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2008 var et år der vi kunne presentere 
rekordresultat, og i 2009 er vi størst i Europa 
på fornybar energi. Vi har nådd flere av målene 
våre, men nå er det på tide å sette seg nye. Nylig 
la vi frem vår nye strategi for selskapet, som kan 
oppsummeres i én setning: Vi vil møte verdens 
behov for renere energi.

Finanskrisen har påvirket realøkonomien 
verden over. I en slik situasjon er det spesielt 
krevende å legge en strategi, fordi vi ikke vet hva 
krisen vil bety for energimarkedene i årene som 
kommer. Samtidig vet vi at det vil være behov for 
å ruste opp og forbedre eksisterende kraftverk, 
og de store klimautfordringene fører til økt sat-
sing på fornybar energi.

Vi i statkraft har lang historie for å utvikle og 
forvalte grønne energikilder i Norge. Den kunn-
skapen, sammen med erfaringen våre nye med-
arbeidere verden over tar med inn i selskapet, 
gjør oss godt rustet til å nå våre tre viktigste mål: 

Vi skal være en industriell utvikler i Norge, 
både gjennom innovasjon og ved å øke kapasi-
teten innen vannkraft, fjernvarme og småkraft. 
Vi skal være en europeisk svingprodusent og 

vil vokse innen regulerbar kraftproduksjon. Og 
vi skal være en global grønn utvikler, noe vi i 
enda større grad kan oppnå gjennom vår økte 
eierandel i SN Power. 

Den siste tiden har vi fornyet og styrket portalen 
og nettsidene våre. Samtidig har vi lansert vårt 
nye internmagasin People&Power, som skal gi 
godt lesestoff om menneskene vi jobber sammen 
med, og oppgavene vi løser. I denne utgaven 
møter du blant andre karene som klatrer til topps 
for å holde vindmøllene på Smøla i gang, og vi blir 
kjent med dem som døgnet rundt vokter kraft
produksjonen fra gasskraftverkene i Tyskland.

I en tid der selskapet utvider og er i stor 
 endring er det viktig å 
spre kunnskap om hvem 
vi er, hva vi gjør og hvor vi 
skal. Slik kan vi sammen 
nå målet om å utvikle ren 
energi – verden over.
God lesning!

BårD MIKKeLsen 
Konsernsjef

Vi vil gi verden ren energi
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SalTkraFTaKTUeLT

Slik fungerer  
saltkraft

  Saltkraft kan utvinnes alle steder 
hvor ferskvann renner ut i havet, 
og kraftverkene kan skjules i 
eksisterende industribygg eller like 
under jordoverflaten. Derfra kan de 
produsere energi uten ekstern støy 
eller utslipp.

  Saltkraft er basert på natur
fenomenet osmose, definert som 
transport av vann gjennom en halv
gjennomtrengelig membran. Det er 
på samme måte planter kan ta til 
seg fuktighet gjennom bladene – 
og holde på den.

  I saltkraftverket føres ferskvann 
og sjøvann inn i hvert sitt kammer, 
atskilt med en kunstig membran. 
Saltmolekylene i sjøvannet trekker 
ferskvannet gjennom membranen, 
slik at trykket på sjøvannsiden øker.

  trykket tilsvarer en vannsøyle på 
120 meter, eller en betydelig foss, 
og kan utnyttes i en turbin som 
lager strøm.

 i fjor startet byggingen av verdens 
første prototyp av et saltkraft-
verk på Tofte i Hurum kommune, 
sørvest for Oslo. Nå er anlegget 

straks klart for testing. Det prosjekt-
leder Stein Erik Skilhagen er mest 
bekymret for, er membranen som 
skiller saltvann og ferskvann.  

UTFOrDrenDe MeMBraner. – Vi 
har testet membraner i mindre skala, 
men ønsket å få testet dem ved 
faktisk å levere strøm. Prototypen er 
designet for å kunne levere 10 kW, 
forutsatt at membranene fungerer 
optimalt, forteller Skilhagen.

– Hvorfor er membranen så viktig?
– Membranen har en nøkkelrolle i 
saltkraftverket. Den skal stoppe 
saltet, men tillate gjennomstrøm-
ning av ferskvann, slik at det oppstår 
osmose (se faktaramme, red.anm.). 

– Finnes det gode membraner på 
markedet?

– De er ikke gode nok. Vi startet med 
å prøve eksisterende membraner, 
men nå har vi gått over til å utvikle 

våre egne. Vi trenger en effekt på 5 
Watt per kvadratmeter membran for 
å kunne konkurrere i energi markedet. 
Nå er vi oppe i 3 W per m2, men vi tror 
vi skal nå målet om 5 W per m2 i løpet 
av få år, sier Stein Erik Skilhagen.

Membranene utvikles i samarbeid 
med Sintef og forskningsmiljøer i 
Tyskland, Nederland og USA. 

sTaTKraFT FreMsT I VerDen. Salt-
kraft har et stort potensial globalt. 
Det er beregnet at saltkraft kan 
stå for en årlig kraftproduksjon på 
16001700 TWh, noe som tilsvarte 
Kinas samlede kraftbehov i 2002! 

Ifølge Stein Erik Skilhagen er det 
foreløpig ikke stor konkurranse om 
saltkraft. 
– Vi inviterte i høst verdens beste 

membranforskere til Amsterdam 
for å få fart på forskningen. Der 
ble det klart at vi ikke er alene på 
markedet. Men forskerne bekreftet 
at Statkraft har kommet lengst og 
har høyest ambisjonsnivå inter
nasjonalt, forteller han. 

Det er et godt stykke fra prototypen 
på Tofte til ferdig saltkraftverk, men 
Stein Erik Skilhagen gleder seg til 
prosessen.
– Nå skal vi teste hver enkelt del, 

hvordan anlegget påvirker det ytre 
miljø, og hvordan det kan drives på 
best mulig måte.
Bør Være sTOLTe. Han slår fast  
at Statkrafts satsing er dristig.
– Saltkraftsatsingen er noe vi 

alle kan være stolte av. Det som 
gjør det virkelig spennende, er at 
Statkraft ikke bare gjør dette for 
egen del, men for å utvikle en ny 
energikilde til verden, avslutter 
Stein Erik Skilhagen. 

Satsingen kjent verden over
DeT er FLere sOM venter spent på resultatet av Statkrafts testkjøring. 
Satsingen på saltkraft vekker stor interesse verden over, og medier fra 
Canada til Australia har så langt omtalt kraftverket på Tofte.

Også potensielle samarbeidspartnere, konkurrenter og industrien for øv-
rig har lagt merke til det som skjer. Da Statkraft arrangerte en internasjonal 
osmosekonferanse i slutten av oktober, ble det hele en stor suksess 

– Det var tydelig at vårt fokus og vår langsiktige satsing er noe unikt, 
og gir føringer for mye av det arbeidet som nedlegges hos andre på dette 
feltet, sier Stein Erik Skilhagen. 

Under konferansen kom det frem at også selskaper i Japan, Singapore 
og USA er langt fremme. Det er allerede nå planer om å gjenta sukses-
sen med et nytt toppmøte i 2009.

Saltkraftsatsingen er i gang for alvor. prototypen står ferdig på tofte utenfor 
Oslo og  testes trolig før sommeren. Nå jobbes det på spreng for å utvikle en 
saltkraft membran med ytelse god nok til å kunne drive kommersielt fra 2015. 
TekST YVONNe DYBwAD FoTo eRIK tHALLAuG

Klart for den store testen

Saltkraft har et stort 
årlig energipotensial: 
Norge 12 TWh,  
Europa 180 TWh,  
globalt 1650 TWh

Saltkraftsatsingen er noe 
vi alle kan være stolte 

av. det som gjør det virkelig 
spennende, er at Statkraft 
ikke bare gjør dette for egen 
del, men for å utvikle en ny 
energikilde til verden. 
SteIN eRIK SKILHAGeN
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Ny energi 

til verden

Saltkraft-prototypen  
får stor oppmerksomhet  

verden over, og mange  
venter spent på  

testkjøringen.
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On Greek island of Samos, scientific vis

ROGER BECKMAN

O

Powering up by osmosis
A new process harnesses the energy released when salt and fresh water are mixed. Hopes a
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CSIRO SCIENCE CLUB
With a choice of
magazines, events,
online fun andmore,
CSIRO’s Double
Helix Science Club is
great for kids aged
seven to 18. Visit www.csiro.au/
helix or call (02) 6276 6643.
1.What is the Adam’s apple made of?
2.What is potash?
3.Which planet did SirWilliam
Herschel discover?
4.What can be equilateral, scalene or
oblique?
5.What highly active greenhouse gas isproduced when food and garden waste
breaks downwithout air, such as in
landfill or in poorly aired compost?

sion shines on from its brilliant past
your own eyes through very heavy
fog and it’s obvious then that it is
about the same size as the full
Moon). This interesting coinci-
dence makes total solar eclipses
possible.

If the Sun was further from the
Earth than the Moon, which Ari-
starchus showed by the math-
ematics of triangles and their
angles, then the fact that it
appeared (in our sky) to be the
same size as the Moon must mean
that in reality it is much bigger. He
calculated that it was much larger
even than the Earth, which in turn
was larger than the Moon.

He then went on to conclude
that the Moon orbited the Earth
and the Earth orbited the Sun.
This was a ridiculous proposition.

Everyone could see the Sun mov-
ing across the Earth’s sky. It was
thought that everything revolved
around the Earth – both literally
and figuratively. It is likely that
Aristarchus didn’t make himself
popular by proposing that our
home was actually not the centre
of things. In much the same way,
thousands of years later, Darwin
caused controversy by saying that
the human species was not the
special darling of a creator, but
simply one of millions of species
that operate according to biologi-
cal exigencies. Any idea that forces
humility on people, and forces
them to think and fight their
dogmas, is likely to cause pain –
initially to the proponent of the
idea.

Aristarchus wasn’t completely
accurate about the distances and
sizes that he estimated. But his
basic idea was of course perfectly
correct; not only that, but it
dramatically enlarged our concept
of the universe. He noted that the
fixed stars hardly moved at all
(apart from their rising and setting
caused by Earth’s own rotation).
Given that Earth was orbiting in an
immense ring around the very
large Sun, the fact that the stars
remained almost immobile during
the course of this journey showed
that they must be amazingly dis-
tant, not merely hung up on a
piece of fabric that floats just
above Mt Olympus.

His ideas were lost for 1700
years, until Copernicus and

Galileo confirmed everything.
Today, few of us have heard of the
quiet genius of Samos. He has a
crater on the Moon named after
him, a crater whose walls are
unusually bright – which is fitting.

Aristarchus used reason to dis-
pel fables. That is the essence of
science, which operates like a
candle to dispel (but not entirely
banish) the darkness of ignorance,
fear and superstition. As for the
lost fables, Samos compensated
the world by also giving us Aesop.
But that’s another story.

■ Roger Beckmann likes small
islands.

■ sowhyisit@canberratimes.com.au

Referees get
top workout
By Dani Cooper
ABC Science Online

R eferees give the athletes they
preside over a run for their
money, quite literally, an
Australian sports science

expert says.
But when age catches up with

them, some will ‘‘cheat’’ to help
them keep control over the game,according to Dr Anthony Leicht, ofTownsville’s James Cook UniversityInstitute of Sport and Exercise
Science .

Leicht says his study of elite
basketball referees, published in theJournal of Science and Medicine inSport, shows they are working just ashard as the players.

He monitored heart rates of sevenelite-level basketball referees duringa tournament in the lead-up to the2004 Athens Games.
He found the referees worked at anaverage heart rate of 150 beats perminute (plus or minus 18bpm) foreach quarter of the match. He saysthis is the equivalent of working at79 per cent (plus or minus 9 per cent)of the referees’ maximum heart ratecapacity for the duration of the

game.
Referees on average ran betweenfive and seven kilometres per game.
Leicht says the surprise is that

basketball referees also work as hardas football referees despite the
differences in the field/court size andgame length.

A football match consists of two45-minute halves, while an
international basketball game is four10-minute quarters, however, Leichtsays because the clock is constantlystopped in basketball the quarterscan last for almost double that time.

