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Vi fikk nylig resultatene fra medarbeider-
undersøkelsen vår, COMPASS. Takk for at du 
deltok i den. Svarene viser at Statkraft har 
engasjerte medarbeidere som er motiverte 
og leverer sterke resultater. Det er jeg svært 
godt fornøyd med, særlig fordi jeg vet hvor 
hardt og fokusert Statkrafts ansatte arbeider. 
Men det er også rom for forbedringer, særlig 
når det gjelder ressursbruk, samarbeid på 
tvers av enheter, oppfølging av resultater og 
hvordan vi gir hverandre tilbakemeldinger. Vi 
må forenkle og strømlinjeforme prosessene 
våre. Statkraft er i ferd med å ta steget opp 
i den internasjonale energidivisjonen, og vi 
må endre oss i takt med utviklingen.

Vi nærmer oss slutten på året, og jeg vil 
gjerne benytte anledningen til å takke dere 
alle for innsatsen i 2011. Verdensøkonomien 
står foran urolige tider, men verden trenger 
mer ren energi, så la oss håpe på et frem-
gangsrikt år i 2012. 
Jeg håper alle får 
muligheten til å ta seg 
litt fri i jula, slik at vi er 
klare til å ta fatt på nye 
utfordringer i januar!

christian  
rynning-tønnesen
konsernsjef

Sterk motivasjon
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Både myndigheter og kraftbransje har lenge 
ytret et ønske om å øke andelen fornybar 
kraft som produseres i Norge. Nye prosjekter 
for fornybar kraft koster imidlertid mer enn hva 
man kan tjene inn ved salg i kraftmarkedet.  
Aktørenes vilje til å investere krever følgelig 
en eller annen form for støtte, og det er grunnen 
til at Norge nå har valgt et system som er likt 
det Sverige har hatt siden 2003.
– Det dreier seg om et sertifikatsystem der 

kraftprodusentene ikke er avhengige av bevilg
ninger over statsbudsjettet. Dermed vil heller 
ikke politiske svingninger påvirke tilskuddene, 
og aktørene kan føle seg trygge på at reglene 
forblir stabile, sier Dag Christensen, rådgiver 
på fornybar energi og klima i Energi Norge. 

Christensen sier at de samfunnsøkono
miske prognosene tyder på at samarbeidet 
mellom de to landene på sikt vil lønne seg. 
Ikke minst fordi et større marked vil være 
mer stabilt og dessuten identifisere de beste 
prosjektene uavhengig av grenser. Slik er 
det i mindre grad med to nærmest identiske 
markeder som opererer side om side.

SVeNSk-NorSk 
SamarBeid − 
og kamp

forpliktet til å kjøpe. Konseptet for el
sertifikatene er enkelt: For hver nye MWh som 
produseres fra en fornybar kilde, utsteder 
Statnett ett sertifikat til produsenten. Hvis 
produsenten produserer ti MWh i løpet av én 
dag, får den altså ti sertifikater til odel og eie. 
Produsentene selger så sertifikatene videre 
på et tidspunkt de selv bestemmer.

Ordningen innebærer at kraftleverandørene 
skal kjøpe en viss andel sertifikater fra produ
sentene. I 2012 skal denne andelen tilsvare 
tre prosent av forbruket, og så øke jevnt 
og trutt gjennom de åtte årene markedet 
foreløpig har konsesjon for. I 2020 vil andelen 
utgjøre 18 prosent av totalt forbruk.

Kraft fra fossile kilder vil ikke kunne få utstedt 
slike sertifikater. Dermed vil markedet i stadig 
økende grad virke til fornybarprodusentenes 
fordel, slik at de kan bygge ut flere prosjekter 
i forvissning om at de vil få bedre betalt for 
kraften de produserer.

spleiselag med forBruker. Kraftleveran
dørenes jobb er på sin side å kjøpe kraft fra 
produsentene, og selge den til sluttbrukerne.
– Leverandørene vil måtte bake inn ekstra

kostnaden i kraftprisen som sluttbrukerne 
betaler. Samtidig vil sertifikatene bidra til 
økt kraftproduksjon, noe som vil føre til at 
spotprisen på kraft vil synke. Det er umulig å 
spå hvordan det nye prisnivået blir i forhold til 
dagens, men utgiftene til en vanlig husstand 
vil øke svært lite. For 2012 vil systemet for en 
vanlig husholdning medføre under 100 kr i 
økte kostnader, men på grunn av reduksjonen 
i engrosprisen, vil den reelle økningen bli 
mindre. Elsertifikatmarkedet blir til syvende 
og sist et spleiselag mellom produsent og 
sluttbruker, sier Christensen.   

