsninger, fastslår Torsten 
Amelung. 

Kundeinnsikt. Torsten Amelung mener at 
kundereisen handler om hvilke problemer 
Statkraft kan løse for kundene, ikke bare 
om å presentere ferdige løsninger.

TEMA
KUNDEKRAFT

KUNDE: Rockwool 
 
LEVERANSE: Rockwool 
benytter fjernvarme fra 
Statkraft, men leverer også 
overskuddsvarme inn i 
fjernvarmenettet
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300
ÅRLIG UTTAK AV VARME FRA FABRIKKEN 

I TRONDHEIM ER BEREGNET TIL 3,5 GWH. 
ET OVERSLAG VISER AT DETTE TILSVARER 

VARMEENERGIBEHOVET TIL OM LAG 
300 ENEBOLIGER.

Gjenbruk av varme. Rockwool er verdens ledende 
leverandør av steinullprodukter. Fabrikken i Trondheim 
sender sin overskuddsvarme ut på Statkrafts nett, og 
tilsvarende avtale er inngått med fabrikken i Moss. 

Bærekraftig. Fabrikksjef Frode Humbernes og Bjørn 
Hølaas, leder av Fjernvarme i Statkraft (under), 
på befaring i Rockwool-fabrikken i Trondheim. 
Samarbeidet gir økt ressursutnyttelse.

Statkraft i perioder vi har behov for 
det. I dag bruker vi til dels fyringsolje til 
oppvarming, og målet er å fase det ut. 
Statkrafts leveranse av fjernvarme er et 
bedre alternativ både økonomisk og miljø-
messig, sier Humbernes.

Fjernvarmeledningene gikk allerede 
rett forbi fabrikktomten, og Statkraft 
Varme påtok seg investeringskostnadene 
ved å koble Rockwool-fabrikken på nettet.

– Det gjorde det mye enklere for oss å 
komme i gang. Samarbeidet med Statkraft, 
en stor aktør med eksisterende infrastruk-
tur, har vært en svært positiv erfaring, 
legger fabrikksjefen til. En tilsvarende 
avtale er også inngått med Rockwools 
fabrikk i Moss. 

– Samarbeidet med Rockwool om 
gjenbruk av ressurser som ellers ikke 
ville blitt utnyttet, er et flott eksempel 
på ressurseffektivitet og viser i praksis 
at fjernvarme er en viktig bidragsyter i 
et miljøvennlig energisystem, sier Bjørn 
Hølaas, leder av fjernvarme i Statkraft.

KUNDEORIENTERING Tidligere hand-
let fjernvarme om standardiserte avtaler. 
Produktet var leveranse av varmt vann 
frem til sluttkundens husvegg. De siste 
årene har dette endret seg, og det skyldes 
både nye behov hos sluttkunden og nye 
rammebetingelser i bransjen.

I dag er kundene flere enn sluttbruke-
ren som kjøper miljøvennlig oppvarming. 
På kundelisten til Statkraft Varme står 
også utviklere og utbyggere som skal velge 
energiløsninger for nybygg, samt bedrifter 
som trenger assistanse til drift av egne 
anlegg. 

– Vårt mål er at fjernvarme skal være 
den klart foretrukne energiløsningen 
for kunden, og da er det viktig for oss å 
komme tidlig inn i utbyggingsprosessene 
og etablere en god dialog rundt valg av 
energiløsning, sier Hølaas.

Statkraft Varme har gjennomført flere 
kundeundersøkelser og kundemøter 
for å finne ut mer om kundenes behov. 
– Kundedialogen har gitt oss verdifull 

informasjon for utvikling av nye konsepter 
og kunnskap om hva kundene ønsker av 
oss som energileverandør i fremtiden, sier 
Hølaas.

GODE NYHETER Flere nye produkter 
og tjenester er introdusert på kort tid, og 
markedet har tatt godt imot dem. 

– Målet er økt verdi både for kundene 
og for oss. Standardiserte fjernvarme-
avtaler er selvfølgelig fremdeles en viktig 
del av vår produktportefølje, men i tillegg 
tilbyr vi fjernvarmeprodukter knyttet 
til kjøling av bygg og som gatevarme og 
byggvarme. Tjenesteleveranser, som for 
eksempel bistand til driftspersonell for 
å sikre optimal drift av eget anlegg og 
løpende serviceavtaler, er også blitt god 
forretning, fortsetter han.

INNOVATIVE LØSNINGER Økt digita-
lisering er en naturlig konsekvens av et 
sterkt kundefokus. Digitale verktøy gjør 
det enklere for kunden og sikrer en god 
kundedialog. 

– Som et av de første fjernvarme-
selskapene i Norge lanserte vi i 2016 en 
kunde-app som gir tilgang til informasjon 
om eget forbruk, avlesning og faktura. I 
disse dager implementerer vi også en egen 
Energikalkulator, der kundene selv kan 
gjøre en første vurdering av hvilken ener-
giløsning som er meste hensiktsmessig for 
deres bygg, sier Hølaas. 

Han er klar på at posisjonen som 
leverandør av innovative, klimavennlige 
og fremtidsrettede energiløsninger må 
befestes igjen og igjen for å kapre frem-
tidens kunder. 

TEMA
KUNDEKRAFT

SAMARBEIDET MELLOM 
AS ROCKWOOL OG STATKRAFT

>  Spillvarme fra ROCKWOOL i 
fjernvarmenettet tilsvarer opp-
varming av ca. 600 boliger.

>  Årlig uttak av varme er beregnet 
til å være 3,5 GWh i Trondheim.

>  Årlig uttak av varme er beregnet 
til å være 4 GWh i Moss.

>  AS ROCKWOOL benytter 
fjernvarme fra Statkraft for 
oppvarming av fabrikkene i 
Trondheim og Moss.

>  Samarbeidet gir økt ressurs-
utnyttelse. 

FAKTA

I tillegg til at vi  
selger vår over
skudds  varme, 
kjøper vi varme fra 
Statkraft i perioder 
vi har  behov for det.
FRODE HUMBERNES, FABRIKKSJEF, 
ROCKWOOL I TRONDHEIM
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Kraft til folket
1,2 millioner nordmenn bor eller jobber i bygninger som får strøm levert av 
Fjordkraft. Årsaken til selskapets eventyrlige reise siden oppstarten i 2001 er  
«det gylne triangelet»: Det som er bra for kundene, er bra for eiere og ansatte.

 Sissel Fantoft       Rebekka U. Davidsen og Knut Fjerdingstad

Det fastslår Rolf Barmen, admi-
nistrerende direktør i strøm-
leverandøren Fjordkraft, deleid 
av Statkraft. – Vi er nødt til å 

balansere denne treenigheten på en klok 
måte og virkelig tro på at det som er bra 
for kunden, også er bra for eierne og for de 
ansatte på lang sikt, sier han.

Fjordkraft har helt siden starten vært 
bevisste på å vokse.

– Vi skal ha flere kunder når vi legger 
oss om kvelden enn da vi sto opp om 
morgenen. Det ligger mye kultur i å leve 
på små marginer, ta riktige beslutninger 
hver eneste dag og å snu seg fort, sier han. 

SKAPE KONKURRANSEKRAFT Statkraft 
hadde en sentral rolle i etableringen av 
Fjordkraft. Formålet var å bygge et stort, 
landsdekkende selskap som skulle forsyne 
sluttkunder med strøm. Selskapet er et 
resultat av fusjon av kraftsalgsvirksom-
heten i BKK og Skagerak Energi, etter at 
Statkraft kjøpte seg inn i de to selskapene. 

– Utgangspunktet var en forventning 
om konsolidering i markedet i retning 
av færre aktører og større selskaper, 
sier Kristin Steenfeldt-Foss, leder for 
Industrielt Eierskap i Statkraft. 

– Målet var å ligge litt i forkant ved å 
bygge et effektivt selskap som var rustet 
til sterkere konkurranse. Men utviklingen 
i markedet har nok gått litt saktere enn vi 
hadde sett for oss, legger hun til.

Som eier støtter Statkraft en god indus-
triell utvikling av Fjordkraft.

– Et godt grep i den sammenhen-
gen var å frikoble Fjordkraft fra avtaler 
om tjenesteleveranser fra eierne, slik at 
selskapet etter hvert fikk bygget opp det 
Rolf Barmen kaller «Fjordkraftfabrikken» 

med en effektiv kundehåndtering som er 
tilpasset virksomheten de driver. Det er 
viktig for videre vekst, sier hun. 

STOLT EIER For Statkraft har eierskapet i 
Fjordkraft vært en god investering.

– Selskapet har vist god vekst og solid 
lønnsomhetsutvikling de siste årene. For 
oss som eiere har det betydd økte utbytter 
og god verdiutvikling på Fjordkraft-posten. 
Vi er stolte av Fjordkraft og den sterke, 
kundeorienterte kulturen som er bygget 
opp. Selskapet er godt synlige i markedet 
og scorer bra på kundebarometre, sier hun.

Som eier er Statkraft opptatt av å sikre 
fortsatt verdiutvikling for Fjordkraft. 

– Sammen med de andre eierne ønsker 
vi derfor nå å legge til rette for ytterligere 
vekst og utvikling av selskapet gjennom en 
børsnotering, sier Steenfeldt-Foss.

STRØM MED MER Harald Brattaule i 
Bergen er en av mange som ble Fjord-

TEMA
KUNDEKRAFT

KUNDE: Harald Brattaule 
 
LEVERANSE: 
Strømforsyning fra Fjordkraft, 
der Statkraft er deleier

kraftkunde i fjor. Han og familien har et 
årlig strømforbruk på knapt 24 000 kWh.

– I en lengre periode har det vært 
forholdsvis lave strømpriser i Norge, så jeg 
har ikke vært så opptatt av hvem jeg har 
som strømleverandør, sier han.