‘‘So they are working for close tothe same time as (football referees)but at much higher rates,’’ Leichtsays.
He says the results highlight theneed for specific attention to be paidto pre-season fitness of referees andthe maintenance of that fitness.
‘‘The fitter the referees are the lessstress they will be under and it is

giving them more capacity to makebetter decisions.’’
Leicht says older referees haveadmitted to ‘‘cheating’’ to keep upwith the game by making decisionsbased on experience.

■ www.jcu.edu.au/phtmr/ises/
index.htm

■ www.abc.net.au/science

s – a light-bulb moment
are high that it might eventually prove an alternative to fossil fuels, Alister Doyle reports

Left, the Tofte site on Norway’s
Atlantic coast where Statkraft is
building an osmotic power pilot plant.
Above, a diagram illustrating the
osmotic power-generating process.

Hydranautics or Japan’s Toray
Industries focus most on mem-
brane technology for desalination
– a market growing by about 15
per cent a year worldwide.

Ellen Mellody of GE Infrastruc-
ture, Water and Process Tech-
nology said the company has ‘‘an
aspirational goal’’ of producing
fresh water from salt through
membranes at a cost of 10 US
cents per cubic metre, down from
current costs of at least 70 cents.

Asked about prospects for a

separate market for power-
generating membranes, she saw
one ‘‘potentially, but not for about5-10 years’’.

The Norwegian project willinclude 2000 sqm of plastic
membranes, through which fresh
water will be sucked into saltwater by osmosis.

The power of osmosis was
shown in 1748 when French physi-
cist Jean-Antoine Nollet put a pig’s
bladder filled with alcohol in a
trough of water. The bladder

swelled and burst – the moreconcentrated liquid draws purewater into it.
At Tofte, the power exerted bysalt water sucking in fresh water isequivalent to water falling 270m ina waterfall.
The only emissions are brackishwater.
Unlike the osmosis of theNorwegian system, the Dutchscheme captures salt particles,which give off electrical currents.
Yale’s Elimelech said a full-scaleplant would demand membranescovering perhaps 40ha, at risk ofdamage by pollutants dissolved inthe river or the sea.
Also, filters have to be in placeto avoid sucking in fish and thereare environmental concerns aboutdrawing water away fromestuaries, perhaps threateningplants and creatures in the area.

‘‘The membrane is the chal-lenge,’’ agreed Skilhagen. ‘‘In testswe have come over three watts per

square metre, but we have toreach five. When we do that it willbe industrially interesting.’’
The Dutch project is close toproducing two watts per squaremetre of membrane. ‘‘In theory,both techniques use the sameenergy source and you could intheory get the same amount ofenergy out,’’ said Sybrand Metz,project leader at Wetsus.

The Dutch Government, utilityEneco and Redstack researchgroup are also making a feasibilitystudy of a plant on the Afsluitdijkdam between the IJsselmeer andthe Wadden Sea, with a 10-50kWinstallation to be built that couldlead to a 200MW capacity if itworks.
‘‘Membrane-based techno-logies are voracious energyconsumers,’’ said France’s Veolia,which runs huge desalinationplants. It wants to cut energyconsumption of membranedesalination by 80 per cent over 15years.

■ www.statkraft.com/pub/
innovation/osmotic_power/
osmotic_power_in_brief/index.asp

■ www.leonardo-energy.org/drupal/book/export/html/2243

Reuters

Prosjektleder Stein 
Erik Skilhagen gleder 
seg til å prøve ut 
prototypen.
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SPoNSiNg

Ga bonusen 
til syke barn

Jubler for kunstgress

Ivrige kjemper guttene om ballen og høye rop farer gjennom lufta. Kunstgress
banen til Sjetne Idrettslag var en kjærkommen gave i Sjetnemarka. trondheim 
 energis lokale satsing er også helt på linje med eierkonsernets filosofi. 
TeKsT Og FOTO: ANNe LISe AAKeRVIK

MeDarBeIDerne ved gasskraftverket i 
Emden bestemte i desember 2008 å gjøre 
en innsats for byens syke barn. I stedet 
for å stappe julebonusen ned i lomme
boken, laget de en sparebøsse for alle som 
ville bidra. Pengene skulle uavkortet gå til 
Sterntalerstiftelsen, som økonomisk støtter 
barneavdelingen på sykehuset i Emden.

Etter kort tid var det samlet inn over 800 
euro. Medarbeiderne var fornøyde med 
givergleden, og tok kontakt med hoved
kontoret i Düsseldorf for å høre om de 
ønsket å bidra. Der var begeistringen stor, 
ifølge kraftverksjef Jens Thomas:

– Vi ble spurt hvor mye medarbeiderne hadde 
samlet inn, og uten å nøle doblet hoved
kontoret vårt bidrag. Det sier seg selv at 
nyheten falt i god jord hos kollegene mine. 
For det første viser episoden at Statkraft 
er et selskap der medarbeiderne får raske 
tilbakemeldinger – selv når det gjelder en 
økonomisk forespørsel som ikke direkte 
 angår driften. Det gjør at man føler seg sett 
på arbeidsplassen, noe som er helt essen-
sielt når man bygger en ny bedriftskultur. I 
tillegg opplever medarbeiderne at initiativet 
om å hjelpe medmennesker blir applaudert 
fra øverste hold. Det sier noe om verdi
grunnlaget i det selskapet som vi nå er en del 
av, sier Thomas.

Pengene ble for øvrig overrakt stiftelsen i 
en seremoni i Emden 8. januar, og har siden 
blitt brukt til å kjøpe inn nytt medisinsk 
utstyr til sykehusets barneavdeling.

aKTUeLT

God nabo i 100 år

Vi har vært en god nabo i over hundre år, vi. 
Merete Knain, markedssjef i Trondheim 

Energi smiler, og ser fornøyd utover gutte
gjengen som trener. Selskapet har siden 1901 vært 
en synlig og viktig samfunns og næringsaktør i byen. 
– Vi er en stor arbeidsplass, og vi gjør store 

investeringer i kommunene der vi har virksomhet. 
I perioder gjør vi også ting som påvirker lokalsam-
funnet, og vi vil gjerne gi noe tilbake.

Statkrafteide Trondheim Energi har konsentrert 
seg om bredde fremfor topp. De har bevisst valgt 
ikke å støtte topplaget Rosenborg. Selskapet 
deler i stedet årlig ut støtte til aktiviteter for barn. 
Lokale klubber kan for eksempel søke om drakt-
sett, og Trondheim Energi har et nært samarbeid 
med flere idrettslag.
– Det gjøres mye bra for barn og unge, og kan 

vi bidra til at de får aktiviteter som de ellers ikke 
ville ha fått, er det fantastisk, sier Knain.

TIL sTeDe Der anLeggene er. Trondheim 
Energi opplever å få mange henvendelser, og 
mange forventer nok også at de skal bidra i 
lokalsamfunnet på grunn av sin tilstedeværelse.
– Men det er viktig å være klar over hva vi støt-

ter og hvorfor. Det må passe med våre verdier 
og vår miljøprofil. Å sponse et speedbåtløp, for 
eksempel, blir helt feil for oss.

Derimot har selskapet inngått avtaler med 
Sjetne Fotball og Tiller Idrettslag. To klubber som 
ligger i områder der Trondheim Energi har aktivi-
teter gjennom henholdsvis Leirfossene kraftverk 
og Heimdal varmesentral.
– Vår filosofi er at vi skal være til stede der vi 

har anlegg.
I Sjetnemarka, for eksempel, betyr det at 

ungene spiller fotball på kunstgressbanen som 
Trondheim Energi har sponset. Banen er et kjær-
komment tilskudd i lokalmiljøet. 

sTOLTe ansaTTe. Merete Knain er klar på at 
også profilering er en viktig del når de støtter 
såpass mange tiltak.

– Vi skal i utgangspunktet gi noe tilbake til lokal-
samfunnet, men når vi først gjør det, ønsker vi 
også å synliggjøre det vi gjør internt og eksternt. 
Jeg er ganske sikker på at det bidrar til at vi som 
er ansatt i Statkraftkonsernet blir ekstra stolte.

Utover støtteordninger på det lokale plan har 
bedriften samarbeidsavtaler med Trondheim 
Symfoniorkester, Nidarosdomens jentekor, 
Trondheim Jazzfestival, Selbu IL Håndball og 
Kirkens Bymisjon. 
– Mye av det vi gjør kan ikke måles i kroner og 

øre, men vissheten om at vi har bidratt til noe 
positivt i Trondheim, Tydal, Selbu eller Klæbu 
gjør oss stolte, sier Merete Knain. 

rIK OnKeL. Daglig leder Knut Rønne i Sjetne 
Idrettslag mener samarbeidet med Trondheim 
Energi er svært viktig for klubben.
– Dermed blir det mindre dugnadsarbeid på 

medlemmene, noe det er svært tungt å få til i våre 
dager. Vi får også en mer stabil økonomi som bidrar 
til bredde. Kunstgressbanen Trondheim Energi har 
bidratt til, betyr svært mye. Uten den er jeg redd for 
at ungdommene ville gått til andre klubber.

Rønne forteller at Trondheim Energi også har 
logoavtale på banen for 10 år, og at selskapet er 
samarbeidspartner for fotballavdelingen i klubben. 
– De fleste klubber er nå avhengig av en «rik 

onkel». Gode samarbeidspartnere må til for å gi 
medlemmene gode tilbud, fastslår han.

sTaTKraFT – en LOKaL aKTør. Trondheim 
Energis lokale satsing er helt på linje med 
 hvordan Statkraft ønsker å fremstå.
– Dette er noe vi skal fortsette med, sier Grete 

Ingeborg Nykkelmo, leder for marketing og 
 sponsing i Statkraft. 
– Filosofien bak vårt engasjement er at vi 

forvalter og tar ut verdier fra lokalsamfunnet, og 
dermed ønsker å gi noe tilbake. Det gjør vi både 
som arbeidsgiver og gjennom skatter og avgifter. 
I tillegg synes vi det er viktig å støtte det lokale 
kultur og idrettsmiljøet. 

Emdens kraft-
verksjef Jens 
Thomas (t.h.) og 
konserndirektør 
Bård  Mikkelsen 
overrakte 8. januar 
sjekken til Barbara 
de Boer i Sterntaler-
klinikken. 

Bidrar til rekruttering
Også Statkraft Region 
Vest er opptatt av lokalt 
samspill:

– Vi spiller på lag med 
resten av lokalmiljøet for å 
skape vekst og utvikling for 
kultur, idretts og nærings-
liv. Levedyktige lokalsam-
funn er nødvendig for å 
rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, 
sier stabssjef Bjørn Håheim.

Skagerak satser bredt
Informasjonsdirektør Thorleif 
Leifsen og Skagerak Energi 
støtter godt opp lokalt:

– Vi er i dag en stor støt-
tespiller for lokalt idretts- og 
kulturliv i Grenland og 
Vestfold. Flaggskipene er Odd 
Grenland Fotball og Larvik 
Håndballklubb. Vi bidrar også 
til et mangfoldig og variert kulturliv i lokalmiljøet.  
Vi er stolte av samarbeidsavtalene våre.

Miljøprofil i øst
Produksjonssjef i Region ØstNorge,  
Hege Jonassen Verpe, er spesielt opptatt  
av  Statkrafts miljøprofil:

– Vi ønsker å være synlige også på annet 
enn ren energi. Vi tilrettelegger for eksempel 
for friluftsliv lokalt, vi har gjennomført tiltak 
for å bedre fisket og vi har ryddet opp i 
gammelt skrot. Statkraft støtter også opp 
om aktiviteter innen idrett og kultur gjennom 
mange sponsoravtaler. Et godt naboforhold er og bør være tuftet på 
 dialog – om forholdet er godt, tåler det nok en uenighet i ny og ne.

– Krevende, men gode
– Vi har en omfattende virksom-

het i mange lokalsamfunn, 
og oppfattes nok som en 
krevende, men god nabo, sier 
Bjørnar Olsen, seniorrådgiver i 
Statkraft Region Nord.

– Over år har vi utviklet 
både åpenhet og gjensidig 
respekt for de ulike rollene. 
Vårt gode naboforhold gjør at vi støtter en rekke lag og 
foreninger innen idrett og kultur.