uhøytidelig landskamp. Myndighetene i 
Sverige og Norge har satt som mål at sertifika
tene skal øke produksjonen av fornybar kraft 

med 26,4 TWh innen utgangen av 2020. NVE 
antar at det vil komme mellom seks og sju 
TWh med ny vannkraft, og at resten vil være 
vindkraft. Som illustrasjon – dersom de to lan
dene skal bygge rundt 8 TWh vindkraft frem til 
2020 − må vi sette i drift cirka fire vindmøller 
á 2 MW hver uke fra nå og frem til 2020.

Kraftbransjen 
i Sverige er på 
rett kurs for å 
nå sitt mål. Om 
ikke også Norge 
kommer i gang, 
vil systemet 
virke slik at store 
deler av den nye 

produksjonen blir bygget i Sverige og finansiert 
av norske forbrukere.
– På norsk side stilles det store krav til nett

eierne om å øke utbyggingen av strømnettet. 
De høye kraftprisene sist vinter illustrerte 
tydelig at dagens situasjon ikke er holdbar på 
sikt. Utbyggingen vil foregå parallelt med at 
veinett og jernbane får historisk store over
føringer til utbygging og oppgradering. Jeg ser 
derfor ikke bort fra at vi kan få en utvikling 
med press på kapasiteten til anleggs og 
leverandørbransjen, sier Christensen.
– Det nye markedet kommer også til å åpne 

for en uhøytidelig og sunn landskamp mellom 
de to landene våre. Hvilket land får flest kon
sesjonsklare prosjekter, og hvem blir dyktigst 
til å drive frem prosjektene?  

aktuelt 
Samarbeid

Mannen soM redder liv
lederen for sn powers avdeling for samfunnsansvar, Halvor Fossum 
lauritzsen, er hovedperson i en ny bok. Boken heter «Å redde liv», og  
handler om Fossum lauritzsens tid som hjelpearbeider i internasjonale kriser.

Gjennom sine mange år som utenlandssjef i Røde Kors ledet Fossum  
lauritzsen noen av de største internasjonale nødhjelpsoperasjonene  
verden har sett, og forflyttet seg kontinuerlig fra en verdenskrise til  
en annen. enten det var krigen på Balkan, folkemordet i Rwanda eller  
tsunamien i indoniesia, var Fossum lauritzsen ofte en av de aller  
første hjelpearbeiderne i katastrofeområdet. senest i år hadde han  
permisjon fra sn power for å lede en internasjonal nødhjelpsaksjon  
på Afrikas horn. Boken beskriver Fossum lauritzsens mange  
opplevelser underveis, og er ført i pennen av journalist terje svabø.

1. januar skal det felles svensk-
norske markedet for elsertifikater 
tre i kraft. markedet betyr økt 
samarbeid for å produsere mer 
fornybar kraft, men er samtidig 
starten på en uhøytidelig  
kamp om hvilket land som når 
utbyggingsmålene først.
tekst CAto GJeRtsen Usikre på kundeinfo

fjordkraft kjører et eget prosjekt for 
implementering av elsertifikater. Hele 
 verdikjeden påvirkes – alt fra innkjøp og 
porteføljeforvaltning til sluttkundesalg. 
man avventer foreløpig hvordan selskapet 
skal informere sluttkundene om prispåslaget 
på strømregningen. strategien avhenger av 
de endelige forskriftene.

strategisk forretningsutvikler Arnstein 
Flaskerud forteller at man enten vil måtte 
opplyse konkret på fakturaen hvor mye 
av sluttsummen som har gått til å kjøpe 
sertifikater, eller det vil være tilstrekkelig å 
vise totalpris.

innen det nye markedet trer i kraft 1. januar 
2012, vil leverandørene også måtte få klare 
instrukser fra nettselskapene om hvilke slutt-
kunder som fritas fra sertifikatordningen. i dag 
er det en lang liste med aktører som ikke om-
fattes av forbruksavgiften, som blant annet 
kraftintensiv industri, energigjenvinnings-
anlegg, veksthusnæringen og husstander i 
Finmark og deler av nord-troms.