Men som så mange andre tar Brattaule 
en kikk på sine ulike avtaler en gang iblant 
og sjekker om det kan lønne seg å skifte 
leverandør. – Jeg oppdaget at Fjordkraft 
hadde en del fornuftige kundefordeler, så 
da bestemte vi oss for å gå over til dem, 
sier han.

Tidligere i år begynte Fjordkraft også å 
tilby mobiltelefonabonnementer til sine 
el-kunder. 

– Da jeg så prisen, sperret jeg opp 
øynene. Jeg innså raskt at det ventet et par 
tusen kroner i årlige besparelser om vi 
skiftet mobilleverandør, så vi grep tilbudet 
der og da, sier han.

I dag er hele familien Brattaule også 
mobilkunder i Fjordkraft. 

>  Fjordkrafts virksomhet er innkjøp, salg og 
porteføljeforvaltning av strøm.

>  Fjordkraft ble opprettet 1. april 2001 etter 
sammenslåing av BKK Kraftsalg AS og om-
setningsvirksomheten i Skagerak Energi AS.

>  Fjordkraft er eid av BKK med 48,85 prosent, 
Skagerak Energi med 48 prosent og Statkraft 
med 3,15 prosent. Statkraft eier 49,9 prosent 
av BKK og 66,62 prosent av Skagerak Energi.

>  Eierne legger til rette for ytterligere vekst 
gjennom en børsnotering. Det er ventet at 
prosessen konkluderes i løpet av 2018.

FAKTA

Fornøyde kunder.  Familien Brattaule fra Bergen er strøm- og mobilkunder hos Fjordkraft. Her er Harald og Pernille med sønnene Håvard og Thomas.

God investering. Kristin 
 Steenfeldt-Foss, leder for 
Industrielt Eierskap i Statkraft, 
er fornøyd med den sterke 
kunde orienteringen og vekst-
takten i Fjordkraft.
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Enkelt å kjøre grønt
Ladestasjonsoperatøren Grønn Kontakt investerer 100 millioner 
kroner i hurtigladere i 2017. Trond Simonsen omvendte samboeren, 
ble kunde og elbilentusiast. 

Grønn Kontakt har mer enn 250 hurtigladere og 530 AC-ladere 
over hele Norge. Hver uke settes nye stasjoner i drift, til glede for 
stadig flere elbileiere. Trond Simonsen i Kristiansand er en av dem.

– Vi kjøpte vår første elbil i juni, en Renault Zoe, og i som-
mer dro vi på bilferie fra Kristiansand til Tromsø. Det gikk helt 
problem fritt. Vi bruker app-en fra Grønn Kontakt, den viser til 
enhver tid hvor det finnes ladestasjoner, sier han.

Samboeren var skeptisk til å skifte ut bensinbilen med elbil, 
men ble fort omvendt. – Hun led av ladeangst, men den forsvant 
raskt. På fem måneder har vi kjørt 15 500 kilometer med elbilen 
vår, sier han.

Familien sparer 4 500 kroner hver måned etter at de skiftet ut 
sin leasede Toyota med elbil. – Når det er så enkelt å lade, er det 
ingen grunn til ikke å kjøre elbil, sier Simonsen.

Grønn Kontakt eies av 23 norske kraft- og nettselskaper. Største 
eiere er Statkraft og Agder Energi med 41 prosent hver.

– Vi bygger og driver hurtigladestasjoner for elbil over hele 
Norge. Etter hvert håper vi også på et stort marked for ladere ved 
privatboliger og bedrifter, sier daglig leder Ole Henrik Hannisdahl.

I tillegg til egne hurtigladestasjoner har Grønn Kontakt inngått 
samarbeid med Circle K og Coop, en løsning alle tjener på. Ikke 
minst kunden. – Circle K og Coop står for investeringen, mens vi 
bygger og drifter ladestasjonene. Å hurtiglade en elbil tar rundt 20 
minutter, og den tiden liker kunden å bruke på en kaffe på bensin-
stasjonen eller en tur i butikken. Slik genererer vi også business til 
våre samarbeidspartnere, sier Hannisdahl.  

Fremoverlente. – Statkraft 
er en av de mer kreative 
og fremoverlente  aktørene 
når det gjelder kunde-
utvikling, sier Alexander 
Strøm Arnesen, ansvarlig 
for kraftkjøp i Elkem.

Tette 
bånd
Elkems norske smelteverk 
er blant Statkrafts aller 
største kunder, og de to 
selskapene er i hyppig 
kontakt for å ivareta 
eksisterende kontrakter 
og utvikle nye muligheter. 

 Sissel Fantoft       Elkem

Industrikonsernet Elkem er en av ver-
dens ledende produsenter av metaller 
og materialer som silisium, ferrosili-
sium og støpelegeringer, og Statkraft er 

Elkems viktigste kraftleverandør.
– Kraften brukes i våre smelteverk i 

Norge. Vårt viktigste produkt er silisium 
i ulike kvaliteter, og det er en energikre-
vende produksjonsprosess, sier Alexander 
Strøm Arnesen, ansvarlig for kraftkjøp 
i Elkem. – Statkraft har en viktig sam-
funnsrolle å spille overfor kraftkrevende 
industri gjennom å tilby langsiktige 
kontrakter som gir oss forutsigbarhet for 
driften fremover, understreker han.

KREATIV TILNÆRMING Kundeforholdet 
strekker seg flere tiår tilbake. Jevnlig møtes 
representanter for Elkem og Statkraft for å 
diskutere nye kontrakter og muligheter. 
Ved Elkem Rana AS i Mo i Rana  handler 
samarbeidet om mer enn kraftleve-

ranser. I tillegg til å levere kraften er 
Statkraft balanseansvarlig og håndterer 
det totale kraftforbruket ved virksom-
heten. Dessuten tilbyr Statkraft sikringer 
og fastpriskontrakter og legger til rette for 
at Elkem kan være med i diverse fleksibi-
litetsmarkeder innenfor elkraft.

 – Vi har en god og åpen dialog med 
Statkraft. Vi snakker med mange i kraft-
bransjen, og Statkraft er en av de mer 
kreative og fremoverlente aktørene når det 
gjelder kundeutvikling. De siste tre-fem 
årene har vi tydelig merket at Statkraft har 
dreid fra å være en ren kraftleverandør til 
å se et større bilde. Det har blitt mer fokus 
på kunden og på tilbud av tjenester utover 
selve kraften, sier Strøm Arnesen.

NÆR RELASJON Bare i løpet av  høsten 
2017 inngikk Statkraft to nye avtaler 
med Elkem. Anders S. Conradi, senior 
kontrakts ansvarlig for nordiske kontrakter 

TEMA
KUNDEKRAFT

KUNDE: 
Trond 
Simonsen 
 
LEVERANSE: 
Ladestasjoner 
for elbil, levert 
av Grønn 
Kontakt, 
deleid av 
Statkraft

i Energidisponering i Statkraft, legger vekt 
på den gode dialogen mellom selskapene.

– Den nære og gode relasjonen med 
Elkem er bygget opp over lang tid. Jevnlig 
har vi møter der vi diskuterer ytterligere 
kraftbehov, sikringsbehov og andre tjenes-
ter som Statkraft kan tilby, sier han. 

Hver høst inviterer Statkraft sine 
industrikunder til et seminar der ulike 
kraft relaterte temaer presenteres. Strøm 
Arnesen setter pris på initiativet.

– Det er interessant og nyttig, både 
fordi vi treffer mange folk, og fordi vi blir 
oppdatert på hva som skjer i bransjen, som 
markedspriser og regulatoriske forhold, og 
på hva som rører seg i Statkrafts service-
konsepter, sier han.

Frem til 2020 har Statkraft årlige 
 kraftleveranser på om lag 2 TWh til 
Elkems verk i Norge. Fra 2021 til 2027 blir 
det noe mindre, men fortsatt betydelige 
leveranser.  

KUNDE: Elkem 
 
LEVERANSE: Kraftkjøpsavtale 
(PPA) på om lag 2 TWh i året, 
samt tilleggstjenester

Kraftintensiv industri. Elkem har vært en av Statkrafts største kunder i mange år, og det er lange horisonter for samarbeidet. Enkelt med app, mener Laila Bakkevoll, Trond Sandvik Simonsen og Synne.

Møt en av de aller 
STØRSTE og en av de 
aller MINSTE kundene 

til Statkraft.
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20
OM LAG 20 FRANSKE AKTØRER 

DELTOK PÅ KUNDEDAGEN I DÜSSELDORF.

Møteplassen
Hva sier kunden?

Frankrike åpner opp energi markedet, og  behovet for nye tjenester er stort. 
Statkraft  inviterte franske aktører til  kundedag – i Düsseldorf i Tyskland.

 Jenny Bull Tuhus       Oliver Tjaden

Det er mer enn pris og kvalitet som spiller inn, 
når franske Eurowatt skal velge markedspartner. 
Selskapets profil veier også tungt.

Eurowatt er en av Frankrikes 10–15 største produ-
senter av vindkraft og har mer enn 20 års erfaring med forny-
bar energi, fortrinnsvis vind- og vannkraft. Selskapet, som 
også har installasjoner i Portugal, Spania og Polen, ekspan-
derer og rigger seg for en ny markedssituasjon på det franske 
hjemmemarkedet.

– Vi har behov for en partner som kan selge kraften vår 
på et åpent marked der spillereglene er nye for oss. Det var 
derfor svært nyttig å delta på Statkrafts kundedag i Düsseldorf 
og bli bedre kjent med selskapet og tjenestene det kan tilby, 
sier Dominique Darne, konsernsjef i Eurowatt-gruppen.

Samsvar mellom prognoser og leveranse, med fjernstyring 
og justering av produksjonen i tråd med tilbud og etterspørsel, 
får nå en langt større betydning for Eurowatt.

– Erfaringen som Statkraft har fra andre markeder, er av 
stor betydning. I tillegg er jeg opptatt av selskapets etiske 
standard. De nordiske selskapene har en kultur for sam-
funnsansvar som matcher vår profil, sier han.