Alle opptatt  
av naboen

også andre deler av 
Statkraft-systemet er 
opptatt av et godt for-
hold til omgivelsene:

det er viktig å være klar over hva vi støtter 
og hvorfor. det må passe med våre verdier 

og miljøprofil. Å sponse et speedbåt-løp, for 
eksempel, blir helt feil for oss. 
Merete Knain, markedssjef i trondheim energi

6000
Trondheim Energi leverer 
fjernvarme til rundt 6000 
boliger og 600 bedrifter 
og offentlige bygg.

Merete Knain i 
Trondheim Energi er 
stolt av Sjetne ILs nye 
kunstgressbane.

– 
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STraTegiaKTUeLT

sTaTKraFT Og sTaTOILHyDrO har inngått et 
konsortium med britiske partnere som sammen vil 
søke soner for havbasert vindkraft rundt Storbritannia. 
Konkurransen står om arealer som britiske myndigheter 
håper skal gi en kapasitet på hele 25 000 MW fra forny-
bare energikilder – nesten like mye som den samlede 
vannkraftkapasiteten i Norge. Konsortiet leverte sin 
søknad til britiske myndigheter i begynnelsen av mars.

Konsortiet har fått navnet Forewind, og består 
av fire partnere som eier 25 prosent hver: Statkraft, 
StatoilHydro, britiske Airtricity og britiske npower rene-

wables. Konsortiet skal konkurrere om rettigheter til å 
utvikle bunnfaste vindkraftanlegg i britiske farvann.

– Dette er i tråd med Statkrafts strategiske mål 
om å ta en sterk posisjon innen havbasert vindkraft. 
Storbritannia er et svært interessant marked på 
grunn av gode vindressurser og støtteordninger for 
fornybar energi, sier Haakon Alfstad, direktør for 
 Vindkraft i Statkraft.

Det er ventet at tildelingen av soner vil skje al-
lerede på slutten av året. En eventuell utbygging kan 
starte tidligst i 2015.

33,3
Statkrafts overskudd 
i 2008 var på 33,3 milliarder kroner

Tidenes beste årsresultat
noen tall er mer verdt å huske enn andre. Årsresultatet for Statkraft 
i 2008 er ett av dem: Etter skatt ble resultatet for 2008 nesten 33,3 
 milliarder kroner (mot 6,6 milliarder i fjor), og det er tidenes beste. 

– regnskapet for 2008 viser et rekordstort overskudd. Overskuddet 
er preget av gevinsten fra bytteavtalen med E.ON AG, men også det 
underliggende resultatet er bedre enn noen gang. De ansatte har lagt 
ned en betydelig innsats i et år som var spesielt hektisk for konsernet, 
sier konsernsjef Bård Mikkelsen. Bytteavtalen med E.ON AG medførte 
at konsernet økte sin balanseverdi og resultatførte en gevinst på  
25,6 milliarder kroner. 

Statkraft planlegger å investere rundt 90 milliarder kroner i nye prosjekter frem 
mot 2015. investeringen skal ikke bare sikre posisjonen som europas største 
innen fornybar energi, men sørge for satsing på ren energi over hele verden.

Lønnsom vekst
Statkrafts strategi er å vokse 
videre i tre hovedretninger,  
med tilhørende investeringer. 

1  InDUsTrIeLL UTVIKLer I nOrge  
Innenfor dette området vil  

statkraft prioritere å: 

  Øke satsingen på innovasjon og forsk
ning rettet mot fornybar energi.

  Øke vannkraft, vindkraft og fjern
varmeproduksjon.

  Møte industriens behov for langsiktige 
kraftavtaler og samarbeide om energi
effektivisering.

  Videreutvikle nett og kraftsalg.

  utvikle selskapets eierposisjoner i 
andre kraftselskaper.

2  eUrOPeIsK sVIngPrODUsenT* 
Innenfor dette området vil  

statkraft prioritere å:

  Skalere opp drifts og markeds
aktivitetene knyttet til nye kraftverk 
utenfor Norge.

  Øke virksomheten innen trading og 
origination.

  By på vannkraftkonsesjoner i Frankrike.

  utvide virksomheten i Storbritannia.

  utvikle nye gasskraftverk i Vest
europa.

  Vurdere nye kabler fra Norge.

 

3  grønn gLOBaL UTVIKLer 
Innenfor dette området vil  

statkraft prioritere å: 

  Vokse innen vannkraft i utvalgte land 
i Asia, SørAmerika og Afrika gjennom 
SN power.

  Øke satsingen innen landbasert 
vindkraft i Norden og Storbritannia, og 
innen havbasert vindkraft i Nordsjø
bassenget.

  utvikle vannkraft i Sørøsteuropa, med 
vekt på Albania, tyrkia og Montenegro.

  Vokse innen solkraft i Spania, Italia og 
Sørøsteuropa.

  etablere kompetanse og vekst  mulig
heter innen tidevanns, bølge og 
saltkraft.

*sVIngPrODUsenT: Med begrepet 
menes å utnytte kraftverkenes regule
ringsevne ved å produsere kraft ut fra 
når svingninger i etterspørsel og priser 
gjør det attraktivt. 

I sLUTTen aV janUar inviterte konsernsjef 
Bård Mikkelsen til dypdykk i strategisk plattform 
på Thon Hotel Gardermoen. Nesten 200 ledere 
fra samtlige «Statkraftland» var samlet for å sette 
egne ord på strategien. 

Deltagerne ble plassert på rundebord på tvers av 
forretningsområder og geografi. Første punkt på 
agendaen var strategisk plattform, og spørsmålet 
var hvordan Statkraft skal gjennomføre de ambi-
siøse målene.

Utstyrt med PCbrett som sørget for interaktivi-
tet mellom salen og et panel fra konsernledelsen 
(EMT) ble meninger, innspill og ideer umiddelbart 
kommunisert på storskjermer. På denne måten fikk 
EMT relevant feedback som skal brukes til å bygge 
ytterligere på strategisk plattform, for å sørge for at 
den blir forankret i hele organisasjonen.

Hovedspørsmålet var hvordan Statkraft på best 
mulig måte skal nå sine strategiske mål på nasjo-
nalt, europeisk og globalt plan – og engasjementet 
og idérikdommen fra salen var stor.

«Videreforedling av kjernekompetansen – vind, 
sol og utvikling av kabelforbindelser» – «Frankrike 
og Storbritannia som satsingsområde» – «bruk 
av SN Power som spydspiss inn i nye markeder». 
Forslagene som rullet over skjermene var mange, 
og EMT kommenterte innspillene underveis.

Dag to av samlingen ble viet lederskap. Igjen ble 
salen bedt om å komme med sine forslag til hvordan 
ledelsen kan bidra til å nå målene. Konserndirek-
tør Jørgen Kildahl satte sine egne ord på hva som 
skaper en god leder: «Kulturen er det eneste som er 
unikt i en organisasjon – alt annet kan kjøpes». T
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Globalt toppmøte  
om strategien

Bjørn Drangsholt (t.v.), Haakon Alfstad, og 
Peder Brustad er med og leder arbeidsgrup-
pen fra Statkraft som bidrar i konsortiet.

Vi sitter ikke med 
hele løsningen, men 

vi er en del av svaret på 
utfordringen rundt global 
oppvarming. 
Bård Mikkelsen

Vannkraft, fjernvarme og forskningssentre 
i Norge, havvindmøller og gasskraft i 
 Europa, og utbygging av vannkraft over 
hele verden. Det er bare noen eksempler 

fra en lang liste over nye prosjekter i årene som 
kommer. Ambisjonene er høye, og samlet kan 
Statkraft øke produksjonskapasiteten med mange 
tusen MW. Bak alt sammen ligger en tydelig stra-
tegi for å møte verdens behov for renere energi.

KLIMasPørsMåLeT en MOTIVasjOn. − Det er 
fantastisk spennende å jobbe med noe som er så 
viktig, og som verdens mest profilerte ledere nå 
faktisk ser ut til å stå samlet om, sier konsernsjef 
Bård Mikkelsen om bakgrunnen for strategien.

Spørsmålet om hvordan vi kan løse klimautfor-
dringen er med på å motivere ham.
− Vi sitter ikke med hele løsningen, men vi er en 

del av svaret på utfordringen rundt global oppvar-
ming. Vi skal selvsagt drive på forretningsmessig 
måte, men vi ser også at det er en mening utover 
det i hvert enkelt prosjekt og på hvert enkelt 
område der vi engasjerer oss. 

aLLe BIDrar. Konsernsjefen har en klar oppfat-
ning av at medarbeiderne i Statkraft ønsker å 
bidra med sin kompetanse i utviklingen av mer 
ren energi.
– Det bekreftes i alle interne målinger, og i møte 
med nye ansatte. De har fullt fokus på å bidra, 
fastslår han fornøyd. 

Han påpeker at samspill nå er et av de viktigste 
kriteriene for at Statkraft skal lykkes. 
– Vi vokser både i Norge, Europa og verden for 

øvrig. Vi må lære oss å møte nye kulturer i nye 
områder med andre og for oss nye rammebetingel-
ser. Store deler av organisasjonen må trene på å 
forholde seg til dette, og på å samarbeide godt på 
tvers av geografi og forretningsområder. Det krever 
et godt samspill, helt fra toppledernivå og ut til alle 
deler av konsernet, avslutter Bård Mikkelsen.

Ren energi verden over

Satser sammen på vind i UK

Vil fortsatt 

være europas

StØRSte

Stemningen var høy 
hos møteleder Knut 
Fjerdingstad og en sam-
let konsernledelse da 
strategien ble lagt frem.

TeKsT CHRISteR GILJe FOTO eRIK tHALLAuG

Statkrafts konsernsjef 
Bård Mikkelsen er 
opptatt av å engasjere 
seg utover hvert
enkelt prosjekt.
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Smøla

statkraft10

Noen gang foretatt et oljeskift 
70 meter over bakken?  
for asbjørn rødahl og andreas 
rokstad hører det til hverdagen.
TekST BIRGeR BAuG FoTo DAG SpANt

FOTOrePOrTasjen

sMøLa

du bør nok ikke ha 
høydeskrekk om 

du skal jobbe her. 

Vårt råd er å prøve dette før du 
bestemmer deg for en karriere 
som fagarbeider på vindkraft. 
Her ser du Andreas Rokstad 
(t.v.) og Asbjørn Rødahl i aksjon 
på de 12 kvadratmeterne de 
har til rådighet bak på møllen.
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FoTorePorTaSjeN

statkraft12

Smøla

Selve utbyggingen og alt den 
førte med seg har skapt en ny 

giv og optimisme for hele øya. 
SMØLAORDFØReR IVeR NORDSetH på KOMMuNeNS eGNe HJeMMeSIDeR

Birger Træthaug 
tar en avsjekk i 
heisgangen.

700-800 representanter for 
kommuner, beslutningstagere, 
miljøvernorganisasjoner og høy-
skoler valfarter hit hvert år for 
å se og lære. I tillegg er Smøla 
vindpark blitt en turistattrak-
sjon. – Vi får mange kommen-
tarer. De fleste trodde verken 
at møllene skulle være så 
store eller så estetiske, forteller 
kraftverksjef Arild Soleim.
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SmølaFoTorePorTaSjeN

Verdiskaperne
– du bør nok ikke ha høydeskrekk  
om du skal jobbe her.

DeT er KraFTVerKsjeF Arild Soleims lakoniske 
kommentar når vi spør hvordan det føles å jobbe 
70 meter over bakken. 

Sju år er gått siden Statkrafts første vindpark 
 åpnet i øykommunen Smøla i Møre og Romsdal. 
Noen år etter fulgte Hitra ikke langt unna, før 
Kjølle fjord i Finnmark meldte seg på. Siden den 
gang er Smøla blitt utbygd én gang, og er nå en 
av Europas største landbaserte vindparker med 
sine 68 møller. Årlig kraftproduksjon er 450 
GWh, eller gjennomsnittsforbruket til 22 500 
norske husstander. 

Totalt har Statkraft 109 vindmøller å holde styr 
på i Norge. Ingen vet hvor mange høydemeter So-
leim og hans 14 kolleger på drift og vedlikehold har 
lagt bak seg i trapper og stiger for å gi hver mølle 
de totre påkrevde dagene med årlig pleie.
– Det skal bli fint å få på plass heisene, sier Soleim.
Det er nemlig det store prosjektet for tiden. 