– Det er en stor utfordring å få til dette på 
detaljnivå. Vår hovedfokus er å implementere 
dette på en måte som skaper minst mulig 
støy i markedet og samtidig ivaretar kundene 
på en god måte, sier Flaskerud. 

siste sMell i Chile
siste sprengning i den andre tunnelen i vannkraftver-
ket la Confluencia i Chile ble gjort i september. 

portillo-tunnelen har − for å være helt nøyaktig – en 
total lengde på 11 304,02 meter, mens kraftverket vil ha 
en kapasitet på totalt 158 mW. la Confluencia vil operere 
i høylastperioder om vinteren og levere 
grunnlast om sommeren. Grunnen er at 
vannet som brukes i hovedsak kommer 
fra isbreer og snøsmelting, og dermed 
egner seg godt for full sommerdrift.

280
Årlig volum på Statkrafts nylig inn-
gåtte avtale med RHI AG-fabrikken 
på Herøya er på hele 280 GWh.

Det nye markedet kommer også til 
å åpne for en uhøytidelig og sunn 

landskamp mellom de to landene våre.  
Dag Christensen, rådgiver på fornybar energi og klima i Energi Norge. 

− Det kan bli press på kapasiteten i anleggsbransjen, 
spår Dag Christensen i Energi Norge.

Grønne sertifikater kan åpne 
for flere vindparker. SAE Vind vil øke 

med 4 TWh
sae Vind er norges ledende selskap på 
landbasert vindkraft, og eies av statkraft 
og Agder energi. Ambisjonen deres er å 
realisere 1500 mW innen 2020, det tilsvarer 
omtrent 4 tWh årlig.

− Vi har en prosjektportefølje hvor vi ser at 
vi i løpet av ett til to år har mellom to og fire 
rettskraftige konsesjoner og kan gå over i 
byggemodus, sier administrerende direktør 
i sAe Vind, Anders Gaudestad.

− Vi er helt avhengige av gode, forutsig-
bare rammebetingelser for å realisere 
de opsjonene vi har for vindparker.  med 
grønne sertifikater får vi forutsigbar støtte, 
og sammen med det forpliktende målet om 
67,5 prosent fornybart i  fornybardirektivet, 
får vi de virkemidlene vi har ventet på. sånn 
sett er ordningen med grønne sertifikater 
helt avgjørende for vår offensive satsing, 
sier Gaudestad.
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ikke alle Vet at det går et nettverk av sykkel
stier fra nord til sør og mellom øst og vest i 
Europa. De slynger seg langs elveløp, forbi 
landsbyer og urbane sentra, og byr på flotte 
natur og kulturopplevelser. En av Tysklands 
mest populære sykkelstier er  Weser Radweg, 
langs elven Weser.  Den nesten 500 kilometer 
lange sykkelstien går fra Weserbergland til 
Nordsjøkysten. På veien dit passerer syklistene 
en svært populær attraksjon, den lille byen 
Dörverden med sitt elvekraftverk. Her kan 
 turistene krysse Weser ved å gå over demningen 
til kraftverket.

Da den gamle stien måtte stenges av 
sikker hetshensyn, bevilget Statkraft penger 
til ny trasé gjennom Elvelangs-prosjektet. I 
september ble den offisielt åpnet, og har siden 
tiltrukket seg en jevn strøm av brukere. De kan 
sykle eller gå langs vest og sørsiden av kraft
verket – helt inntil veggene som dirrer svakt 
av støyen fra fire hardt arbeidende turbiner på 
innsiden – og fortsette over broen til den andre 
elvebredden. 

egendesign. – Egentlig planla vi å ruste opp 
en gammel bru og flytte den hit, men det ble 
for kostbart. Derfor valgte vi å bygge et galleri 
langs sidene av kraftverket i stedet. Her fantes 
det allerede strukturer, men vi utvidet dem slik 
at traseen skulle bli bredere. Nå er det plass 
til å passere hverandre uten problemer og alle 
kan ferdes trygt, forteller Maik Thalmann, leder 
for vannkraftdivisjonen i Tyskland. På sørveg
gen er det montert tre store informasjonstavler 
hvor de forbipasserende kan lese om Statkraft 