Eurowatt-sjefen trekker også frem Statkrafts kompetanse 
og lange erfaring innenfor handel med fornybar energi.

– Evnen til å ligge i forkant og forutse hvordan politikk og 
marked vil utvikle seg, er også viktig for oss når vi skal velge 
samarbeidspartner, legger han til.

Gjennom avtalen som Eurowatt er i ferd med å inngå med 
Statkraft, får selskapet markedstilgang. Statkraft kjøper kraft 
og kapasitetssertifikater fra Eurowatts vindparker i Frankrike 
for salg på kraftbørsen. I tillegg omfatter avtalen risiko-
håndtering og tjenester knyttet til utarbeidelse av prognoser 
og balansering av kraftproduksjon. 

TEMA
KUNDEKRAFT

Aktivitetsnivået er høyt, travle 
tradere beveger seg mellom et 
imponerende antall skjermer. Tall 
og kurver endrer seg kontinuerlig. 

– Handelsrommet i Düsseldorf er hjertet 
i Statkrafts markedsoperasjoner. Derfor 
ville vi at våre potensielle, franske kunder 
skulle komme hit for å se hvordan det 
foregår i praksis, sier Lillian Dale, leder av 
Business Development i forretningsområ-
det Markedsoperasjoner og IT. Siden 2013 
har hun jobbet med nettverksbygging og 
markedstilgang for Statkraft i Frankrike.

ÅPNER OPP Endringene i det franske 
energimarkedet representerer nye forret-
ningsmuligheter for aktører som Statkraft. 
Den nye, markedsbaserte mekanismen 

deres behov, sier Dale. Hun understreker 
at kundedagen ikke er et salgsevent, men 
bidrar til å posisjonere Statkraft som en 
kompetent og pålitelig aktør. 

– Statkraft har lang erfaring med 
markeds operasjoner i flere europeiske land. 
Vi ligger et skritt foran både når det gjelder 
kunnskap om regulering og på teknologi-
fronten. Det er klart det gir oss et fortrinn 
på vei inn i et nytt marked, sier hun.

Om lag 20 franske aktører deltok på 
kundedagen, og responsen var svært 
 positiv. 

– At vi er norske og statseide slår an i 
Frankrike. Statkrafts 120 år lange historie 
og trygge finansielle stilling trygger, og de 
ser at vi har erfaring med å balansere vind- 
og solkraft i andre europeiske  markeder. 

De nordiske  selskapene 
har en kultur for 
samfunnsansvar som 
matcher vår profil.
DOMINIQUE DARNE, 
KONSERNSJEF I EUROWATT-GRUPPEN

gjelder nye installasjoner, og de første vil 
komme på nett rundt årsskiftet.

– Tidligere, i det såkalte feed-in-
tariff systemet, ble ikke produksjonen 
eksponert for markedsbehovet. Nå skal 
produsentene selge energien på det åpne 
markedet for første gang. Det betyr at 
behovet er stort for kompetanse innenfor 
balansering av fornybar produksjon og 
markedsoperasjoner, sier Dale.

Statkrafts tyske MAXI-team (Market 
Access and Integration of Renewables) har 
kjørt kundedager fire ganger tidligere og 
har erfart hvor nyttig en slik møteplass er. 
Den femte utgaven ble derfor utvidet med 
et eget program for aktører i det franske 
markedet. – I tillegg til franske energipro-
dusenter inviterte vi banker, investerings-

selskaper og bransjeorganisasjoner. Skal 
du starte et vind- eller solprosjekt, må du 
ha kapital i ryggen. Vi erfarte at banker og 
investorer er veldig interessert i kontrakts-
utforming og hvordan vi håndterer risiko, 
mens produsentene er opptatt av energi-
styring, balansering og operasjonelle 
tjenester. Bransjeorganisasjoner fokuserer 
på det regulatoriske rammeverket og vårt 
arbeid med utformingen av energipolitikk.

GOD RESPONS Kundedagen handler 
om kompetanseutveksling og nettverks-
bygging. – De franske aktørene har behov 
for informasjon og kunnskap om hvordan 
markedet fungerer og hvordan vi jobber. 
Vi ville bli bedre kjent med kundene for å 
sikre at produktene vi selger  faktisk møter 

Dialog. Customer Day innebærer kunnskapsdeling for alle parter, sier Lillian Dale (t.v.), leder av Business Development New Markets. Til høyre Anna Klepan, kundekontakt i Statkraft Markets i samtale med kunde Renate Dohse fra vind- og solenergiselskapet Das Grüne Emissionshaus, samt Eurowatt-konsernsjef Dominique Darne i prat med Laura Jacobs fra TTR Energy.  
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Innovative, brukervennlige løsninger og garantert fornybar 
energi skal kapre bedriftskunder for Bryt Energy, Statkrafts 
nye forsyningsselskap i Storbritannia.

Med et langsiktig mål om å utforske 
markedsmuligheter innen-
for distribuert energi etablerte 
Statkraft i fjor forsyningsselska-

pet Bryt i samarbeid med Metchley Energy 
Associates, et konsortium av oppstartspesi-
alister på forsyning av energi.

– Årsaken til at vi valgte et joint venture 
er at Statkraft ikke har ekspertisen som 
skal til for på egen hånd å sette i gang den 
aktuelle typen forsyningsselskap, mens 
våre partnere har etablert fem slike selska-
per i løpet av de siste 20 årene, sier Duncan 
Forsyth, finansdirektør i Bryt Energy.

Selskapets planer forutsetter en solid 
kundebase. – Satsingsområdet på sikt er å 
tilby løsninger for distribuert energi til våre 
kunder, i første omgang ved å forsyne, drifte 
og optimalisere batterier gjennom et virtuelt 
kraftverk. Å lykkes med dette forutsetter en 
kundebase, så det første vi gjør er å etablere 
en virksomhet der vi selger fornybar elek-
trisk kraft til britiske selskaper, sier Forsyth.

På kundejakt

Gode krefter. Bryt Energy er et joint venture mellom Statkraft og Metchley Energy Associates. Fra venstre Bryt Energys 
driftsdirektør Ian Brothwell, styreleder Dave Cave og finansdirektør Duncan Forsyth, samt Duncan Dale, ansvarlig for 
kundeoppfølging og nye produkter i Statkraft i Storbritannia.

AMBISIØSE MÅL Det britiske forsynings- 
markedet er preget av hard konkurranse. 
For å skille seg fra konkurrentene tilbyr Bryt 
fornybar energi uten ekstra kostnad og med 
innovative løsninger. Kundenes behov er satt 
i sentrum ved å forenkle det som for mange 
fremstår som et komplekst produkt, og ved å 
hjelpe kundene med å redusere sine energi-
utgifter. – Vi skal være suverene på basis-
oppgavene; vi skal gi korrekte og lettfattelige 
fakturaer og ha en brukervennlig online 
selvbetjening, samt dyktig service personell 
og en personlig kontoadministrasjon for 
større kunder, sier Forsyth.

Bryts kunder er hovedsakelig små og 
mellomstore bedrifter. Selskapet har i dag 25 
ansatte. – Vi har nettopp kommet inn på det 
britiske markedet og har så langt signert av-
taler med 93 kunder. Målet er 10 000 kunder, 
men planene kan endre seg. Kanskje blir det 
viktigere å ha færre, men større kunder. Vårt 
salgs- og markedsteam tester nå hvilke deler 
av markedet som passer oss best, sier han. 

Temaet «Towards a Flexible 
Future» engasjerte både 
kunder og andre represen-
tanter for fornybarindustrien 
under årets kundeseminar i 
Storbritannia.

Foredragsholdere fra ulike 
ståsteder i bransjen drøftet 
hvordan det britiske energi-
systemet kan bli mer fleksibelt 
og i stand til å møte fremtidig 
etterspørsel, og hvilke kom-
mersielle muligheter disse 
endringene gir for dem som 
produserer og leverer fornybar 
energi. Kundeseminaret ble 
arrangert i London i oktober 
for tredje gang. 

– Jeg hadde virkelig utbytte 
av dagen, der det var mange 
interessante deltagere og 
mulighet for nyttig nettverks-
bygging, sier Will Gaskell, 
 assisterende direktør for forny-
bar energi i Ernst & Young.

Blant de mange som 
holdt presentasjoner under 
arrangementet, var lederen for 
forretningsutvikling i Statkrafts 
samarbeidsselskap Bryt Energy, 
Rob Samuelson. Han fokuserte 
på inntektsmuligheter innenfor 
energilagring. 

– Det var en veldig interes-
sant dag med mange innlegg 
med ulike innfallsvinkler, sier 
Michael Armstrong, direktør for 
Wessex Solar Energy. 

Programmet ga Statkraft  en 
god anledning til å oppdatere 
deltagerne om selskapets 
aktiviteter og nye produkter 
og samtidig tilegne seg nyttig 
markeds informasjon. 

Grobunn 
for 
muligheter

 Sissel Fantoft   

Gode relasjoner
Brasil er et nøkkel marked for vekst for fornybar energi. 
Med tett kundedialog sikter Statkraft Brasil mot nye forretningsmuligheter.

S tatkrafts markedsapparat i Brasil 
kjøper og selger mer enn 900 MW i 
året og er blant de største aktørene 
i landet innenfor krafttrading. 

Aktiv dialog med potensielle partnere 
er nøkkelen til å utvikle nye relasjoner, 
produkter og tjenester. I oktober inviterte 
Statkraft til nettverksbygging og samlet 
200 gjester fra velrenommerte selskaper 
og institusjoner i Brasils kraftmarked. 

– Vi skapte nye relasjoner og styrket 
den gode kontakten vi har med eksis-
terende kunder og samarbeidspartnere, 
samtidig som det ga en fantastisk mulig-
het til å fremme Statkrafts varemerke. 
Ettervirkningene i markedet kunne ikke 
vært bedre, sier Marcelo Lamar, som leder 
selskapets markedsaktiviteter i Brasil. 
Arrangementet, som fant sted i det 

 ærverdige hotellet Belmond Copacabana 
Palace i Rio de Janeiro, dannet en god 
plattform for å drøfte forretningsmulig-
heter og nye markedsaktiviteter i 2018. 