Heismontørene fra Tyskland jobber hardt for at 
vindmølledriften skal bli enda mer effektiv. Og 
det kan trengs, siden ekspertisen fra vindpark-
gjengen nå er etterspurt hos SN Power i Chile. 
23 vindmøller skal settes opp nord for Santiago, 
og minst fem mann fra Statkraft skal være med.

Men kanskje kan det være greit å holde seg 
hjemme også, så populære som vindparkene er 
blitt lokalt. Nesten tre av fire innbyggere på Smøla, 
Hitra og Lebesby oppgir at de har et positivt syn 
på vindparken, og hele 72 prosent mener at vind-
parken er noe de kan være stolte av.
– Det er viktig for oss å ha slik støtte. Vi føler virke-
lig at vi betyr noe for lokalbefolkningen, sier Soleim.

Både den støtten og anleggets grønne profil er 
medvirkende til å skape et arbeidsmiljø som So-
leim mener er blant de aller beste i hele Statkraft. 
– Her er det positive og dyktige folk 
som ønsker å bidra til å nå målene 
som er satt. De som kommer på 
besøk sier også at de føler det 
er god stemning og høyt 
under taket her ute. 

Skal du montere heiser i 
en vindmølle, er vinsj den 
enkleste metoden for å få 
verktøyet til topps. Her er det 
Rene Kubinski i det tyske 
heismontørfirmaet Hailo som 
fininnstiller siktet. 

Fagarbeidere på vind: Ole 
Aksel Torp, Asbjørn Rødahl 
og Andreas Rokstad.

Byggeleder i heisprosjektet, 
Birger Træthaug.

Fagansvarlig vind, Tobias Hüttner.

Vedlikeholdsleder Smøla, Brian Nielsen. 

Kraftverksjef 
Arild Soleim

store dimensjoner: Hver av de 
68 vindmøllene i Smøla vindpark 
har en høyde på 70 meter. 
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37 500

2015

aKTUeLT

Nytt bygg i Knapsack
sTaTKraFT har utvidet det eksiste-
rende kontroll og administrasjonsbyg-
get i Knapsack for å huse den stadig 
voksende staben. Bygget sto klart 
15. mars, og består av kontorplass og 
møterom for i alt 26 ansatte. Det nye 
bygget har i tillegg tre møterom, kantine 
og garderober.

– Det blir et fint tilbygg – det er lagt 
vekt på at dette skal være et represen-
tasjonsbygg for den nye regionen, sier 
prosjektleder Andreas Bakkerud i PGG.

Breens «Blå lagune»
statkrafts bedriftsidrettslag, avdeling 
Gaupne, var nylig på skitur til Nigards-
breen i Jostedalen. Hovedmålet var 
«Den blå lagune», et naturfenomen av 
en bregrotte i fronten av Nigardsbreen.

Turen gikk i strålende vintervær, 
med 1012 kuldegrader og alle tiders 
skiføre. Til sammen deltok 24 ansatte 
fra Statkraft på turen opp til brefronten. 
Der var det av med ski og inn under isen. 
Hvorfor turen og lagunen er så  populær, 
forteller vel bildene det meste om.

Populære i Essen
MengDer MeD Vann og kaffe måtte til for å 
holde energinivået på topp da Statkraft stilte på E
World i Essen for niende gang. Som Europas ledende 
produsent av fornybar energi får konsernet mer og 
mer oppmerksomhet på en energimesse som vokser 
fra år til år. Denne gang var 480 utstillere på plass, 
mens hele 16 800 besøkende fra 30 land var innom 
messen som helhet (en vekst på 6 prosent). 

Nesten samtlige viktige kunder og partnere var 
innom Statkrafts stand, som var overfylt av men-
nesker det meste av tiden. 

Willy Berdahl vant Aha-prisen
WILLy BerDaHL (bildet) fikk Ahaprisen 2008 for 
en «styringscockpit» som er utviklet og tatt i bruk ved 
avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal i Trondheim. 
Prisen tildeles ansatte i Trondheim Energi som har bi-
dratt til at nye og innovative ideer er blitt satt i system og 
gitt nytte, enten som nye produkter/tjenester eller som 
forbedringer i egen avdeling eller selskap. 

I tillegg til heder og ære får vinneren 15 000 kroner, 
og to andre gode ideer får 5 000 kroner hver. Årets jury 
har bestått av innovasjonsavdelingen og ledergruppen i 
Trondheim Energi.

Din tanke er fri
sTaTKraFT FOrVaLTer en 
enorm immateriell kapital i form 
av kompetansen, ekspertisen, 
tankekraften og kreativiteten til 
hver medarbeider. Selskapet er 
opptatt av at denne kapitalen må 
sikres og brukes til det beste for 
driften. En bevisst og koordinert 
håndtering av immaterielle 
rettigheter, kalt Intellectual Pro-
perty Rights (IPR), skal bidra til at 
Statkraft skaper en økonomisk 
merverdi, får konkurransemes-
sige fortrinn og kan operere fritt 
i markedet uten stor risiko for 
konflikter. 

en IPr-policy er derfor under 
utarbeidelse i disse dager. 
Denne vil gi retningslinjer for 
hvordan selskapet bør håndtere 
immaterielle rettigheter i arbeid 
med forskning og utvikling, ved 
innkjøp av tjenester, materiell og 
oppkjøp.

Det er Innovasjon og vekst som 
har ansvaret for satsingen, og 
der svarer de gjerne på spørsmål 
folk måtte ha om dette.

16 nyTenKenDe medarbeidere har siden august deltatt i Statkrafts inno-
vasjonsprogram i Trondheim Energi (TRE). Deltagerne kalles for «agenter» og 
kommer fra hele organisasjonen. Agentene har det til felles at de viser vilje til å 
tenke nytt, har gjennomslagskraft og er villige til å skape forandring i organisa-
sjonen. I programmet blir agentenes innovative tenkemåte stimulert ved hjelp 
av bedriftsbesøk, ekstern coaching og utvikling av egne innovasjonsprosjekter. 
Målet er at agenten tar med seg den nye lærdommen tilbake til linjen når pro-
grammet er fullendt, slik at innovasjonskompetansen heves i hele konsernet. I 
Trondheim er agentene ferdige med første modul av programmet, og allerede i 
gang med neste runde. 

Suksesshistoriene fra TREprogrammet er så mange at det i vår igangset-
tes et eget innovasjonsprogram ved hovedkontoret på Lilleaker. 

Hedret for god 
markedsføring
HeDer Og POsITIV omtale ble 
Trondheim Energi til del under 
utdelingen av «Årets Markeds-
fører», den såkalte Robert 
Millar-prisen.

De tre nominerte var NTNU, 
som til slutt vant prisen, 
Grunnarbeid og Trondheim 
Energi.  Sistnevnte høstet 
mange lovord fra juryen, spesielt 
fordi selskapet «tar og bruker 
samfunnsansvar bevisst for å 
bygge merkevare. I tillegg tas 
miljøansvar på alvor og selskapet 
er en foregangsbedrift på dette 
området, blant annet ved salg 
av CO2kvoter. (…) de er bevisste 
i sin kommunikative utfordring 
ved å være både en del av 
Statkraftkonsernet og ved å 
skape en lokal tilknytning.» 

Statkrafts tre norske vindparker kan  
i et normalår produsere nok strøm  
til 37 500 husstander.

Statkrafts mål er å utvikle 3,5 TWh 
vindkraft utenfor Norge innen 2015.
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Fenomenet 

i Jostedalen

Vil legge verdens største kabel
sTyreT i NorGer har besluttet å søke om tillatelse til å bygge 
verdens største kabelforbindelse. Den skal gå mellom Norge 
og Tyskland, og søknaden er allerede sendt Olje- og energi-
departementet. Det er Lyse, Agder Energi og det sveitsiske 
selskapet EGL som står bak selskapet NorGer. 

Kabelforbindelsen blir 580 km lang, med planlagt ilandføring 
i Wilhelmshafen i Tyskland og Feda ved Flekkefjord i Norge. Med 
en kapasitet på 1400 megawatt vil kabelen bli den største i sitt 
slag i verden, og dobbelt så stor som Statnetts kabel til Neder-
land (NorNed). Første del av kabelen kan være i drift allerede fra 
2013. Prisen blir estimert til opp mot 10 milliarder kroner.

16 agenter i operasjon

Even Loe, hydrolog i Region Midt-Norge, 
var en av deltakerne på den spektakulære 
turen  under Nigardsbreen.
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gasskrafttema

Full gass i europa
Med fire gasskraftverk har statkraft kapasitet til å dekke energibehovet til millioner av tyskere. 
Men maksimal lønnsomhet krever døgnkontinuerlig vakt. People & Power har besøkt traderne i Düsseldorf. 

6
sider fylt med gass
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gasskrafttema

 g
asskraft er en like stor del av den 
tyske folkesjelen som bratwürst, 
oktoberfest og fotballandslaget. Mer 
enn hver tredje tysker bruker natur-
gass til matlaging og fyring, og den 

er også det soleklare førstevalget når industrien 
skal få tannhjulene til å gå rundt. 

Maksimal lønnsomhet
Gassen skal likevel krysse en rekke hindre før 
den får lov til å brenne. Hovedgrunnen er en 
høyst ustabil pris. Listen med faktorer som 

påvirker den er lang og sammensatt. La oss si at 
det i morgen er ventet et lavtrykk over Øst-Europa, 
en streik i Frankrike, samtidig som prisen på kull 
går ned mens det er offisiell høytidsdag i Danmark. 
Alt dette, og en rekke andre faktorer, tar Statkrafts 
50 handlere, analytikere og operatører i Düssel
dorf med i beregningen når de anslår hva den 
sannsynlige gassprisen blir de neste 24 timene.

For å gjøre analysene enda mer komplekse, 
varierer prisen fra minutt til minutt.
– Om natten er etterspørselen etter kraft langt 

lavere enn på dagtid, så da lønner det seg ofte 
ikke å produsere i det hele tatt. Produksjons-
oversikten gasskraftverkene får fra oss er derfor 
delt opp i kvarter, sånn at vi hele tiden får størst 
mulig lønnsomhet i forhold til markedet. For 
eksempel kan vi anslå at kraftverket i Knapsack 
skal kjøre på maksimal kapasitet fra 09.15 
til 14.00, så på 50 prosent frem til 16.30, for 

deretter å gå opp til full kapasitet i to timer, sier 
Pieter Schipper, sjefen for energiavdelingen ved 
Statkrafts hovedkontor i Düsseldorf.

alltid på jobb
Selv om kraftetterspørselen er lav om natten, 
må medarbeiderne ved både hovedkontoret og 
 kraftverkene være på vakt hele døgnet for å 
håndtere uforutsette hendelser. Driftssjef Elmar 
Arent ved kraftverket i Knapsack for teller at det 
av den grunn alltid er vaktlag på jobb, uansett tid 
på døgnet.

– Vi må kunne regulere produk-
sjonen hvis noe plutselig skjer 
på kraftmarkedet. Dette er en 
bransje som aldri sover. Anlegget er 
dessuten svært komplekst teknisk 
sett. Våre medarbeidere er derfor 
parate til fortløpende å korrigere 

eventuelle avvik eller feil, slik at kundene alltid er 
garantert kraft.

føler konkurrentene på tennene
Hvis feilene gjør at produksjonen reduseres eller 
stanser helt opp, blir det en utfordring å levere 
kraft i henhold til inngåtte kontrakter. Løsningen 
blir å handle fra konkurrentene til best mulig pris.
– Da gjelder det å holde kortene godt skjult. 

For å holde prisene nede, kommuniserer vi gjer-
ne et mindre behov enn det som er reelt. Når 
det er motsatt, det vil si når konkurrentene vil 
kjøpe fra oss, gjør vi det vi kan for å finne ut hva 
henvendelsen skyldes. Hvis det for eksempel 
viser seg at konkurrentens største kraftverk er 
helt ute av drift, øker sjansen for at vi kan selge 
til en høyere pris. Men også da er det mange 
faktorer som spiller inn for hvor vi bør legge oss 
prismessig, sier Schipper.

Hvilken betydning har været, den politiske dagsorden og kalenderen 
for produksjonen til Statkrafts gasskraftverk i Tyskland? 
Svar: Langt større enn du sannsynligvis tror.
tekst CaTo GjerTSen foto erik THaLLauG

World Wide fund for Nature (tidli-
gere World Wildlife fund) er positi-
ve til gasskraftverk i tyskland. Ikke 
som en fullgod løsning, men som en 
bro mot en grønnere fremtid.