Vakkereksport

aktuelt 
Elvelangs

Ved elvekraftverket Dörverden 
har befolkningen fått ny sykkelsti 
og idyllisk rasteplass. Alt i regi av 
statkrafts elvelangs-prosjekt.
tekst CAto GJeRtsen  foto HAns FReDRiK AsBJØRnsen

Elvelangs  
i Tyskland

Vi føler at lokal
befolkningen har 

satt pris på initiativet  
og sluttresultatet. 
Maik Thalmann, leder for vannkraftdivisjonen i Tyskland.

og Dörverdenanlegget. Kraftverket ble bygget 
på begynnelsen av 1900tallet og stod ferdig 
i 1913. Vannkraftproduksjonen startet i 1914. 
Om to år skal det feires hundreårsjubileum. 
Videre har syklister og fotgjengere fått en ras
teplass hvor de kan ta en pust i bakken og nyte 
utsikten mot elven Weser. Her er det også par
keringsstativ til sykler. – Benkene og bordene er 
designet og laget av ansatte på kraftverket, sier 
en stolt Thalmann.

«god naBo»-policy. – Den nye sykkelstien vil 
også bidra til å bedre infrastrukturen i denne 
populære ferieregionen.
- Vårt mål med å engasjere oss i dette er at 

vi som selskap bidrar til lokalsamfunnet, sier 
Thalmann, og han er svært fornøyd med at 
alle har bidratt og involvert seg. – Jeg tror be
folkningen her har satt stor pris på initiativet 
og sluttresultatet.

Det var mange som hadde møtt opp til den 
offisielle åpningen, deriblant ordføreren i 
Dörverden og lokale medier.  Siden åpningen 
har de ansatte observert brukere i alle aldre 
langs stien.

Prosjektet i Dörverden ble finansiert med 
100 000 euro fra Statkrafts Elvelangsmidler. 
Målet med prosjektet var å yte et positivt 
bidrag til lokalmiljøet. Tiltakene inkluderer nye 
skur, broer, fiskeplasser, sykkel- og gang
stier, samt piknikområder. Statkraft støtter 
allerede en rekke norske kommuner gjennom 
Elvelangsprosjektet. Oppgraderingen av sykkel
stien i Dörverden er det første prosjektet i 
Tyskland.  

Kathy Korte, kommunikasjonsrådgiver ved 
Statkraftkontoret i Düsseldorf, på galleriet langs 

sidene av Dörverden-kraftverket. Traseen er 
bred nok for både turgåere og syklister.

Også ansatte ved Dörverden-kraftverket 
nyter godt av rasteplassen og benkene som 

de selv har designet og laget. 
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 f
lere steder langs elven Weser i 
Tyskland svømmer 60 ferskvanns 
åler rundt i to store, avlange 
bokser. Plutselig skjer det noe, 
de blir rastløse og mer aktive 
enn vanlig. Så fort aktiviteten når 
et visst nivå, utløses en alarm 

ved Statkrafts seks kraftverk langs elven. Når 
skumringen kommer, startes en helautomatisk 
turbinstyring. Turbinene nærmest elvebredden 
kjøres ned mens bladene på de andre turbi
nene settes på størst mulig åpning. Slik kjøres 
driften frem til soloppgang.

Nå vet nemlig Statkrafts medarbeidere at 
ålen i elven har startet den lange svømme
turen til Sargassohavet i Karibia for å gyte.  
Og når turbinen er slått av, er sjansen for  
 at de kommer seg videre uten å bli skadet 
 eller drept svært mye større. Ingen vet helt 
hvorfor den hemmelighetsfulle ålen må helt 
til Sargassohavet for å gyte, men det antas 
at den dør etter gyting. Statkrafts prosjekt 
er i hvert fall med på å sørge for at den lever 
lenge nok til å få gjort sitt livs store misjon.
 
Offisielt godkjent teknologi
Prosjekt «åleskånende turbindrift» førte nylig til 
at alle Statkrafts elvekraftverk i Tyskland ble 
offisielt godkjent som økologisk moderniserte 
og oppgradert i systemet med feedintariff for 
de neste tjue årene.