– 2017 har vært et bra år med positive 
tilbakemeldinger og gode resultater. Vårt 
markedsapparat i Brasil har ikke bare økt 

volumet i form av antall avtaler. Vi har 
også fått flere kunder ved å kunne tilby 
løsninger som er tilpasset den enkeltes 
behov, sier Lamar.

TEAMWORK Arrangementet bød også på 
en god anledning til å gratulere teamet bak 
årets sterke resultater og berømme strate-
gien om å investere i talent.

– Bakgrunnen for fremgangen er godt 
teamarbeid, samarbeidet med forretnings-
området Internasjonal kraft, systemforbe-
dringer og etableringen av et kontor i São 
Paulo i tillegg til kontoret i Rio de Janeiro, 
sier Lamar. – Likevel venter det utfor-
dringer for Markedsoperasjoner i Brasil i 
tiden fremover i et miljø som er preget av 
sterk konkurranse, men som også byr på 
lovende muligheter. 

Stor interesse. 200 gjester 
fra kunder og bransjeaktører 
i Brasil møttes i ærverdige 
Belmond Copacabana 
Palace.

Muligheter. Marcelo 
Lamar, som leder Statkrafts 
markedsaktiviteter i Brasil, 
ser mange muligheter i et 
konkurransepreget marked.

 Fabiana Polido    

TEMA
KUNDEKRAFT
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ROLF BARMEN 

ALDER: 53 år

STILLING: 
Administrerende direktør 
i Fjordkraft

UTDANNING: 
Siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole

LEDERERFARING: 
Barmen har blant annet 
vært driftssjef ved IKEA 
Bergen, regiondirektør 
i Telenor Telehuset og 
administrerende direktør 
i Telering, i Chess 
Communication og i 
NextGenTel

FAMILIE: Gift med 
Charlotte Eriksen 
Barmen, har barna 
Kristoffer (24), Andreas 
(21), Helene (9) og 
Victoria (7)

S trømforsyningsselskapet har hatt 
en fantastisk kundeutvikling siden 
oppstarten i 2001. Nå varsler kon-
sernet tøffe klimakrav overfor sine 

leverandører fra 2019. Hvis Fjordkraft skal 
overleve og tjene penger, må selskapet 
tilby noe kunden er villig til å betale for. 

– Det er et faktum vi må forholde oss 
til hver eneste dag. De pengene vi skal leve 
av i morgen, er det kundene som har i dag, 
sier Rolf Barmen. Siden han tiltrådte som 
administrerende direktør i Fjordkraft i 
2013, har han fulgt utviklingen i markedet 
med haukeblikk. Under hans ledelse har 
sluttbrukerselskapet vokst og er i dag nest 
størst i Norge. 

MENNESKEMØTER Barmens oppskrift 
er å vinne kundens oppmerksomhet ved 
å oppsøke dem og være tilgjengelig. Enn 
så lenge vinner ikke teknologien over det 
menneskelige. 

– I tillegg til å bygge en sterk merke-
vare med høy synlighet er gammeldags 
salgsarbeid veldig viktig for oss. Hvis vi er 
kjempeflinke, kan vi se at internett hjelper 
oss med salg, men de store bevegelsene 
ser vi når vi har kampanjer og stands, når 
vi snakker med folk. Godt gammeldags 
dørsalg! 

I kundebasen har Fjordkraft hushold-
ninger, kommuner, private selskaper og 
offentlige virksomheter. Så verdifull er 

kundebasen at den ikke alene overlates 
til følelsesløse roboter. Dagens kunde for-
venter noe mer enn å komme frem til en 
telefonstemme som ber deg velge mellom 
fire taster tre ganger før du kanskje kan 
fremføre ditt budskap.

– Kunden forventer å få kontakt med 
oss via mange kanaler. Mange chatter 
med oss for å få et kjapt svar, eller de vil 
bare ha tak i noen de kan snakke med. 
Utfordringen er å håndtere dette fragmen-
terte bildet på en kostnadseffektiv måte. 

SOLKRAFT – Hva sier du til en kunde som 
vil produsere sin egen strøm fra solpaneler på 
taket sitt?
– Vi tilbyr å kjøpe overskuddsstrøm fra 
kundene, men markedet er per i dag for 
lite til at vi har satt opp en operasjon for å 
levere solpaneler. Vi avventer det endelige 
markedsdesignet og forbereder oss på å gå 
inn med det vi er gode på: markedsføring, 
retail, distribusjon, fasilitering, finansi-
ering, forsikring og så videre. Vi kommer 
til å se etter muligheter for å ta vår plass i 
verdikjeden.

– Men er det ikke nå toget går? Nye aktører som 
Otovo har allerede gjort rundt 1 000 solcelle
installasjoner. 
– Det er veldig bra det de gjør med sol-
produksjon og konseptet om nabostrøm, 
men det spørs om det klarer å flytte de 

     Knut Fjerdingstad       Øystein Klakegg 

I Fjordkraft er det ingen tvil om hva som teller. 
Det er kundene. Rolf Barmens mål er å levere klimavennlig 
strøm til 40 prosent av Norges befolkning.

Utfordreren
POWERTALK

Vårt mål er å skape 
et marked der 
klimanøytralitet 
ikke bare er idealet, 
men den nye 
standarden.
ROLF BARMEN

Ambisiøse mål. Rolf 
Barmen og Fjordkraft har 
kundetekke og store planer 
om videre vekst. Fjordkrafts 
eiere (BKK, Skagerak 
Energi og Statkraft) ønsker 
nå å legge til rette for 
ytterligere vekst og utvikling 
av selskapet gjennom en 
børsnotering. Det er ventet 
at prosessen konkluderes 
i løpet av 2018.

AKTUELT POWERTALK
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AKTUELT POWERTALK

store kundemassene. Strømmen er så 
billig i Norge at det kanskje bare er noen 
få idealister som vil prøve det. Jeg tror ikke 
det rokker markedet i nevneverdig grad 
de neste tre årene. Fjordkraft trenger ikke 
å være nummer en på dette området. Men 
når tiden er moden, skal vi bruke våre 
konkurransefortrinn til virkelig å kunne 
hugge til. Det er vår strategi.

NY TEKNOLOGI Fjordkraft har et bevisst 
forhold til digitalisering og betydningen 
for forbrukerne. Fjordkraft prøver nå en 
Enova-støttet teknologi som går ut på 
å ta ut målerdata fra konsumentene og 
beregne ved hjelp av algoritmer hvor mye 
strøm kundene bruker på varmekabler, 
elbillading og kaffetrakteren. 

– Vi har et veldig bevisst forhold til 
konsumentmarkedet, til dette med smart-
teknologier og smarte hjem – og etter 
hvert til dem som skal produsere sin egen 
strøm. Fjordkraft er inne i en god loop, 
men vi kan ikke bruke mye penger før vi 
ser at avkastningen kommer.

– Hva med batterier hjemme hos folk?  
Kommer det?
– Det er veldig spennende, men vi er 
usikre på om dagens batteriproduksjon 
er miljøvennlig nok. Miljøkonsekvensen 
ved utvinning av for eksempel litium er 
store, og spørsmålet er hvor lenge den 
teknologien får lov til å utgi seg for å være 
bærekraftig. Den dagen vi finner ut at 
elbilbatterier ikke er bærekraftige, har vi 
et kjempeproblem.

Fjordkraft-sjefen tror det store gjennom-
slaget kommer når vi ser en ny type 
batteri teknologi, som vi ikke kjenner i dag. 

– Da snus hele vår virksomhet på 
hodet, men det er nok en god stund til.

LEDERSKAP Fjordkrafts ambisjon er å 
skape den mest attraktive strømleveran-
døren i Norge. I 2016 omsatte Fjordkraft 
for nær fem milliarder kroner. I løpet av 
2020 er målet en dobling i størrelse. Til 

GJENNOM SYSTEMATISK ARBEID har Kraft-
produksjon i Sverige utviklet en sterk HMS-kultur 
fra toppledelse til utførende ledd. Det er blitt lagt 
merke til, og i november ble den svenske organisa-
sjonen med mer enn 170 ansatte tildelt Konsern-
sjefens HMS-pris for 2017.

«Kraftproduksjon Sverige har vist at det går an å 
skape en arbeidsplass fri for ulykker og skader. De 
siste to årene er frekvensen på registrerte hendelser 
redusert fra 10 til 0, og det har ikke vært noen 
alvorlige nestenulykker siden mars 2016,» heter 
det blant annet i begrunnelsen. 

Mange gode bidrag fra de andre forretnings-
områdene i Statkraft konkurrerte om HMS-prisen, 
deriblant et reparasjonsprosjekt for tunnel i 
Kargi i Tyrkia, et veiprosjekt i Fosen-utbyggingen 
og arbeidet til Lyon-kontoret i Frankrike med 
sikkerhetstiltak for ansatte på reise ved eventuelle 
terrorangrep. 

det trengs det folk, og Fjordkraft ansetter 
stadig nye mennesker.

– Min ledergruppes oppgave er å vise en 
tydelig retning for våre kollektive ambi-
sjoner. Vår misjon er å skape den mest 
attraktive strømleverandøren i landet.

TØFFE KLIMAKRAV Nylig  overrasket 
Fjordkraft markedet med et tydelig krav 
om at selskapets leverandører må forplikte 
seg til å være klimanøytrale fra 2019. 
Initiativet vekker internasjonal oppmerk-
somhet, og FN-organet UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change) har publisert en artikkel 
om klimakravet som også er spredt på 
sosiale medier.

– Vi ser oppmerksomheten som en 
anerkjennelse av det vi selv mener er 
et modig og tøft valg, og en inspirasjon i 
det videre arbeidet. Forhåpentligvis kan 
omtalen inspirere andre bedrifter til å stille 
det samme kravet til deres leverandører, 
sier Barmen.