– i dag er tyskland sterkt avhengig av 
kraft fra både kull og atomkraftverk. Det 
medfører store CO2-utslipp og høy sikker-
hetsrisiko. Målt opp mot slike produksjons-
former, foretrekker vi helt klart gasskraftverk. 
Utslippene er mye lavere enn for kullkraft-
verk, og sikkerhetsaspektet kan ikke sam-
menlignes med atomkraftverk. Derfor er vi 
for at det bygges nye gasskraftverk i dagens 
Tyskland, sier Regine Günther, leder for klima- 
og energiavdelingen i WWF Tyskland.

Hun understreker imidlertid at gasskraft-
verk kun bør fungere som en midlertidig 
løsning, til man finner kraftproduserende 
alternativer som er CO2-frie, og som samti-
dig møter energietterspørselen fra private 
husstander og næringslivet.

– Vårt mål er en CO2-fri energisektor innen 
2050. Økt satsing på gass fremfor kull- og 
atomkraft, er et skritt i riktig retning for å nå 
det målet, sier Günther.

kraftverksarbeider Wilhelm Rieken ved 
gasskraftverket i Emden er helt klar på at 
han motiveres ekstra av å jobbe med å 
produsere gasskraft.

– absolutt. Det miljø
vennlige aspektet ved 
jobben vår er viktig. Vi 
arbeider med et produkt 
som bidrar til å ta vare 
på jorden for kommende 
genera sjoner. Ikke alle kan 
skryte av det, sier Rieken.

Utslippene er mye 
lavere enn for 

kullkraftverk … Derfor er 
vi for at det bygges nye 
gasskraftverk i dagens 
tyskland 
reGine GünTHer, Leder for kLima- oG 
enerGiavdeLinGen i WWf TySkLand

alltid på Vakt

jakten
på lønnsomheten

wwf vil ha  
mer gasskraft

  Det finnes omtrent 50 
 gasskraftverk i tyskland. 

  statkraft eier fire, plassert i 
knapsack, emden, Herdecke  
og Landesbergen.

  gasskraft dekker 33 prosent av 
energibehovet til tysk industri.

   Utnyttelsesgraden av gass er 
i snitt en tredel større enn ved 
bruk av kull.

  gasskraftverk har de laveste 
Co2-utslippene av alle kraftverk 
basert på fossile energikilder.

Gasskraft i 
tyskland:

– Økt satsing på gass er et skritt i riktig retning, 
sier Regine Günther.

Hektisk tradingvirksom-
het for Servet Akgün 
(t.v.) Craig Schubauer og 
Magne Borgund (t.h).

Jan Keller, sjef for 
Short Term Trading.

Pieter Schipper (t.h.), sjefen for 
energiavdelingen ved Statkrafts 
hovedkontor i Düsseldorf

Faustine van der Grijn 
på risikoanalyse.

Driftssjef 
Elmar Arent i 
Knapsack.

Dette er en bransje 
som aldri sover. 

drifTSSjef eLmar arenT i knapSaCk

Gasskraftverket 
i Knapsack er en 

hjørnesten i Statkrafts 
Tysklands-satsing.
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møt«gasskraftsjef» asbjørn Grundt

 Men la oss med en gang ile til 
hovedspørsmålet: Burde ikke 
Europas kanskje grønneste, og 
i hvert fall største, produsent 
av fornybar energi holdt seg 
langt unna denne gasskraften?

– Det er bare i Norge vi er så skeptiske til gass-
kraft, og kun fordi vi er bortskjemte med enorme 
mengder vannkraft. I miljøfokuserte Tyskland, for 
eksempel, er gasskraft en miljøvennlig løsning, fordi 
kjernekraft og kullkraft anses som mer foruren-
sende. Og, lik det eller ikke, desto mer vannkraft vi 
bruker i Norge, jo mer fossilt må de bruke der ute 
i den vide verden, siden Norden er koblet opp mot 
det kontinentale sentralnettet, sier Asbjørn Grundt.

Medlem av regnskogfondet
Sjefen for Trading and Continental Operations 
i Statkraft er selv medlem av både WWF og 
Regnskogfondet, men opplever ingen konflikt 
mellom Grundt som privatperson og Grundt som 
gasskraftansvarlig.
– Moderne gasskraftverk halverer CO2-utslippe-

ne i forhold til kullfyrte kraftverk. Så lenge gass 
er en så mye renere løsning enn kullet det avløser, 
er gasskraft miljøvennlig. Det er ikke uten grunn 
daværende næringsminister Dag Terje Andersen 
under åpningen av Knapsack sa at gasskraft 
bygger en bro mellom fossile energikilder og 
 morgendagens energiløsninger, sier Grundt.

I tillegg er det – Kårstø eller ikke Kårstø – et 
faktum at gasskraft er god butikk for Statkraft. 
Satsingen bygger videre på lang kompetanse 
innenfor optimering av fleksibel vannkraftproduksjon 

det er to HoVedårsaker til at gasskraft-
verket på Kårstø stort sett har stått stille siden 
anlegget sto ferdig for halvannet år siden. Den ene 
er den store produksjonen av norsk vannkraft som 
har gitt lave priser, den andre at vi trenger rundt 14 
dager på å starte det opp, sier Asbjørn Grundt. Men 
i midten av februar gjorde analytikernes forventnin-
ger om bedre priser at anlegget ble startet opp. 

– Vi ser bedre muligheter enn før, og har valgt å ta 
Kårstø ut av møllposen, forteller Grundt. 
Anlegget ble først testet i to uker, før det ble full 
oppstart. Hva som skjer videre gjennom året er 
imidlertid usikkert.

– Analytikerne er uenige, så hvor mye kjøring det blir 
fremover, kan vi bare spekulere på.
det er naturkraft – eid av StatoilHydro og Statkraft 
med halvparten hver – som står bak Kårstø. Grundt 
vedgår at det ikke var godt nok undersøkt hva som 
ville skje hvis anlegget var ute av drift i en lang periode.

– i ettertid kan vi si at vi burde tenkt mer over 
det tekniske, at anlegget rett og slett ikke kan stå i 
«standby mode» over lengre tid. Den lange oppstar-
ten betyr at lønnsomheten er vanskelig å beregne. 
Horisonten på de lengste værvarslene man kan 
finne er dessverre bare 14 dager.
nrk Brennpunkt fikk nylig analysebyrået Econ 
Pöyry til å se på driften av Kårstøanlegget. Deres 
konklusjon var at verket ville vært lønnsomt fra 
2001 til byggestart i 2005, men at det senere – i 
snitt – bare har vært grunnlag for drift hver tiende 
dag.
renter på lån, avskrivninger og vedlikehold utgjør 
til sammen betydelige utgifter, og i dag er Kårstø 
svært langt fra å være lønnsomt. Grundt føler seg 
likevel trygg på at Kårstø kommer til å gå jevnlig 

– på et eller annet tidspunkt. Men når det første 
tørråret kommer, og kraftprisene øker tilstrekkelig, 
er vanskelig å si.

Ikke all gass har vært gull for statkraft. Men nå kan noe skje på kårstø-anlegget.

… men ingen suksess i norge

tanken på 
at noe av 

fortjenesten vår 
går til å finansiere 
saltkraftverk på 
tofte, tror jeg de 
aller fleste i min 
leir trives veldig 
godt med. 

Det er først og fremst gasskraft som står for 
den fleksibiliteten som gjør det mulig å levere 

nok kraft når behovet topper seg på kontinentet. 

i deregulerte markeder. Denne kompetansen 
er kjernen i «Statkraft som svingprodusent i 
Europa» – som igjen er en av tre pilarer i den 
reviderte strategiske plattformen.

trives godt med profilen
– «Trading and Continental Operations» har fått 
ansvaret for den kommersielle siden av gasskraft 
i Statkraft. I tillegg til god drift og godt vedlikehold, 
handler det for oss om å skaffe gass til lavest 
mulig pris og selge kraft til høyest mulig pris. 
Enheten kan vise til solide resultater, tross skarp 
konkurranse fra A-laget i europeisk energibransje. 
Erfaringene fra forhandlinger innen salg av skred-
dersydde kraftkontrakter (såkalt «origination») er 
svært verdifulle når Statkraft skal forhandle om 
kjøp av gass for milliarder av kroner hvert år.

Grundt synes ikke det er problematisk å drive ren-
dyrket tradingvirksomhet i et selskap som nesten 
utelukkende profilerer seg med miljøvennlig energi.
– «Pure Energy» er faktisk et flott flagg å seile un-

der også for denne type virksomhet. Det er i tråd 
med tidsånden, og mange ansatte, kanskje særlig 
de yngre, trives veldig godt med profilen. Tanken 
på at noe av tradingfortjenesten vår går til finansi-
ering av saltkraftverkprototypen på Tofte, tror jeg 
de aller fleste i min leir trives veldig godt med.

Gass = fleksibilitet
Det Grundt først og fremst er glad i når det gjelder 
gasskraft, er fleksibiliteten. Gasskraftverk kan 
skrus av og på etter behov. Det produseres med 
andre ord ikke bortkastet energi, og det å starte og 
stoppe produksjonen er normalt en enkel affære.

– Det er først og fremst gasskraft som står for 
den fleksibiliteten som gjør det mulig å levere 
nok kraft når behovet topper seg på kontinentet.
I tillegg er Statkrafts gasskraftportefølje i Tysk-
land satt sammen på en måte som skaper store 
driftsmessige fordeler.
– Vi har en veldig integrert drift, der de nye ver-

kene fra E.ON-avtalen passer svært godt inn. Fra 
før har vi Knapsack og Herdecke som med svært 
høy virkningsgrad produserer det remmer og tøy 
kan holde i kjernetiden fra ca 08 til 22. De to nye, 
Emden og Robert Frank, har lavere virkningsgrad, 
men blir lønnsomme av å produsere strøm i de 
periodene på dagen da prisene er høyest.

enorme muligheter
– Kraft- og gassmarkedene er i ferd med å åpne seg 
og gi enorme muligheter. Rørledningene gjør for 
eksempel at vi har mulighet til å levere gassen som 
egentlig er kjøpt inn til gasskraftverket på Kårstø 
til flere steder rundt Nordsjøen. Vi kan alternativt 
brenne den på Kårstø, eller på noe sikt brenne den 
i Tyskland og selge den som kraft der. Vi vil hele 
tiden velge den varianten som gir oss best betalt.

Men det er altså slett ikke bare Tyskland som er ak-
tuelt i Statkrafts gasskraftportefølje. Grundt nevner 
både Frankrike og Storbritannia som interes sante 
land, men å fremme noen flere investeringsbeslut-
ninger er ikke aktuelt før tidligst over sommeren.
– Vi vil gjerne bygge flere gasskraftverk, men 

involverer oss neppe mer i Norge med det første. 
Gasskraftverk på rundt 800 MW, med høy 
virkningsgrad i samarbeid med ulike partnere, er 
det mest interessante nå, sier Grundt.  

med to nye gasskraftverk i 
porteføljen, kan Statkraft dekke 
strøm forbruket til 2,5 millioner 
tyske hjem. og nå er frankrike 
og Storbritannia huket av  
på Statkrafts gasskraftkart.
tekst BirGer BauG foto HanS fredrik aSBjørnSen

gasser 
seg i nye 
markeder
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Vann, kunde  
og havenergi
statkraft har laget en ny Forsk-
nings- og utviklingsstrategi som er 
den første siden 2002. Den bygger 
på Strategisk plattform 2009-2011. 
Strategien har fokus på tilsvarende 
periode, men har også et langsiktig 
perspektiv frem mot 2020 for å ta 
opp i seg føringer som ligger i EUs 
20-20-20-mål (20 prosent reduksjon i 
drivhusgasser, 20 prosent energief-
fektivisering, og 20 prosent av energi-
bruken fra fornybar energi).

På basis av prioriteringer i Strategisk 
plattform, teknologianalyse og 
kriterier for prioriterte FoU-områder, 
er følgende valgt ut:

 Vannkraft (stor- og småskala)

 Kunde (inkludert fjernvarme)

  Havenergi (havbasert vind,  
tidevann og bølge)

I tillegg skal det satses innen vind og 
systemer (planlegging, utvikling og 
drift av energisystemer). FoUs bidrag 
til verdiskaping i konsernet, enten via 
kostnadsreduksjon, inntektsøkning, 
økt langtidsverdi eller ved redusert 
risiko, vil bli spesielt vektlagt.