– Det har vært utfordrende og tilfreds
stillende å utvikle og realisere et konsept 
for å bedre ålens nedvandringsmuligheter i 
Weser, sier Mari Roald Bern, miljørådgiver ved 

Dörverdenkraftverket. 
Hun trekker frem tre faktorer som har gjort 

gjennomføring av åleskånende drift  
så vellykket.
- Vi har tatt i bruk en ny teknologi som er rele
vant med tanke på at ålen er utrydningstruet. 
I tillegg til dette har vi hentet inn fagkunnskap 
fra alle deler av Statkraftkonsernet, ikke bare 
innenfor miljøkompetanse og kraftverksdrift, 
men også fagfolk fra hovedkontoret på Lil
leaker og fra kraftverksgruppe Tyskland. Ikke 
minst har vi lykkes i å arbeide proaktivt og på 
den måten fått myndigheter og andre interes
segrupper med på laget. 
Dette er den første tekniske løsningen av sitt 
slag i Tyskland.

Ikke fiskeforbud
Ålebestanden er i dramatisk tilbakegang  
over hele Europa. Fordi store deler av ålens 
livshistorie og gytebiologi fortsatt er et  
mysterium, er det vanskelig å slå fast hva 
årsakene er. 

– Men vi vet at miljøgifter, klimaendringer, 
overfiske, parasitter, sykdom og blokkering 
av vandringsveier på grunn av kraftverk og 
andre elveinstallasjoner spiller en stor rolle, 
sier Bern.

EUs vannrammedirektiv, den europeiske 
ålforordningen og den tyske vannforvaltnings
loven danner rammeverket for forvaltning av 
tyske elver. Ål er på dagsorden, men ingen 
ønsker å presse gjennom et fiskeforbud.

– I Tyskland og flere andre europeiske land 
er ål en delikatesse. Det er både tradisjon og 

kultur å fiske ål. I tillegg eksporteres glassål i 
store kvanta til Asia. Store mengder av ålen i 
Midt-Weser blir fisket av kommersielle aktører, 
sier Roald Bern.

Hun forteller at en tidligere studie viser at mer 
enn 80 prosent av ålen som svømmer uskadet 
gjennom et elvekraftverk på Weser overlever.

– Det høres kanskje ikke så ille ut, men 
noen åler må passere et titall elvekraftverk før 
de når Nordsjøen. Åledødeligheten var i denne 
studien på rundt 10 prosent, mens resten av 
ålene fikk skader som etter hvert kunne bli 
livstruende. Kutt og skrubbsår fra turbin
bladene gjør ålen sårbar for infeksjoner og 
parasitter. Den åleskånende turbindriften skal 
eliminere risikoen for at ål dør av turbinska
der, og redusere andelen skadet ål til mellom 
null og to prosent.

Migromat
Statkraft driver ni elvekraftverk i Tyskland: 
Seks på elven Weser og tre på elvene Werra, 
Fulda og Eder. Åtte av dem er nå innlem
met i systemet med åleskånende turbindrift 
(Wahnhausen, Werrawerk, Petershagen, 
Schlüsselburg, Landesbergen, Drakenburg, 
Dörverden og Langwedel).Forskningen på 
åle-migromaten startet i Wahnhausen i 2003. 
Da installerte man de avlange boksene som går 
under navnet Migromat. Systemet er utviklet av 
Beate Adam, som sammen med ektemannen 
Ulrich Schwevers driver Institutt for anvendt 
økologi.

Ålene i Migromaten er merket med små 
transpondere (radiomottakere som automatisk 

aktuelt 
Europeisk ål

før risikerte ålen livet hver gang den passerte et kraftverk, men nå 
gjør Statkraft sitt for at de skal nå Sargassohavet for å gyte.

tekSt Bente BAKKen FOtO HAns FReDRiK AsBJØRnsen

Ål-reit
turBinteknologi

Det har vært utfordrende og tilfredsstillende 
å utvikle og realisere et konsept for å bedre 

ålens nedvandringsmuligheter i Weser. 
Mari roald Bern, miljørådgiver ved dörverden-kraftverket. 