Fjordkraft anbefaler leverandørene å 
følge tre steg mot klimanøytralitet: Måle 
klimafotavtrykk, redusere egne utslipp og 
kompensere for restutslipp

– Fjordkraft vil skape et marked der 
klimanøytralitet er den nye standarden. På 
sikt kan vi kreve at også leverandørenes 
leverandører skal være klimanøytrale. 
Det er ambisiøst, men vil gi en domino-
effekt som overgår alle andre klimatiltak. 
I Fjordkraft ønsker vi at dette skal være 
et eksempel til etterfølgelse. Ønsker ikke 
leverandørene å undertegne på dette, vil 
Fjordkraft bruke sin markeds makt og 
finne alternative leverandører.

Rolf Barmen mener det er viktig at også 
Statkraft er med.

– Vi er forpliktet til å finne løsninger 
med en effekt som gjenspeiler ut -
fordringen vi står overfor. Vårt mål er 
å skape et marked der klimanøytrali-
tet ikke bare er idealet, men den nye 
 standarden. Bedrifter har et ansvar utover 
det å maksimere avkastning, og et grønt 
skifte kan også gi en grønn bunnlinje. 
Klimanøytralitet vil være et konkurranse-
fortrinn for Fjordkraft og for alle som 
har mot til å ta sats og stille de samme 
kravene, sier Fjordkraft-sjefen. 

TIL LADING

Rolf Barmen er tidligere alpinist 
og fotballspiller – med over 300 
A-kamper. Disse idrettene står 
fortsatt sentralt når han kommer 
hjem fra jobben i Fjordkraft.

FAKTA FJORDKRAFT

>  Selger strøm til kunder over hele Norge. 
I 2017 ble Fjordkraft også leverandør 
av mobiltelefoni til privatkunder over 
hele landet. 

>  Fjordkraft er eid av BKK med 
48,85 prosent, Skagerak Energi 
med 48 prosent og Statkraft 
med 3,15 prosent. Statkraft eier 
49,9 prosent av BKK og 66,62 prosent 
av Skagerak Energi. Trondheim Kraft AS 
er heleid av Fjordkraft AS.
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Første dag for Fosen-folket

Det er to nøkkelord jeg vil fremheve, 
 ledelse og samarbeid. Den gode nyheten er 
at de begge er fornybare ressurser. Og sårt 
tiltrengt i det grønne skiftet vi går inn i. 
NÆRINGSMINISTER MONICA MÆLAND I SIN ÅPNING AV STATKRAFT OG INNOVASJON NORGES SESJON 
«NORWAY AS A LAB FOR A GREEN FUTURE» UNDER XYNTEO EXCHANGE 2017 I OSLO

I gang. Fra venstre Thomas Ganåssæter, Eirik Smeplass, Eskil Rønning, Jon Einar Berdahl, Vebjørn Stølan, 
Iver Myklemyr, Jørgen Nordsether, Åge Bjørge, Stine Mari Murvold, Maiken Wedvik Brendmo, Arild M. Soleim.

Viktig ut-
merkelse. 
Kraft-
produksjon 
i Sverige mot-
tar Konsern-
sjefens 
HMS-pris for 
2017. Prisen 
skal bidra til 
å synliggjøre 
resultatene 
av målrettet 
innsats på 
helse, miljø 
og sikkerhet.

Look to Sweden

EN DRIFTSORGANISASJON på 40–50 
personer blir etablert i forbindelse 
med utbyggingen av vindparken på 
Fosen. De første ni utvalgte drifts-
operatørene stilte til første dag i ny 
jobb i Åfjord 1. november. Det var en 
ung gjeng som fikk velkomstlunsj i 
regi av regiondirektøren til Statkraft, 
Svein Ove Slinde, kraftverksjefen for 
selskapets vindparker i Norge, Arild 
M. Soleim, og vedlikeholdslederen for 
Roan vindpark, Åge Bjørge. Alle de ni 

driftsoperatørene er mellom 20 og 35 
år, har fagutdanning fra elektro eller 
mekanikk og kommer fra ulike steder 
i landsdelen. 

Nå er gjengen i gang med grundig 
innføring og opplæring. På nyåret går 
turen til vindmølleprodusenten Vestas 
i Danmark for et halvt års opplæring 
i de nye turbinene som til våren skal 
monteres på Roan. Fra sommeren av 
vil gruppen være tilbake for å delta i 
montering og idriftsetting. 

JUAN ANTONIO ROZAS, landsjef 
for Statkraft Peru, ble nylig 
listet som en av Perus «topp 
100 businessledere». Merco 
(Corporate Reputation 
Business Monitor) står bak 
listen, som ble presentert i 
landets største avis Gestión.
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... arbeid. Jeg jobber som teknisk 
direktør i utviklingsavdelingen 
til Statkraft Varme. Vi har ansvar 
for ulike typer prosjekter helt fra 
idéfase til investeringsbeslutning. 
Prosjektene omfatter alt fra nybygg, 
utbygging og kjøp av anlegg til 
forbedringsprosjekter og driftsopti-
malisering for fjernvarmeanleggene 
i Statkraft Varme. Vårt hovedkontor 
ligger i Trondheim. Statkraft Varme 
eier og drifter 10 fjernvarmeanlegg i 
Norge og fire i Sverige.

... inspirasjon. Godt humør, 
engasjement, kompetanse og 
nytenking inspirerer meg – både på 
jobb og i privatlivet. 

… nedturer. I starten av min 
karriere jobbet jeg som forsker i 
SINTEF. Jeg var prosjektleder for et 
oppdrag for en norsk industrivirk-
somhet. Vi hadde store ambisjoner, 
men dessverre ga ikke prosjektet de 
resultatene vi hadde forventet og 

håpet på. Prosjektet var mislykket. 
Der og da var det en utrolig stor 
belastning, men jeg lærte også mye 
av det. Blant annet at utfordringer i 
livet virker veldig store når de inn-
treffer, men får du ting på avstand, 
blir de mindre og bagatellmessige. 
Det viktigste er også at man alltid 
opptrer ærlig, både overfor seg selv, 
kollegaer og samarbeidspartnere. 

… oppturer. En milepæl og 
opptur i livet mitt var da jeg som 
ung bestemte meg for å flytte til 
Trondheim og studere ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelig uni-
versitet, NTNU. I utgangspunktet 
ville jeg jobbe for en oljevirksom-
het i Stavanger, der jeg vokste opp, 
men en kamerat overtalte meg 
til å bli med ham til Trondheim. 
Jeg fullførte studiene mine, traff 
kona mi i studietiden og fikk jobb 
i Trondheim. Det viser at livet er 
en kombinasjon av tilfeldigheter. 
Jeg har jobbet med fjernvarme hele 

Egil Helmer Evensen planla å jobbe i oljeindustrien, 
men ble overtalt til å studere i Trondheim. Det ble 
starten på et fjernvarmeeventyr. Nå bidrar han til å 
varme opp store deler av byen, inkludert selveste 
Nidarosdomen. Vi har spurt ham om … 

 Heidi Bruvik Sæther       Ole Martin Wold

Stilling: Teknisk direktør
Avdeling: Utvikling i 
Statkraft Varme AS
Land: Norge
Jobbet i Statkraft siden: 
Siden kjøpet av Trondheim 
Energi i 2002
Alder: 64 år
Utdanning: Sivilingeniør 
i maskin fra 1976
Aktuell: Nylig utnevnt 
som æresmedlem i 
bransjeforeningen for 
fjernvarme

 
EGIL HELMER 
EVENSEN

Navn: Anne C. Bolle
Stilling: Senior Advisor, Public Affairs
Land: Fra Norge til Belgia
År i Statkraft: 22

Oppgaver relatert til klimapolitikk og 
europeiske reguleringer for fornybar 
energi har vært Annes ansvarsområde 
i Public Affairs, med særlig vekt på 
EUs kvotehandelssystem (EU ETS). 
Når hun nå overtar som Statkrafts 
representant i Brussel, blir hovedopp-
gaven å følge energi- og klimapolitiske 
prosesser som påvirker selskapet.

Navn: Eivind Torblaa
Stilling: Daglig leder, Fosen Vind DA
Land: Fra Tyrkia til Norge
År i Statkraft: 17

Eivind Torblaa tok 15. august over 
som daglig leder i Fosen Vind DA, 
som eies av Statkraft, Nordic Wind 
Power DA og TrønderEnergi. Her er 
han ansvarlig for utbyggingen av seks 
store vindparker i Sør-Trøndelag. Han 
kommer fra stillingen som landsjef 
for Statkraft i Tyrkia. 

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

I BEVEGELSE

mitt yrkesaktive liv, og tidligere i 
år ble jeg utnevnt til æresmedlem 
i bransjeforeningen vår, Norsk 
Fjernvarme. Det er en ære! 

… balanse. Jeg er først og fremst 
opptatt av trivsel, både i arbeid og 
privat. Jeg har et stort engasjement 
for arbeidet mitt, noe som inne-
bærer overlapping mellom arbeid 
og privatliv. Mange av mine beste 
venner er arbeidskollegaer, vi er 
sammen både på prosjekter og på 
fester. 

… ren energi. Ren energi er 
bærekraftig energiproduksjon, enten 
det er vannkraft eller spillvarme fra 
industrien. Fordelen med fjernvarme 
er at det er et energifleksibelt for-
syningssystem. Det gjør at det er en 
viktig del av den videre utbyggingen 
av bærekraftig energiproduksjon.  

Staselig kunde. Mer enn 30 prosent av Trondheim by varmes opp av Statkraft Varme, deriblant Lerkendal fotballstadion og Nidarosdomen.
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UTSLIPPSTAK

SALG

43% MÅL FOR REDUKSJON AV KLIMAUTSLIPP 
FRA ENERGI- OG INDUSTRISEKTOREN 
2005–2030
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For å sikre en raskere overgang til 
fornybar energi tas flere virkemidler 
i bruk.