Deltar i  
forskningssentre 
regjeringen utpekte i februar åtte 
forskningssentre for miljøvennlig 
energi (FME). Statkraft deltar som 
samarbeidspartner i fem av dem. 
Disse omfatter forskning og utvikling 
av havbasert vindkraftteknologi, 
karbonfangst- og lagring, bioenergi 
og miljøtilpasset design for fornybar 
energiproduksjon.

– Vi gleder oss over at fem av 
forsk ningssentrene vi har engasjert 
oss i får status som Forskningssentre 
for miljøvennlig energi. Satsing på 
forskning og utvikling er viktig for at 
Statkraft fremover skal kunne møte 
verdens behov for renere energi, sier 
innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i 
Statkraft.

tross det Verste snøværet på 18 
år, bygger Blangwen vindpark i Wales 
stadig på seg. Første turbinfundament 
er nå ferdig, og flere er underveis. Også 
veien opp til parken og mellom møllene 
er snart klar til storinnrykk.

Det betyr at alt foreløpig er i rute. 
Turbinene kommer fra Danmark på 
sensommeren, og parken skal fortsatt 
åpnes i januar 2010. Men en stund så 
det stygt ut for tidsplanen:

– Wales ble nylig overrasket av det 

verste snøværet på 18 år. Det er 
ikke til å stikke under en stol at det 
medførte visse utfordringer i et land 
som ikke først og fremst er kjent for 
snøskuffer og vinterdekk, forteller 
Statkrafts kommunikasjonsrådgiver for 
vindkraft, Aslak Øverås.

1. mars ble Statkraft formelt eneeier 
av parken, og det nye eierselskapet 
heter Statkraft Wind UK Ltd. Parken vil 
gi miljøvennlig strøm til 16 000 britiske 
husstander.

nå starter arbeidet med å sette ut i livet forslagene 
fra miljøvernere og energileverandører i prosjektet 
Grønn Boks Energy Camp. Vannkraftgruppen, der 
Statkraft var representert ved Tron Engebrethsen, 
skal overlevere resultatet av sitt pilotprosjekt til olje- 
og energiministeren i november.

Grønn Boks Energy Camp resulterte i konkrete 
forslag til klimavennlige energiløsninger. I to døgn var 
landets fremste klimaeksperter samlet til tankesmie for 
å utvikle energiløsninger som kan gi størst og raskest 
klimaeffekt i Norge innen 2020. Over de neste måne-
dene begynner arbeidet med å sette dem ut i livet.

I vannkraftgruppen ble miljøvernorganisasjoner og 
kraftselskap enige om å kjøre et pilotprosjekt for å 
vise at man kan få mer energi ut av allerede utbygde 
vassdrag og samtidig bedre naturmiljøet. 

– Jeg satt i en bredt sammensatt gruppe, bestå-
ende av representanter fra Bellona, NIVA, LVK, Lyse 
og BKK. Bare det at miljøbevegelsen og kraftselskap 
kan sette seg ned sammen og enes, er et sjumilssteg 
i riktig retning. Klimautfordringen har ført til at vi har 
kommet hverandre nærmere, sier Engebrethsen. I 
vannkraftgruppen ble Marius Holm fra Bellona utpekt 
som leder. 

som ett aV ti norske prosjekter 
er Pålsbu kraftstasjon nominert til den 
høythengende Mies van der Rohe-prisen. 
Utmerkelsen deles ut hvert annet år, og er 
«EUs pris for samtidsarkitektur». Vinneren 
mottar 60 000 euro – den høyeste penge-
premien innen europeisk arkitektur – når 
prisen deles ut i Barcelona i mai.

kraftstasjonen ved Pålsbudammen øverst 
i Numedalslågen ble satt i drift i 2007. Det er 

det norske arkitekturfirmaet Manthey Kula 
ANS som står bak utformingen, og det er 
første gang de er nominert til denne prisen.

arkitektene deler gjerne litt av æren med 
byggherren: – Statkraft har vært kjempe-
fine å jobbe med, sier Beate Hølmebakk i 
Manthey Kula.

øvrige norske nominerte er blant annet 
Den norske opera, Nasjonalmuseet for 
arkitektur og Prekestolen fjellhytte.

statkraft øker aktiviteten innen utdanning og forskning 
på vannkraft, og i februar ble det startet et nytt fireårig 
vannkraftprogram med en kostnadsramme på 80 millio-
ner kroner. Følgende syv forretningsenheter fra konsernet 
deltar: SN Power, Skagerak Energi, Småkraft, Trondheim 
Energi, Sørøst-Europa, samt Statkrafts Produksjon (PG) 
og Energidisponering (EM). Programmet skal koordinere 
vannkraftens FoU-aktivitet i konsernet, og bidra med 
direkte støtte til en portefølje av utvalgte prosjekter. 

Statkraft Innovasjon og Vekst bidrar med halvparten  
av finansieringen, og stiller med Arild Bolsø som  
prosjektleder/koordinator for programmet.

nytt vannkraf t program

energy Camp går videre

Skagerak Energi kvittet seg med 100 000 måleravlesnings-
kort da de gikk over til automatisk avlesing.

100 000

80 mill.til forskning

pålsbu nominert til eU-pris

fundamentet støpt i Wales

Prosjektleder Jan 
Petter Birkeland (t.v.) 
og anleggsleder Phil 
Bayliss inspiserte i fe-
bruar det første ferdige 
turbinfundamentet. 
(Foto: Aslak Øverås)

Produksjonsdirektør 
Tron Engebrethsen

Songadammen 
i Telemark
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statkraft I stoCkHoLM

vi spiser 
lunsj med: 
LedeLsen i statkraft sverige

  statkraft er fra 2009 sveriges 
fjerde største kraftprodusent, 
med en årlig vannkraftpro-
duksjon på cirka 4,4 tWh. 
Organisasjonen i sverige har 
betydelig ansvar for stat-
krafts vindkraftsatsing. 

  statkraft sverige består av 
fire virksomhetsområder: 
elproduksjon (driftssentra-
ler og kontor i sollefteå og 
Laholm), fjernvarme (kungs-
backa, alingsås, Åmål, trosa, 
vagnhärad), energihandel og 
Utvikling av vindkraft (begge i 
stockholm).

 D
et er nå over 12 år si-
den Statkraft kjøpte seg 
inn i svenske Sydkraft. 
Det var det første steget 
på Statkrafts vei mot å 

etablere seg i Sverige. Siden den 
gang har krafthandel og fjern-
varme blitt en del av virksomheten. 
Vindkraften kom for alvor på banen 
i 2007, da den svenske trefored-
lingsbedriften SCA og Statkraft 
etablerte et felles selskap for å 
satse på fornybar energi i Sverige. 
Planene omfatter utbygging av hele 
seks vindparker i Midt-Sverige.

spennende utvikling
– Utviklingen er utrolig spennende, 
smiler Bengt Vernmark mellom et 
par sushi-biter. 

Bengt er Statkraft Sveriges 
vindkraftsjef. Han har travle dager, 
akkurat som alle sine kolleger. Det 
siste året har de hatt ansvar for 
en mildt sagt rivende utvikling og 
vekst. I løpet av ett år har organisa-
sjonen vokst fra én til åtte ansatte, 
samtidig som Statkraft Sverige 
totalt har passert 100 personer.

Akkurat denne dagen tar han seg 
tid til en ekstra god lunsj i kontorets 
lille kjøkken. Ved bordet sitter også 
informasjonssjef Gunilla Lundén, 
vannkraftsjef Per Nordlund og Per 
Rosenqvist, som leder Statkraft 
Sveriges energihandel. 
– Vi er litt ekstra opptatt av vind-

kraft alle sammen nå for tiden, sier 
Per Nordlund, og fortsetter:
– Det er nemlig ikke så lenge til de 

svenske myndighetene avgjør om vi 

får konsesjon. Får vi den, kan Stat-
kraft ta investeringsbeslutningen 
allerede i september i år. I så fall 
kan det første vindkraftverket være 
i drift i 2011!

Vannkraften vokser mest
Selv om vindkraften er ny og spen-

nende, er det vannkraften som har 
stått for hoveddelen av Statkraft 
Sveriges kraftige vekst. I løpet av 
ett år har Per Nordlund gått fra å ha 
15 til 60 ansatte. Avtalen med E.ON 
har hatt stor betydning for veksten. 
– Alt har gått veldig fort, men det 

føles unikt å få være med på å 

bygge opp en kraftprodusent, kom-
menterer Nordlund.

Gunilla Lundén har bare vært med 
på laget i en måned, og føler seg 
svært fersk. Likevel kjennes det 
godt å være en del av Statkraft-laget.
– Jeg merker at Statkraft møtes 

med stor interesse. Vi har høy trover-

dighet på området fornybar energi. 
Og mine venner, som er miljønerder, 
er kjempeentusiastiske, sier hun. 

Hun får følge av Per Rosenqvist, 
som fastslår at miljøprofilen skaper 
stolthet internt. 

De fire kollegene er enige om at 
de trives i norske Statkraft.

– Det er en fantastisk mulighet å 
få lov til å være med på den proses-
sen Statkraft er i. Vi føler virkelig at 
vi er en del av selskapet – og en del 
av løsningen, sier Bengt Vernmark.
Samtidig erkjenner de at det er 
visse kulturelle forskjeller. 
– Nordmenn har en enkel og 

direkte kommunikasjon. Det er flott! 
I Sverige er vi mer hierarkiske. Jeg 
setter også pris på at det finnes 
plass for gründerkulturen, at det 
er rom for å prøve og feile, sier Per 
Rosenqvist. 

Per Nordlund nikker, men lurer på 
om han kan benytte anledningen 
til å komme med et konstruktivt 
innspill.
– Hvis jeg skulle tillate meg å 

nevne noe negativt, må det være 
språkbarrieren. Hittil har litt for 
mange sentrale dokumenter bare 
vært på norsk. Det ville vært en stor 
fordel om de ble oversatt til svensk 
eller engelsk. Bortsett fra det, er vi 
kjempefornøyde, smiler han.  

Vindfull satsing
Skarve 135 ma ble resultatet da en litt travel ledergruppe i Sverige skulle teste 
sin egen vindkraft. det samsvarer heldigvis ikke med deres innsats for øvrig. 
Sverige spiller nemlig en nøkkelrolle i Statkrafts vindkraftsatsing! 
tekst og foto yvonne dyBWad

Besøk

Stolte «miljøarbeidere»

… er People & Powers uhøytidelige lunsjkonkurranse, der spørsmålet er  
hvilke enheter som har den største lungekapasiteten i statkraft-systemet. 
Beste deltaker hvert år vil få en liten overraskelse i posten.

Plassering:
1) Produksjons avdelingen på dalen i telemark: 170 ma

2) Ledelsen i statkraft sverige: 135 ma

kraFt prøVen … 135ma

Jeg merker at statkraft 
møtes med stor interesse. 

Vi har høy tro verdighet på 
området fornybar energi. 
GuniLLa Lundén, informaSjonSSjef i STaTkrafT SveriGe

Stor innsats, men muligens 
litt mangelfull teknikk. 
Fra venstre: Per Nordlund, 
Gunilla Lundén, Bengt 
Vernmark og Per Rosenqvist

for ordens skyld: Resultatet er 
oppgitt i milliampere, og det er høy-
este avlesbare notering som teller.

– Vi føler virkelig at 
vi er en del av Stat-
kraft, sier en samlet 
ledergruppe.
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sIkkerHetsarbeIDHms

 k
raftverksjefen har mer 
tro på små «drypp» hele 
tiden. Hver fredag er det 
fellesmøte, og da tas 
eventuelle avvik opp i 

plenum. Slik får alle medarbeiderne 
anledning til å lære av avviket.