Beate Adam er kvinnen bak 
Migromat-systemet. Sammen med 

ektemannen Ulrich Schwevers driver 
hun Institutt for anvendt økologi. 
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I Sverige kjører  
ålen lastebil

Ved statkrafts elVekraftVerk i Lagan i 
Sverige har man flere års erfaring med ulike 
åletiltak. Glassål som vandrer opp Lagan, 
blir samlet i en ålefelle i Laholm kraftverk, 
og etter en tur i lastebil satt ut oppstrøms 
i ulike deler av elva. Det er også installert 
en felle ved utløpet av Bolmen innsjø, slik 
at ål som vandrer ned elva blir fanget før de 
svømmer inn i kraftverket.

Svenske vannkraftprodusenter står 
ellers overfor samme utfordringer som 
norske produsenter: Kraftverkene baserer 
seg på lite vann og stor fallhøyde, og har 
ofte turbintyper som ikke lar seg åpne.  
Siden mars i år har løsningen vært «trap 
and truck» – det vil si at man henter opp 
ålen før den når kraftverkene og setter den 
ut igjen på andre siden. Det foregår i fire 
vassdrag og har så langt hjulpet mer enn 
4000 ål på vei sørover i Europa.

Programmet «Krafttak ål» er et toårig 
samarbeid mellom Fiskeriverket/Havs- og 
Vattenmyndigheten og seks vannkraft-
produsenter, deriblant Statkraft.

ålen er totalfredet i Norge, og står opp
ført som kritisk truet i siste versjon av den 
norske rødlisten (en vurdering av arters 
risiko for utryddelse). Siden Norge ligger 
i utkanten av ålens utbredelses område, 
kan tiltak her være av stor betydning for 
den europeiske bestanden. I henhold 
til EUkrav, ble det i fjor påbegynt en 
forvaltningsplan for ål, som et samarbeid 
mellom Direktoratet for naturforvaltning og 
Fiskeridirektoratet.

– Ettersom de utløsende faktorene for 
nedgangen i den europeiske ålebestanden   
er komplekse, er ensidig fokus på åle  
 dødelighet i vannkraftverk uheldig. Planene 
fra andre europeiske land, som vanligvis 
er skrevet av fiskerimyndigheter, viser en 
tendens til å vekte vannkraftens påvirkning 
mye tyngre enn overbeskatning, parasitter 
eller miljøgifter, påpeker Mari Roald Bern, 
miljørådgiver i Statkraft.

Noe ål dør ved norske vannkraftverk, 
men det finnes ingen systematiske under
søkelser som sier hvor mange.

– Kunnskapen om særlig viktige leveom
råder for ål i Norge foreligger heller ikke. 
I Norge har åledødelighet i kraftverk ikke 
vært på dagsorden, ettersom mestepar
ten av vannkraftverkene med høytliggen
de magasiner og store fallhøyder uansett 
ikke tilhører ålens naturlige habitater, sier 
Roald Bern.

Hun forklarer at det ikke finnes en stan
dard løsning for alle vannkraftverk når det 
gjelder reduksjon av åledødelighet.

– En åleskånende turbindrift med Migromat, 
som er tatt i bruk i Tyskland, krever blant 
annet saktegående Kaplanturbiner og lave 
fallhøyder mellom 2,8 og 5 meter for å 
unngå trykkskader på ålen. Åleskånende 
kraftverksdrift som i Wahnhausen, der 
turbinene stenges over natten og ål blir 
sluppet forbi gjennom luker, kan være  
aktuelt ved elvekraftverk i Norge eller 
Sverige om noen år, sier Roald Bern. 

sender en kode tilbake). Teorien er at endringer 
i aktiviteten deres i perioden august til februar, 
som er ålens vandringstid, signaliserer at arts
frendene i elven er på farten.

Man kan ikke si med sikkerhet hva som gjør at 
ålene bestemmer seg for å vandre på et gitt tids
punkt, enten det handler om utskilling av hor
moner, endrede forhold i elvevannet eller annet. 
Uansett får Migromat-ålene kontinuerlig pumpet 
inn vann fra Weser, slik at de lever under forhold 
som skal være så likt elven som mulig.

– Noe hender – akkurat som når du skal ut 
på reise. Du gjør ting som vanligvis ikke skjer 
hver dag: Du leter etter passet ditt, finner frem 
kofferten og pakker ned klær. Sånn er det med 
ålene også, de oppfører seg annerledes. Dette 
registreres av transponderne, som trigger 
alarmen, forklarer Beate Adam.