– Arbeidet foregår i to ledd: For 
det første handler det om å få til et skifte 
fra «skitten» kraftproduksjon, for eksem-
pel fra kull, til kraftproduksjon fra forny-
bare kilder som sol, vind og vann. Ledd to 
dreier seg om å ta i bruk denne rene ener-
gien på forbrukssiden, forklarer rådgiver 
Lars Ragnar Solberg i Energi Norge. 

Solberg er samfunnsøkonom med 
yrkesbakgrunn fra krafthandel. Han 
mener Norge er i en heldig situasjon i 
forhold til mange andre land: – Vi har 
allerede gjennomført det første leddet, 
siden vi fra starten av satset på vannkraft 
fra fosser og fjorder. Derfor ligger vi et 
hestehode foran, og Statkraft er en av 
ledestjernene på området.

FREMMER OMLEGGING TIL FORNY-
BART Blant de mange ulike  ordningene 
som er etablert for å stimulere og garan-
tere kraftproduksjon fra fornybare kilder, 
trekker Energi Norge frem EUs kvote-
handelssystem ETS,  elsertifikater eller 
såkalte grønne sertifikater og opp-
rinnelses  garantier.

– Vi mener ETS er det viktigste euro-
peiske verktøyet for å kutte i klimagass-
utslipp. Systemet går ut på å sette et tak 
på utslipp i et geografisk område slik at 
utslippene kommer ned på et akseptabelt 
nivå. EU har satt som mål at utslippene 
fra energi- og industrisektoren (EU ETS) 
skal reduseres med 43 prosent fra 2005 til 
2030, sier Solberg.

For å sikre konkurransedyktighet får 
enkelte sektorer tildelt gratiskvoter.

– Tanken til økonomene som har 
utformet kvotehandelssystemet, er at de 
som har høyest kostnad med å redusere 
utslipp, kjøper de kvotene de trenger. 
Selskaper som har mulighet til å legge 
om sin produksjon, kan gjøre det for å 
redusere kvotebehovet. De kan også selge 
sine kvoter i markedet. Via markeds-
mekanismene og prissignaler fremmer 
systemet kostnadseffektivitet, produk-
sjon av fornybar energi og reduksjon av 
klimagassutslipp, sier Solberg. 

– Noe av problemet i kvotemarkedet 
har vært for høyt tilbud og dermed lave 
priser, påpeker han. Tilbudet av kvoter 
er forhåndsdefinert og påvirkes ikke av 
svingninger i markedet.

STATKRAFTSKOLEN

Energisektoren står for en vesentlig del av de globale  klimagassutslippene. 
Kvotehandel, grønne sertifikater og opprinnelsesgarantier er noen av 
 ordningene som skal stimulere og garantere produksjonen fra fornybare 
kilder. Hva innebærer de egentlig?

Mer
REN ENERGI

 Sissel Fantoft      Mona Holm

LARS RAGNAR SOLBERG
er rådgiver i Energi 
Norge. Interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon 
står bak en rekke kurs 
om temaene strøm-
marked, strømnett 
og fornybar energi-
produksjon. 

energinorge.no

KILDE: ENERGI NORGE

 ORDNINGER FOR Å STIMULERE TIL ØKT PRODUKSJON AV FORNYBAR ENERGI

OPPRINNELSESGARANTIER 
>  Ordningen med opprinnelsesgarantier 

i EUs fornybardirektiv gir forbrukere en 
mulighet til å uttrykke en preferanse 
for kjøp av fornybar energi. Ved å kjøpe 
strøm med opprinnelsesgaranti bidrar 
forbrukerne til en tilleggsbetaling til 
produsenter som produserer strøm fra 
fornybare kilder. 

>  En opprinnelsesgaranti er et finansielt 
bevis på at det ved et gitt anlegg produ-
seres like mye strøm fra fornybare kilder 
som den strømmen man kjøper selv. 
Opprinnelsesgarantien sier ingenting om 
den strømmen den enkelte forbruker 
fysisk får levert. 

ELSERTIFIKATER
>  For å sikre økt produksjon av fornybar 

energi avtalte Norge og Sverige i 2011 et 
felles marked for elsertifikater. Målet er en 
samlet fornybarutbygging i de to landene 
på totalt 28,4 TWh til og med 2021. 

>  Kraftprodusenter som investerer i fornybar 
kraftproduksjon, kan motta elsertifikater 
som kan selges videre i et marked. Elserti-
fikatene skal sikre lønnsomhet.

>  Etterspørselen er sikret fordi kraftleveran-
dører og visse strømkunder er forpliktet til 
å kjøpe elsertifikater. Kostnaden blir bakt 
inn i strømregningen til forbruker, som 
altså i siste instans finansierer ordningen.

EUS KVOTEHANDELSYSTEM (ETS) 
>  EU har som mål å redusere klimautslipp-

ene i de såkalte EU ETS-sektorene med 
43 prosent fra 2005 til 2030. Utslipps-
taket i ETS reduseres gradvis slik at det blir 
færre kvoter i markedet og dermed mer 
lønnsomt å velge klimavennlige løsninger. 
Prisen bestemmes av tilbud  
og etterspørsel, der bedrifter enten kjøper 
eller selger kvoter i markedet ut fra  
behovet for å dekke opp for egne utslipp. 

>  Enkelte konkurranseutsatte næringer får 
tildelt en viss mengde gratiskvoter.

>  Nåværende kvotehandelsperiode går fra 
2013 til 2020. Forhandlinger om en revisjon 
av systemet mot 2030 er nylig avsluttet, og 
det formelle vedtaket foreligger om kort tid.
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GODE NABOER KARGI

Søppelet som samler seg opp i vannmagasinet 
til Statkrafts Kargi-kraftverk, var i ferd med 
å bli et stort problem. Ansatte brukte jevnlig 
mange timer på å fjerne avfall ved vanninn-

takets sperregitter.
Løsningen ble å involvere lokalsamfunnet. Våren 

2017 satte medarbeidere ved Kargi i gang en kam-
panje for å få til en bærekraftig og langsiktig løsning 
på avfallsproblemet. Det ble besluttet å fokusere på 
å øke kunnskapen og bevisstheten i lokalsamfunnet 
rundt avfallshåndtering, i tillegg til raske og konkrete 
tiltak.

VINN-VINN I nært samarbeid med lokale myndig-
heter ble skoler i området plukket ut for et pilotpro-
sjekt der hvert tonn innsamlet papir- og plastavfall 
ble belønnet med en brukt, gjenvunnet PC fra 
Statkraft. Ikke lenge etter at kampanjen var sparket i 
gang, var 10 tonn avfall samlet inn – og en impone-
rende entusiasme var skapt. – Med bakgrunn i hvilke 
generelle utfordringer vi står overfor i Tyrkia når det 

     Johan Tingulstad       Bahadir Sezegen 

Papir, plast og annet avfall i magasinene er en stadig utfordring og belastning for driften 
av vannkraftverk. I Tyrkia har et samarbeid med lokale skoler gitt positive ringvirkninger.

Gjenvinning på timeplanen

Kargi

Vannkraftverket 
Kargi ligger ved 
elven Kizilirmak 
i distriktene 
 Osmancik og 
Kargi nord i Tyrkia. 
Etter en bygge-
periode på fire år 
ble anlegget satt 
i drift i mai 2015. 
Selskapet Kargı 
Kızılırmak Enerji 
A.S. er heleid av 
Statkraft.

gjelder avfallshåndtering og gjenvinning, er jeg svært 
imponert over innsatsen og engasjementet til skole-
barna og skoleadministrasjonen, sier Bahadir Sezegen, 
som koordinerer miljømessige og sosiale spørsmål for 
Statkraft i Tyrkia.

BÆREKRAFTIG AVFALLSHÅNDTERING Tiltaket 
fortsatte ufortrødent selv uten PC-belønningen fra 
Statkraft, for de lokale skolene styrket og bygget ut 
innsatsen. Skolene fikk nemlig kjærkomne inntekter 
av alt papir- og plastavfallet som ble levert til gjen-
vinning. Kargi-kraftverket har for sin del oppnådd 
å minske mengden av søppel som finner veien til 
Kizilirmak-elven og vannreservoaret. 

– Pilotprosjektet gir ikke et rent vannreservoar 
over natten, men vi har fått på plass et ukomplisert 
system for avfallshåndtering som til syvende og sist 
bidrar til å lære opp og bevisstgjøre folk, bedrer det 
lokale miljøet og hjelper Statkraft til å nå målet om 
redusert flyt av avfall inn i magasinet. Jeg er stolt av å 
være en del av dette, sier Sezegen. 

Felles nytte. Som en del av miljøprogrammet for å øke bevisstheten rundt gjenvinning bidro skolebarn fra Osmancik med innsamling av papir og plast. 
Innlevering på gjenbruks stasjon ga inntekter til skolen, i tillegg ble elevene belønnet med brukte og gjenvunnede PCer fra Statkraft.

STATKRAFTSKOLEN

REGIONALT SAMARBEID Ordningen 
med elsertifikater er et norsk-svensk 
samarbeid.

– Kraftprodusenter som investerer i for-
nybar kraftproduksjon, har rett til å motta 
elsertifikater i 15 år, og strømleverandørene 
er forpliktet til å kjøpe elsertifikater for en 
gitt andel av kraftforsyningen. Handelen 
med sertifikater foregår blant annet på 
NASDAQ-børsen, der produsentene selger 
og leverandørene kjøper. Siden 2012 er 
dette et felles marked i Norge og Sverige, 
forklarer han.

Etter 2021 vil ikke nye prosjekter i Norge 
få sertifikater, mens svenskene vil stimulere 
til økt fornybar produksjon frem til 2030. 
Systemet vil deretter fortsette frem til 2045, 
men kvoteplikten øker ikke etter 2030.