– Vi prøver å skape en felleskultur 
der det skal være akseptert å korrige-
re våre kollegers risikoadferd. Vi klarer 
å samle troppene til faste møter uten 
å måtte bruke store ressurser. Dette 
gjør at alle er godt informert og har 
en klar forståelse for det som står på 
dagsorden, sier Sandvik.

må melde seks aVVik årlig. I 
Ulla-Førre oppfordres de ansatte 
til å komme med minst seks av-
viksmeldinger årlig – der minst 
halvparten skal være relatert til 
handlinger – og det er dobbelt så 
mange som i de sentrale retnings-
linjene.  I 2008 ble 218 avvik av 
ulike slag registrert, om lag åtte per 
ansatt. Halvparten skrev seg fra 
hendelser der den menneskelige 
faktoren var årsaken.

– Selv om det alltid er noen som 
er ansvarlig, er vi ikke ute etter 
synde bukker. Vi ønsker å synliggjøre 
risikoen for alle typer hendelser, og da 

er rapporteringen viktig, sier Sandvik.
Et kraftverk har mye energi samlet 

på ett sted, og både vanntrykk, 
høyspenning, olje- og gasstrykk er 
farer som må tas hensyn til. Sannsyn-
ligheten for hendelser er imidlertid 
mye større i andre deler av produk-
sjonen: Bygg- og anleggsrelaterte 
skader og uhell i forbindelse med 
bil- og snøscooterkjøring. I fjor kunne 
nesten hver tiende avviksmelding 
hos Ulla-Førre relateres til bilkjøring.

– Det er ikke tvil om at vi i dag har 
en lavere terskel for å rapportere. Og 
selv om det nå har gått bra lenge, 
hviler vi ikke på laurbærene. En ny 
hendelse kan jo komme før denne 
arbeidsdagen er over, sier Sandvik.

analyserer HVer joBB. Det er man-
ge prosedyrer og pålegg kraftverksar-
beiderne må følge. Før en operasjon, 

skrives SJA – sikker jobbanalyse. 
– Vi skriver SJA uansett hvilken 

jobb vi skal ut på. Det er selvsagt 
ikke alltid det er like nødvendig, men 
vi gjør det likevel, sier telekommuni-
kasjonsmontør Terje Frækaland.

Han forteller også om flere huske
lister – lister over alt tenkelig en 
kan ha bruk for under oppdraget. 
Dette for å få med riktige deler, 
verktøy og instrumenter.

Før en snøscootertur må medar-

beiderne gå gjennom en fast pakke-
liste før de drar av gårde. På listen 
står både GPS, lue, ekstra batteri, 
vanter og hjelm – blant annet.
– Er det anstrengende å bruke mye 
tid på sikkerhetstiltak?
– Nei, det må til. Det er flott at 
ledelsen vil ha oss friske og raske. 
Da får vi heller tåle at det tar litt tid, 
sier Frækaland.  

kraftverksgruppen ulla-førre har ikke hatt en eneste 
skade med fravær på halvannet år. for de ansatte er 
sikkerhetsarbeidet en naturlig del av hverdagen – 
året rundt. – vårt HmS-arbeid er aldri kampanjepre-
get, sier kraftverksjef Bjørn Sandvik.
tekst og foto Heidi eLin nupen

Sikkerhetsarbeid uten 
  syndeBukker

– det er tydelig at de har et 
eget driv i sitt HMSarbeid. De har 
satt seg mer ambisiøse mål enn 
dem vi har i våre retningslinjer, 
noe vi synes er svært positivt, sier 
Elsfjordstrand, og viser til Ulla-
Førres målsetting om seks Farlige 
Forhold (FFO) per ansatt årlig.

– Vi vet at det skjer mye hver 
dag, over alt. Å få registrert alle 
hendelser med en sikkerhets-
risiko legger grunnlag for godt 
 sikkerhetsarbeid. Derfor er det 
viktig å få alle slike hendelser 
registrert, sier hun.

men på tross av prosedyrer og 
retningslinjer, kommer man ikke 
utenom den menneskelige faktoren.

– det er den enkelte av oss som 
til sist påvirker sikkerhetsnivået. 
Derfor er den enkeltes holdning 
og adferd helt avgjørende. Man 
må planlegge godt, og man må ha 
tro på at alle jobber kan utføres 
skadefritt. 

– svært positivt
stabssjef i Produksjon 
(Pg) kirsti elsfjordstrand, 
 mener Ulla-førre er  
dyktige på HMs-arbeid.

kraftverksgruppe Ulla-førre
  ulla-førre består av 28 ansatte og fire kraftverk; 
Saurdal, kvilldal, Hylen og Stølsdal, samt  
pumpe stasjoner på Hjorteland, Stølsdalen og  
ved Blåsjø. kraftverkene ligger i rogaland. 

  kvilldal kraftverk er det største kraftverket når 
det gjelder installert effekt (1240mW), mens Blå-
sjø er norges største energimagasin (7,8 TWh).

  Samlet installert effekt i de fire kraftanleggene  
er 2057 mW, og midlere årsproduksjon totalt  
ca 4,5 TWh.

slik jobber de
  Hver ansatt oppfordres til å komme med minst seks av-
viksmeldinger i løpet av året, der minst halvparten skal 
være avvik på handlinger.

  administrasjons-, lager- og verkstedbygning er inndelt i 
soner som hver av de ansatte har ansvar for. karakterer 
på orden og renhold deles ut hver uke.

  Hver fredag morgen samles hele kraftverksgruppen i 
matsalen, der blant annet HmS-hendelser blir tatt opp.

  i 2008 ble det registrert 218 avvik og 17 nestenulykker. 
alle hendelsene ble evaluert i avviksmøte. de alvorligste 
granskes videre i regi av kraftverksjef.

Satser på huskelister og analyser

Statkrafts nye, konsernovergripende styringssystem for 
HMS ble lansert i april. Systemet viser konsernets krav til 
hvordan det skal jobbes med HMS i Statkraft. Kjernen er 
å få gode verktøy for å identifisere påvirkning og risiko ved 
den enkelte arbeidsplass, slik at det kan settes i verk tiltak 
for å unngå skader på helse og miljø. 

– Målet er å bli bedre på områder som er viktige for oss. 
Noe av det første hver enkelt kommer til å merke, er tilbud 
om flere kurs i HMS. Økt kompetanse på dette området 
er viktig for å oppnå ønskede resultater, og vi vil i løpet av 
året utvikle flere kurs som er skreddersydde for Statkraft, 
forteller Åse Roen, seniorrådgiver HMS.

Informasjon vil fortløpende bli lagt ut i portalen.
– Den røde tråden er først og fremst å synliggjøre 

ledernes ansvar for HMS på alle nivåer i konsernet. Vi 
ønsker å vise en tydeligere sammenheng mellom det som 
prioriteres på konsernnivå og det som gjennomføres ute i 
enhetene. Styringssystemet er basert på krav i internasjo-
nale standarder, og kan brukes i hele konsernet, sier Roen.

Lederne vil med det nye systemet arbeide enda mer sys-
tematisk med å kartlegge krav og risiko og gjøre forbedrin-
ger i egen organisasjon. Roen håper at det nye systemet 
vil bidra til å synliggjøre konsernets krav og mål, og skape 
forbedringer for den enkelte og for miljøet.

Man må 
planlegge 

godt og man må 
ha tro på at alle 
jobber kan utføres 
skadefritt.  

Nytt HMs-styringssystem på plass

selv om det alltid er noen som 
er ansvarlig, er vi ikke ute etter 

syndebukker. Vi ønsker å synliggjøre 
risikoen for alle typer hendelser, og da 
er rapporteringen viktig. 
krafTverkSjef Bjørn Sandvik

SCA og Statkraft 
samarbeider om å  
bygge ut seks vind parker 
i Sverige. Potensialet er 
2,8 TWh årlig

2,8tWh

– Vi hviler ikke på 
laurbærene, sier 
kraftverkssjef 
Bjørn Sandvik. 

Trond Laugland 
er vant til å tenke 
sikkerhet når han 
jobber. 
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Skadefri gjeng: Fra venstre kraft-
verkssjef Bjørn Sandvik, Trond 
Laugaland, vedlikeholdsleder 

Torgeir Fisketjøn, Kåre Risa og 
Bjørn Nedland. 

Kirsti Elsfjordstrand
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erLINg NystaD

juvelenes
Erling Nystad ga opp lederjobben til fordel for merke-
varebygging, omprofilering og bygningsvern. – Jeg har 
ikke hatt det så gøy på jobben på lenge, sier han. 
tekst anne-LiSe aakervik foto HanS fredrik aSBjørnSen

erling Nystad, 60 år
Utdannet byggingeniør, jobber med 
 bygningsvern, omprofilering og merke-
varebygging i statkraft. 

gift for andre gang, fire barn.

Bosatt i Oslo og Meløy i nordland,  
der han også er født.

Utenom jobb: restaurerer hus. ror og 
fisker fra farens gamle nordlandsbåt, 
pasjonert amatørmaler når han er i 
nord-norge. går ofte på nasjonal-
museet for å få kunstpåfyll,  
reiser mye og gjerne.

stillingen

Vokter



32 statkraft 33people & power

erLINg NystaDstillingen

 D
et er en leken 60-åring som 
kjører ut fra hovedkontoret på 
Lilleaker. Historiene sitter løst, 
og han innrømmer raskt at 
filosof Arne Næss er et forbilde. 

– Vi trenger å leke litt, ikke være 
så pliktoppfyllende, sier han og 

rynker brynene. – Har vi kjørt feil igjen?
Smil går over til forbauselse bak rattet. Vi tar 

en ekstra runde i rundkjøringen ved Hokksund 
og er atter på vei mot målet: Hakavik kraft-
stasjon i Øvre Eiker. Vi snirkler oss langs vannet 
og klarer nok en gang å prate oss på ville veier. 
Via telefon leder en kollega oss på rett vei i snø-
kaoset. Snart ligger Hakavik foran oss i all sin 
prakt. Ifølge Erling Nystad en av juvelene i hans 
smykkeskrin. Det kommer vi tilbake til. 

«en statkraftmann»
Erling Nystad har 27 år bak seg i Statkraft. I 
de aller fleste av dem har han vært stasjonert 
i Glomfjord i Nord-Norge. Hit kom han i 1982, 
som oppsynsmann i NVE. Han har bakgrunn fra 
bygg og har jobbet med bygningsvern i Statkraft 
i mange år. I Glomfjord ledet han blant annet et 
stort rehabiliteringsprosjekt av bygningsmas-
sen. Det er en jobb han kan prate lenge om. Selv 
har han rehabilitert to hus i Meløy, det ene er 
barndomshjemmet.  
– Jeg lar ikke hammer og sag hvile hvis parket-

ten mangler, proklamerer han. Han kunne like 
godt lagt til pensel. I naustet har han innredet et 
atelier. Helt i vannkanten ligger det, med utsikt 
over fjord og fjell. I ledige stunder maler Erling 
Nystad naturen i kraftige strøk, og er nok den 
eneste amatøren som henger i Statkrafts lokaler. 

Vokter nasjonalt skattkammer
Inntil for to år siden var han leder for teknisk 
stab i Glomfjord. Så ble han spurt om å ta på 
seg en helt annen oppgave. Det passet i grun-
nen godt. Hjertet flimret litt, og han var klar for 
andre utfordringer. Den nye jobben appellerte 
dessuten sterkt til hans kreative sider og liden-
skap for bygningsvern. De siste årene har derfor 
byggingeniøren jobbet med forberedelsene til 
landsverneplan for statlige kraftanlegg. I Stat-
kraft finner han mange arkitektoniske perler.
– Her får jeg jobbe med det som interesser meg, 

bygningsvern og bevaring. Samtidig får jeg være 
med å ta vare på de nasjonale skattene vi har. 
Og for en med bygningsbakgrunn er jo dette utro-
lig artig, da.

I prosjektet KINK, «Kulturminner i norsk kraftpro-
duksjon» – iscenesatt av Riksantikvaren – var han 
med på å klassifisere 600 kraftverk i Norge. 27 av 
dem har fått status som mulige kulturminner.

arvesølvet
Og nettopp disse bevaringsverdige kraftverkene 
er smykkesteinene i Erlings skrin.  På denne turen 
besøker vi to av dem, Hakavik og Nore I. Disse, 
sammen med Glomfjord i hjemkommunen Meløy, 
regner Nystad som de flotteste.

Hvorfor?
– Ja, nå skal du høre, sier Erling og legger ivrig ut 

(det er antagelig her vi kjører oss bort første gang).
– Disse anleggene står i en særstilling. De 

ble bygget for å levere strøm til vidt forskjellige 
samfunnsformål: Hakavik til jernbanen, Glom-
fjord til industrireising, mens Nore I på Rødberg i 
Numedal skulle produsere kraft til alminnelig for-
syning til folket. I tillegg er det tre vidt forskjellige 

anlegg med hensyn til arkitektur og beliggenhet. 
Hakavik ligger innerst i en blindvei. Bygget er 
satt opp i 1922, og i 1960 arbeidet det 30 mann 
her. I dag er det bare én mann igjen.
– Bare vent til vi åpner døra, sier Nystad til 

fotografen. Og visst har han rett. Her er gelender 
i flammebjørk, originalflis på gulvene og kraft-
verksturbinene bukter seg som sjøormer opp 
og ned gjennom gulvet. Trappene fører opp til 
kontrollrommet, som ser ut akkurat som i 1922. 
Vi skjønner hvorfor dette er viktig. Vannkraften 
er arvesølvet, og byggene var store oppgaver for 
arkitektene på den tiden.

Globetrotter
Så går turen videre til Nore I, nok et anlegg som Ny-
stad har sterke følelser for. På turen langs svingete 
vinterveier får vi god tid til å snakke. I forbindelse 
med overtakelsen av E.ON-verkene, og det at 
Trondheim Energi og Skagerak Energi ble en del av 
konsernet, har Nystad jobbet med merkevarebyg-
ging og omprofilering. Det har ført til uttallige turer 
rundt i Statkrafts verden. Tar vi med at han har hus 

og jobb i Glomfjord også, i tillegg til kone i Oslo, kan 
vi trygt kalle karen for en globetrotter.  

Overalt hvor det står et Statkraft-skilt, lite eller 
stort, fjernt eller nært, har Erling vært inne i bildet. 

– Jeg har besøkt alle anleggene for å bestemme 
skilting og type logo. Det er jo ikke bare å hive noe 
opp sånn uten videre, forklarer han, og legger til 

at merkingen skal 
harmonisere med 
byggets karakter, 
beliggenhet og 
dimensjoner.
– Til anleggene i 

utlandet måtte vi 
reise i all hemme-
lighet, av hensyn 

til E.ONavtalens karakter. Da reiste vi rundt i bil 
uten logo, for å fotografere og måle opp anleggene. 
Det er ikke mange som har skrittet opp anleggene 
til Statkraft, men det gjorde altså vi, forteller han 
entusiastisk, og priser sin nøyaktige skrittlengde – 
den er alltid en meter, forsikrer han humoristisk.

katedralen
– Der, peker han.

På andre siden av riksvei 40 ser vi Nore I. En 
katedral av en kraftstasjon i nyklassisistisk stil 
som sto ferdig i 1927. Vi føler oss små ved siden 
av de enorme, buede vinduene. Kraftverket 
var i noen år Norges største. Det monumentale 
bygget er den største juvelen som Erling Nystad 
pusser på i smykkeskrinet. 
– Jeg har det mer gøy på jobben nå, som 

60-åring, enn som 35-åring, sier Erling Nystad. 
Han smiler bredt: – Så det der med å gå av med 
AFP om to år har jeg ikke tatt stilling til ennå. I så 
fall blir det for å arrangere malekurs i Toscana! 

Andre kilder: «Kulturminner i norsk kraftproduksjon» 

Her får jeg jobbe med det 
som interesser meg, samtidig 

får jeg være med å ta vare på de 
nasjonale skattene vi har. 

Erling Nystad og Arne 
Grimnes har kjent 

hverandre i mange år. 
Arne viser stolt rundt 

i den bevaringsver-
dige bygningen. 

Erling Nystad er, som nordlendinger 
flest, lite selvhøytidelig. – Vi må leke 
mer, sier han, som fremdeles synes 
snippene er litt stive på Lilleaker. 

I gangene på Statkraft slår Erling  Nystad 
gjerne en spøk med kollegene,  
som her med Vidar N. Svendsen  
og Arne H. Erlandsen. 

– Jeg kjører gjerne rett frem, det er enklest, erklærer Erling 
Nystad. Entusiasmen hans gjør at veien til Hakavik blir lengre.

til anleggene i utlandet måtte vi 
reise i all hemmelighet, av hensyn 

til e.oN-avtalens karakter. Da reiste vi 
rundt i bil uten logo, for å fotografere 
og måle opp anleggene. 
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personal

statkraft …
… er størst i Europa innen fornybar energi. Kon-
sernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, 
gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør 
på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler 
også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye 
energiløsninger.  Gjennom eierskap i andre sel-
skaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 
kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omset-
ning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 000 
medarbeidere i mer enn 20 land.Verden trenger 
ren energi. Det arbeider Statkraft med hver dag. 

Volker schmidt  
Maintenance Planning, 
Control and Communica-
tion systems, dörverden

Overgangen fra E.ON 
Vannkraft til Statkraft 
var helt smertefri. Her 
er det åpent, vennlig 
og tillitsfullt. Jeg gleder 
meg til å bli kjent med 
nye prosedyrer og 
tenkemåter. 

katharine york 
Production team 
Leader & sHe Manager, 
rheidol

Jeg er imponert over 
Statkrafts engasjement 
i helse, miljø og sikker-
het. I tillegg liker jeg 
den vennIige, jordnære 
holdningen til alle jeg 
har truffet så langt.

Bjørg kaasa, 
controller, region Øst

Eg trivast veldig bra, 
og har blitt kjent med 
kollegaer. Framfor alt 
er det spennande å 
komme ut på kraft-
verka og sjå det som 
ligg bak papira me sitt 
med på kontoret.

axel Behm 
HMs-koordinator, 
dörverden

I min stilling som HMS-
koordinator har jeg lagt 
merke til at dette feltet 
tas veldig alvorlig i 
Statkraft. Samarbeidet 
med de nye kollegene 
er godt.

Hvordan ser du på det å 
begynne i statkraft?

 Mennesket er det mest omstillings-
dyktige vesenet som finnes, slår 
Müller-Nilssen fast, og viser til 
darwinismen. 

– Personlig har jeg stor tro på endring, posi-
tive forstyrrelser – å gjøre ting på nye måter. 
De som har best evne til å tilpasse seg vinner. 
Det er derfor mennesket har vunnet slaget, vi 
er rett og slett skapt for endring.  

Sier den nye avdelingsleder i Strategisk HR, 
som nylig sluttet i en jobb han trivdes i, til 
fordel for stillingen i Statkraft.
– Jeg var på ingen måte på jobbjakt, men 

kunne ikke takke nei til Statkraft. Det er et 
 ekstremt spennende konsern med en fantas-
tisk markedsposisjon i Norden og Europa, og 
en uhyre spennende strategi. Jeg har også stor 
sans for merkevaren Statkraft – ren energi. Å 
jobbe her er rett og slett en enestående mulig-
het til å bidra til å redde verden. 

proFesjonell serVice. Det første Müller
Nilssen gjorde i Statkraft, var å holde leder-
samling for 200 ledere, for å snakke om «nye 
Statkraft».
– HRs rolle er svært viktig for at den nye 

organiseringen skal fungere. Statkraft går fra 
å være et norsk selskap til en internasjonal 
aktør, og HR skal jobbe ut i linjen. Vi skal sette 
standarder innen HR-feltet, tilby utviklingstiltak 
og endringsstøtte av toppklasse, samtidig som 
vi skal levere alle servicefunksjoner med høy 
kvalitet. Heldigvis er det mange dyktige men-
nesker i HR som leverer svært godt allerede. 

Utvikling av kompetanse står øverst på listen 
til Müller-Nilssen. 
– Vår viktigste egenskap blir å kunne snu 

oss fort, utfordre linjen nesten raskere enn 
de  ønsker seg. Vi skal ikke bare legge til rette, 
men også være med på å skape. 

utFordringer så Hatten passer. Å defi-
nere hvordan ledere jobber med utvikling av 
kompetanse, er en viktig del av jobben.

– Det handler både om systematikk og evnen 
til å utvikle mennesker. Blant annet skal 
lederne måles på myke verdier innenfor en 
forretningsmessig kontekst. De vil jobbe med 
prosjekter som vanlig, men hele tiden bli sett 
over skulderen. 

Müller-Nilssen har registrert at Statkraft har 
en god og stadig bedre posisjon som merkevare.
– Vi er i en sterk vekstfase, og mange nye 

mennesker skal rekrutteres. Samtidig må vi 
legge til rette for utvikling av de medarbeider-
ne vi allerede har. Jeg har tro på å gi folk utfor-
dringer så hatten passer, drive talentutvikling 
og være målrettet på hvem som skal etterfølge 
hvem. Vi er flinke til å løfte gode fagfolk inn 
for å lede, men kanskje skal vi videreutvikle 
fagfolk til å bli enda bedre fagfolk. Vi må se 
hva folk egner seg best til.
– Dessuten skal vi satse på møteplasser, ha 

en mer åpen organisering som egner seg for 
bedre samhandling.  

en god leder Vil alltid Vite mer. – Dere 
sier at Statkraft trenger gode ledere som mo-
tiverer og får frem det beste i medarbeiderne. 
Hva kjennetegner egentlig en slik leder?
– De som ser den enkelte medarbeider, er utvil-

somt de beste lederne. Når medarbeideren føler 
at lederen vil ham eller henne vel, og er opptatt 
av vedkommendes kompetanse, har lederen 
gjort en god jobb. En leder må være ordentlig og 
fair. Punkt to er å gi medarbeideren utfordringer. 
Alle trenger å bli stilt krav til. Kose-ledelse er 
misforstått. Arbeid har stor betydning i folks liv, 
og nordmenn er utvilsomt et arbeidende folke-
ferd. Vi ønsker å bruke ressursene våre. 

Sist, men ikke minst: En god leder har dessu-
ten en menneskelig, varm nysgjerrighet, mener 
Müller-Nilssen.
– Hun er en som hele tiden vil vite mer, som 

ikke slår seg til ro med én sannhet og to stre-
ker under svaret. Ledere må rett og slett ønske 
seg hele verden. Da finnes det nesten ikke 
grenser for hva man kan utrette. 

darwinisten

Morten Müller-Nilssen er 
avdelingsleder i Strategisk 
HR – og en mann med 
mange talenter. Blant 
annet har han stått bak 
boken «Pes!» – en bok om 
dårlig tid og hvordan få 
mer av den gode.

Å jobbe her er rett og slett en enestående 
mulighet til å bidra til å redde verden. 

morten müller-nilssen.

600 000
Gjennom eierskap i andre selskaper leverer Statkraft 
strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge.

den nye lederen for Strategisk Hr, morten 
müller-nilssen har tro på nysgjerrige  
ledere – de som aldri setter to streker  
under svaret. med slike ledere om 
bord finnes det ikke grenser for 
hva Statkraft kan få til. 
tekst Sonja evanG foto erik THaLLauG



Historien

HmS på LavT nivå
I forbindelse med utbyggingen av Nore 1 i 1928, ble det ført opp mas-
ter som skulle føre strømmen frem til endestasjonen i oslo. Hvorvidt 
arbeiderne på bildet fulgte datidens HMs-regelverk skal være usagt. 

dagens kraftverkssjef, Jan Gaute Bjerke i Statkraft, bekrefter nemlig at 
det ikke var uvanlig for arbeidere å klatre til topps i mastene uten sikring.

– Fotografiet skriver seg fra en Noreansatt som tok en rekke bilder av 
arbeidet med kraftverksutbyggingen og påfølgende byggetrinn. I dag er det 
utvilsomt sikkerhetsaspektet man fester seg ved når man ser bildet. Den 
gang inneholdt imidlertid Nore-utbyggingene så mye politisk sprengstoff at 
de holdt på å velte regjeringen. Det var tøffe økonomiske tider, og ikke enkelt 
for Nygaardsvold å forsvare en kostbar kraftutbygging. Heldigvis vant regje-
ringen frem, og den siste utbyggingen var ferdig i 1954, sier Bjerke.

I dag utgjør Nore 1 og sju andre vannkraftverk Driftssamarbeid Numedal. 
Partene i samarbeidet er Statkraft, Skagerak Kraft og Numdedals-Laugens 
Brugseierforening. Verkene produserer cirka 2 TWh i årlig middelproduksjon, 
og 33 medarbeidere er tilknyttet driftssamarbeidet. 

Holdt på åvelteregjeringen 