– Det store kraftoverskuddet veide 
tungt da norske politikere vedtok å av vikle 
subsidiene, mens svenskene er mer usi-
kre på fremtiden når de etter hvert skal 
av vikle sin kjernekraft, sier Solberg. 

VIKTIG DEL AV LØSNINGEN En opp-
rinnelsesgaranti fungerer som doku-
mentasjon på at kraften er produsert og 
levert inn i kraftnettet fra et spesifisert 
kraftverk basert på fornybar energi. Alle 
EU- og EØS-land skal ha et dokumen-
tasjonssystem for kraft fra fornybare 
energikilder. Ved å kjøpe en garanti kan 
kundene uttrykke sin preferanse for 
strøm fra fornybare kilder og gi signaler 
om at produksjonen av denne type kraft 
skal øke. Det er ulike priser for ulike 
typer fornybar energi, og inntektene 
kommer kraftprodusentene til gode.
– Det er vanskelig å gi forbrukerne en 

garanti på at strømmen som de benytter 
seg av, fysisk sett kommer fra en forny-
bar energikilde, fordi elektrisiteten fra 
mange ulike kilder flyter inn i det samme 
markedet. Man kan tenke seg et bade-
kar som fylles med vann fra ulike kilder 
og blandes, og når man tømmer det, er 
det umulig å si nøyaktig hvilken kilde 
vannet kommer fra. På samme måte er 
det vanskelig å si hvilken energikilde som 
er brukt for å produsere strømmen i din 
stikkontakt. Kjøper man en opprinnelses-
garanti, kan man likevel som kunde si at 
man betaler for fornybar kraftproduksjon 
og bruke dokumentasjonen i sitt miljø-
regnskap, sier Solberg.

– Tanken bak er god og viktig. Å finne 
ordninger som gjør at større deler av 
kraftproduksjonen kommer fra fornybare 
kilder, er en viktig del av løsningen på 
klimaproblemet. Men verktøyene som 
benyttes, må finpusses og videreutvikles. 
Vi har rett og slett ikke annet valg enn å 
prøve oss frem, understreker han.

AUKSJONER OVERTAR Solberg viser 
for øvrig til at erfaringer med manglende 
markedseksponering og overkompensa-
sjon i ulike støttesystemer for fornybar 
energi gjør at de fleste land i Europa går 
over til ulike auksjonsmodeller der pro-
dusentene må legge inn bud og konkur-
rere på pris. 

EU-kommisjonens generaldirektorat 
for konkurranse har vært pådriver for 
dette. Budene som har vunnet i auksjoner 
i Tyskland og Storbritannia de siste årene, 
viser at støtten til fornybar energi nå 
reduseres betydelig.  KI
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ANDRE STØTTEORDNINGER FOR FORNYBAR ENERGI

CfD

Contracts for Difference
Innført i Storbritannia fra 2014 og erstatter det britiske 
ROC-systemet (Renewable Obligation Certificate) for 
nye prosjekter fra 2017. Støttekontrakter tildeles gjen-
nom auksjoner og skal redusere risikoen og kostnaden 
ved å investere i energivirksomheter med lave CO2-ut-
slipp ved at det gis et påslag på kraftprisen når den er 
under et visst nivå. Slik skal produsenten stå overfor en 
fast samlet strømpris pr. MWh for de neste 15 årene. 
Når markedsprisen er lavere, får selskapet penger fra 
et fond som leverandørene av kraft til sluttbrukere må 
betale inn til. Er prisen høyere, betaler produsentene 
tilbake til det samme fondet. 

RECs

Renewable Energy 
Certificates
USA har en rekke 
sertifikatordninger som 
garanterer at elektrisi-
tet er generert fra en 
fornybar energikilde, 
deriblant Green tags, 
Renewable Energy 
Credits, Renewable 
Electricity Certificates 
og Tradable Renewable 
Certificates. 

I-REC

Dette er en internasjo-
nal standard basert 
på opprinnelsesgaran-
tisystemene i Europa og 
Nord-Amerika og brukes 
i land som ikke har egne 
garantiordninger for 
leveranser av fornybar 
energi, først og fremst i 
Asia, Latin-Amerika og 
Afrika. Statkraft var i 
2016 første tilbyder av 
I-REC i Brasil og India.

REGO

Renewable Energy 
Guarantees of Origin 
Dette britiske systemet 
for implementering av 
opprinnelsesgarantier 
viser hvilken andel av 
energien til en elektri-
sitetsleverandør som 
kommer fra fornybare 
kilder.

Utslipp fordelt 
per sektor i Europa

11,3 %
3,2 %

3 %
0,2 %

11,5 %

19,5 %

19 %

29,3 %

3 %

Energi er den klart største sektoren 
for klimautslipp. Gode ordninger for å 
fremme produksjonen av fornybar energi 
er derfor av stor betydning for å nå klima- 
målene. Til sammen utgjør de såkalte 
ETS-sektorene 51,3 prosent av utslippene.

Energi
Industri
Internasjonal luftfart
Transport
Boliger og næringsbygg 
Jordbruk
Avfallshåndtering
Internasjonal skipsfart
Andre

ETS
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GODE NABOER NEDRE RØSSÅGA

Laksen 
tilbake 
i elven
Da Røssågavassdraget ble bygget 
ut på 1950tallet, ble deler av elven 
tørrlagt og grodde igjen. Nå er 
vannet og laksen tilbake.

   Jenny Bull Tuhus 
  Henrik Fredriksen, Tine Poppe, Bjørn Grane 

Da kraftverket Nedre Røssåga i 
Hemnes kommune i Nordland 
hadde behov for rehabilitering, 
besluttet Statkraft i tillegg å bygge 

et nytt kraftverk, Nye Nedre Røssåga. 
– Dette er et godt eksempel på at 

rehabilitering av gamle kraftverk kan gi 
muligheter til å redusere negativ miljøpå-
virkning. For Røssåga var tørrleggingen av 
«Sjøforsløpet» uten tvil noe av det mest 
kontroversielle, sier Bjørn Grane, miljø—
koordinator i Statkraft.

Elvestrekningen «Sjøforsen» i Røssåga 
er nå restaurert. Vannet er tilbake, og 
laksen har igjen fått gode gyteplasser og 
leveområder – uten at det påvirker kraft-
produksjonen. 

UTFORDRINGER Den 650 meter lange 
strekningen av elven var opprinnelig et 
viktig gyte- og leveområde for laksen. 
Etter kraftutbyggingen på 1950-tallet ble 
vannføringen kraftig redusert. Vegetasjon 
og skog tok over. 

– Det omfattende restaureringsprosjek-
tet har ikke bare ført vannet og lakselivet 
tilbake, prosjektet medførte også at vi har 
fått åpnet gjengrodde områder og tilrette-Glad laks. Både laksen og laksefiskerne setter pris på de bedrede forholdene for laks i Sjøforsen. Fortsatt vil utsetting av laks være viktig for å holde bestanden oppe i elven. Benjamin Fredriksen med et flott eksemplar litt lenger ned i elven.
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lagt for turgåere med etablering av gang-
vei. I tillegg er det gjort omfattende tiltak 
for flomsikring, forteller Grane.

AVGJØRENDE En av dem som setter pris 
på rehabiliteringen av elveløpet er Gry Elly 
Fordelsen, daglig leder og eier av Korgen 
camping og medlem av Røssåga elveeierlag.

– Her på gården har vi huset lakse-
fiskere i snart 200 år, fra de britiske «lakse -
lordene» som reiste hit på 1800- tallet til 
dagens campingturister. Livet i elven er 
helt avgjørende for oss, sier hun. 

Fordelsen får daglig gode tilbakemel-
dinger på utbedringene fra gjestene sine.

– Det har vært noen tunge år med 
anleggsarbeider, men nå er det blitt så fint. 
Hver dag får vi skryt fra fiskere og andre 
campingturister, i tillegg til at området er 
blitt svært populært blant lokalbefolknin-
gen. Turstien og beplantningen er virkelig 
prikken over i-en. Elven er blitt veldig 
tilgjengelig. Nå gleder vi oss til at lakse-
yngelen skal vokse seg stor. Det gjelder å 
ha et langsiktig perspektiv, for det tar nok 
flere år før vi virkelig ser resultatene av 
rehabiliteringen.

Hun roser Statkraft for initiativet og arbei-
det som er gjort.

– Statkraft henter ut store verdier av 
elven vår, så det er naturlig at selskapet 
bidrar med miljøtiltak. Samtidig skal de ha 
skryt for at det er blitt så bra, både visuelt 
og med oppfølging fra fiskebiolog, sier 
Fordelsen.

SPESIALDESIGN Bjørn Grane og teamet 
fra Statkraft tok frem en gammel idé da 
det nye kraftverket skulle prosjekteres. 
Ved å legge det nye utløpet helt opp under 
Sjøforsen kunne de føre vann tilbake til 
elvestrekket. Utløpet har fått en retning 
som sikrer akseptable vannmengder. 

Ferskvannsbiolog Øyvind Kanstad 
Hanssen ble koblet på prosjektet for å 
sikre et design som laksen ville trives med. 

– Det var flere utfordringer knyttet til 
rehabiliteringen av elveløpet. Vi måtte 
sørge for nok vann slik at fisken ikke risi-
kerte å strande, samtidig var det viktig at 
vannhastigheten ikke ble for høy så nært 
kraftverkstunellen, sier biologen. 

Løsningen ble å dele elveløpet og lage 
to soner for vannføringen.

– Vi lagde en «motorvei» for vannet på 
den ene siden av elven og et «fotgjenger-
felt» for saktere trafikk på den andre 
siden. Vi bremset vannet ved å legge 
ut en rekke steingrupper, og bygget en 
terskel som bidrar til å redusere vann-
hastigheten. Denne terskelen sikrer også 
forsvarlig vannstand når produksjonen 
i kraftverket varierer. For å lage gode 
gyteområder «luftet» vi grusen i elven og 
fjernet sand og slam. Gode leveområder 
for ungfisk ble laget ved å tilføre store 
mengder stein.

GODE RESULTATER Prosjektet har 
 gjennomført flere målinger av livet i 
elven før og etter gjennomføringen av 
miljøtiltaket. De første fiskebiologiske 
undersøkelsene i elven ble utført få 
måneder etter at Nye Nedre Røssåga 
kraftverk ble satt i drift i juli i 2016. 
Ungfiskregistreringene viste at laks-
unger allerede hadde tatt i bruk den nye 
elvestrekningen.

– Effekten så vi raskt. Under gytefisk-
telling om høsten befant 40 prosent av 
all gytefisk i elven seg i Sjøforsen, der det 

Statkraft henter ut store verdier av elven vår, så det er naturlig at 
 selskapet bidrar med miljøtiltak. Samtidig skal de ha skryt for at det  
er blitt så bra, både visuelt og med oppfølging fra fiskebiolog.
GRY ELLY FORDELSEN, DAGLIG LEDER OG EIER AV KORGEN CAMPING OG MEDLEM AV RØSSÅGA ELVEEIERLAG

GODE NABOER NEDRE RØSSÅGA

1 | Turglede. Prosjektet har anlagt turstier for bedre tilgjengelighet langs elven. 2 | Effekt. Bjørn Grane, miljøkoordinator i Statkraft, gleder seg over den gode effekten av tiltakene. 
3 | Fornøyd. Gry Elly Fordelsen, daglig leder i Korgen camping er fornøyd med rehabiliteringen, men kommer til å følge godt med fremover. 4 | Flomvern. Forbygninger langs 
strandlinjen er lagt med et dekke av naturstein for å passe inn i landskapet. 5 | Fin flyt. Vannet er tilbake i Sjøforsen.

5
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FRANKRIKE

BEFOLKNING: 67,5 millioner
HOVEDSTAD: Paris
STYREFORM: Demokratisk republikk
PRESIDENT: Emmanuel Macron
SPRÅK: Fransk

KRAFTMARKEDET

Frankrike er nest størst innenfor vannkraft 
i Europa, med en produksjon på rundt 
65 TWh. Vannkraft utgjør 13 prosent av den 
totale el-produksjonen i landet og er den 
viktigste kilden til fornybar energi. Vann-
kraftsektoren sysselsetter 20 000 personer. 
Elektrisitet i Frankrike stammer i hovedsak 
fra kjernekraft, med 75 prosent. Fornybare 
energikilder, medregnet vannkraft, står til 
sammen for 18 prosent. Den resterende 
delen kommer fra varmekraftverk basert 
på fossilt brensel. Andelen elektrisitet fra 
fornybare kilder har økt de siste årene. 

STATKRAFT I FRANKRIKE

Statkraft France ble etablert i 2009. 
De ansatte ved prosjektkontoret i Lyon 
jobber hovedsakelig med Statkrafts 
anbud i forbindelse med fornyelse av 
franske vannkraftkonsesjoner i Alpene, 
Sentralmassivet og Pyreneene. I tillegg bistår 
Statkraft France markedtilgangsteamet i 
Düsseldorf med å finne markedspartnere 
for kraftkjøpsavtalene. Tre avtaler er allerede 
inngått. Statkraft har foreløpig ingen fysisk 
kraftproduksjon i Frankrike, men arbeider 
for å bli en langsiktig samarbeidspartner 
innenfor fornybar energi. 

>  DEN FRANSKE «ENERGY TRANSITION ACT» har som 
mål å fremme bærekraftig økonomisk vekst og opp-
rettelse av bærekraftige arbeidsplasser. Planlagte tiltak 
skal styrke bruttonasjonalproduktet med 0,8 prosent 
innen 2020 og med 1,5 prosent innen 2030.

>  FRANKRIKE er den mest populære turistdestinasjonen  
i verden, ifølge FNs turismeorganisasjon UNWTO.

>  FRANKRIKE er det eneste landet i verden som utøver 
suverenitet over territorier fordelt på tre havområder og 
to kontinenter.

>  DET FRANSKE KJØKKENET er oppført på UNESCOs 
verdensarvliste.

>  LOIRE er Frankrikes lengste elv. Den er 1 006 kilometer 
lang og har et nedbørsfelt på 117 356 kvadratkilometer. 

STATKRAFTLANDET FRANKRIKE

129
129 GW er installert kapasitet i 
Frankrike, og det gir en årsproduksjon 
på rundt 550 TWh. 
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Statkrafts prosjektkontor i Lyon 
har seks ansatte.
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Statkraft er til stede i 
mer enn 20 land. 
I hvert  nummer 
presenteres ett av dem.

E tter nesten 35 år med den beryk-
tede lakseparasitten Gyrodactylus 
Salaris ble Vefsna og åtte mindre 
elver i området nylig friskmeldt av 

Mattilsynet. 
Utbyggingen av Røssåga-vassdraget i 

Nordland på 1950-tallet er bakgrunnen 
for et langvarig engasjement fra Statkraft 
i denne saken. I 1960 fikk selskapet 
tillatelse til å overføre vann fra øvre deler 
av Vefsna til Røsvatn for kraftproduksjon 
i Øvre og Nedre Røssåga kraftverker. Det 
førte blant annet til pålegg i 1966 om årlig 
utsetting av 15 000 laksesmolt. Drøye 
ti år senere ble den fryktede parasitten 
oppdaget i Vefsna. Mesteparten av laksun-
gene døde, og fangsten av laks ble sterkt 
redusert. 

At lakseparasitten nå er utryddet, er 
resultat av et omfattende bekjempelses-, 
reetablerings- og overvåkingsarbeid 

Vefsna friskmeldt 

GODE NABOER NEDRE RØSSÅGA

tidligere knapt var verken gytefisk eller 
ungfisk, sier Kanstad Hanssen. 

Han mener det er viktig at kraftselska-
pene tar ansvar for miljøet i regulerte 
vassdrag.

– Som samfunn vet vi mer og tar andre 
hensyn enn man gjorde under de store 
kraftutbyggingene på 1950- og 1960- tallet. 
Derfor mener jeg dette er et eksempel 
til etterfølgelse. Restaureringen er ikke 
drevet frem av forvaltningsmyndighetene. 
Statkraft startet og gjennomførte prosjektet 
på eget initiativ, sier ferskvannsbiologen. 

FLOMSIKRING Prosjektet har også tatt 
høyde for at uforutsette ting kan skje.

– Vi har bygget forbindelser i utløps-
tunnelene mellom det gamle og nye 
kraftverket, noe som sørger for sikker 
vannfordeling til det nye elveavsnittet, 
uavhengig av driftssituasjonen ved kraft-
verkene. Neste år vil det også bli montert 
en automatisk forbislippingsventil, som 

skal føre vann til elven ved et eventuelt 
utfall i kraft verkene, sier Bjørn Grane i 
Statkraft.

Med økt vannstand i elven har det også 
vært viktig å forebygge flomskader. 

– Det er utført omfattende sikrings-
tiltak. Flere større forbygninger langs 
strandlinjen er på plass. Disse er bygget 
med et dekke av naturstein for å passe inn 
i landskapet, sier Grane.

Restaureringen av Sjøforsen har med 
andre ord vært en omfattende prosess.

– Miljøtiltaket er totalt sett et av det 
største av sitt slag i Norge. Det er derfor 
svært tilfredsstillende at miljøtilstanden i 
Sjøforsen er endret fra svært dårlig til god. 
For Statkraft er det også av stor betydning 
at en av de største miljøutfordringene 
ved Nedre Røssåga kraftverk er betydelig 
redusert. Det er også et godt eksempel 
på at uønskede miljøforhold fra tidligere 
kraftutbygginger i stor grad er reversible, 
sier Grane. 

Det omfattende 
restaurerings
prosjektet har ikke 
bare ført vannet og 
lakselivet tilbake, 
prosjektet medførte 
også at vi har fått 
åpnet gjengrodde 
områder og tilrette
lagt for turgåere.
BJØRN GRANE, MIL JØKOORDINATOR I STATKRAFT

med mange involverte aktører. Statkraft 
har vært og vil fortsatt i noen år fremover 
være en viktig bidragsyter i arbeidet med 
å reetablere laksebestanden i Vefsna ved 
å levere rogn fra genbanken på Bjerka 
i Nordland og bekoste fiskebiologiske 
undersøkelser som dokumenterer effekten 
av dette arbeidet. 

– Vi ser allerede meget positive resultater 
i utviklingen av laksebestanden i Vefsna, 
som er et av de viktigste laksevassdragene 
i Norge med en lakseførende strekning på 
164 kilometer, sier Sjur Gammelsrud, senior 
miljøspesialist i Statkraft.

Arne Lyse, prosjektleder for villaks i 
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), 
mener friskmeldingen av elvene er av stor 
betydning. 

– For villaksen i Norge er dette en av de 
viktigste, positive nyhetene på mange år, 
kanskje tiår, uttaler han på njff.no. 

Gode nyheter. Friskmeldingen er godt nytt for 
 laksefiskerne.
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@ho_farstad Høst i Smøla vindpark #høst #autumn #regnbue #rainbow #sologhagl #utpåtur #turansomtælle

@staasmyr #svartisen #work #statkraft #glacier

Næringsminister Monica Mæland og Innovasjon Norge-
sjef Anita Krohn Traaseth på Statkraft og Innovasjon 
Norges konferanse «Norway as a lab for a green future».

@staasmyr #statkraft #powerplant #runner

@einarfrasauda #Jondal #Folgefonna #work @arve171 #statkraft #sprekkontroll #stillasbygging

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

#STATKRAFT 
ENGASJERER

NORWAY WILL BE GREENER, BETTER AND 
MORE INNOVATIVE, THANKS FOR ENGAGED 
CONVERSATIONS! @InnovasjonNorge 
@KrohnTraaseth @NFdep @Statkraft 

@BEngesland 

@marimuan #sliten #syra #tikkemothelg #statkraft