Overføringsverdi
Når ålealarmen går og en av turbinene i elve
kraftverkene stenges, er det alltid den som 
ligger nærmest elvebredden.

– Det er fordi vi ønsker mye vann gjennom 
hovedstrømmen i elven. Ålen skal vandre helt 
til Karibia, så den sparer krefter og lar seg drive 
med strømmen, forklarer Roald Bern.

– Hvordan påvirker åleomsorgen 
 produksjonen?

– Vi regner med at vi får et produksjonstap 
på rundt 3 GWh, av en normalproduksjon på 
206 GWh.

I tillegg til Statkrafts fire Migromater, har 
tyske E.ON to tilsvarende anlegg. Håpet er at det 
skal inspirere andre elvekraftprodusenter også.

– Vi tror at prosjektet har stor overførings
verdi, i alle fall til elvekraftverk hvor forhol
dene ligger til rette for å bruke Migromat. 
Det avhenger blant annet av vannmengde, 
fallhøyde og muligheten for å stille på turbin
bladene, sier Roald Bern, og legger til:

– Samtidig er det såpass mange ukjente 
variabler når det kommer til ål, at det er for 
tidlig å konkludere med at hele bransjen bør 
satse på én løsning.  

aktuelt 
Europeisk ål

euroPeISk Ål  
(Anguilla anguilla)

 
  Åle-larver oppstår på dype gytegrunner, 
mest sannsynlig i sargassohavet i Karibia 
(nordvest-Atlanteren, innringet område). 
Derfra driver larvene med havstrømmene 
til oppvekstområder i ferskvann, brakkvann 
og saltvann fra nord-europa til middelhavet 
– før den igjen setter kursen mot sargasso-
havet for å gyte og deretter dø.

  etter larveperioden kalles den først glassål, 
deretter gulål i oppvekststadiet og blankål/
sølvål som kjønnsmoden. Det er ikke mulig å 
drive oppdrett på ål, fordi man ikke har klart 
å fôre ålelarvene slik at de overlever til å bli 
glassål. Dagens ålefarmer kjøper «naturlig 
produsert» glassål som fôres opp til ønsket 
størrelse.

  Ålen kan bli svært gammel, men lever i 
gjennomsnitt 15 år før den blir kjønnsmoden. 
Bestanden er i dramatisk nedgang blant an-
net på grunn av miljøgifter, overfiske, færre 
leveområder, og fysiske hindringer langs 
vandringsruten.

  eUs forordning eG 1100/2007 krever nasjonale 
forvaltningsplaner for ål. ett av målene er å 
redusere menneskelig aktivitet som forårsaker 
åledødelighet. Forordningen krever også tiltak 
som så fort som mulig reduserer dødelighet 
forårsaket av pumper og vannkraftsturbiner.

Kilder: nVe og mari Roald Bern/statkraft

Norsk forvaltningsplan for ål underveis
Europeiske land har skrevet forvaltningsplaner for ål, for å sikre 
samordning av tiltak. Snart kommer den norske planen også.

Når turbinen 
er slått av, er 

sjansen for at de kom
mer seg videre uten å 
bli skadet eller drept 
svært mye større.

Lill Wiklund i 
Statkraft i Sverige 
er glad for å kunne 
bidra til ålens 
overlevelse.

Maik Thalmann, leder for Dörverden-
kraftverket og kraftverksgruppe Tysk-
land, sammen med miljørådgiver Mari 
Roald Bern – begge iført spesialdesign. 
Thalmann, en pasjonert fisker, er blant 
dem som har ivret for innføring av 
ålevarslingssystemet. 

Så fort ålene i Migromaten blir mer aktive enn vanlig, går alarmen blant annet her ved 
Dörverden-kraftverket. Når skumringen setter inn, slås en av kraftverkenes turbiner 
automatisk av, og turbinbladene på de andre stilles inn på største åpning. Slik kjøres 
driften frem til soloppgang, for å hjelpe åler på vandring å komme seg trygt gjennom 
turbinene.

Sargassohavet
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Umeå

aktuelt 

Vindparken em ble den første 
Statkraft bygget i Sverige. Den 
ligger sørøst i landet og omfatter 
fire turbiner med en total effekt 
på 9,2 MW.

− Det er et samarbeidsprosjekt 
med skogsindustriselskapet Södra. 
 Og sammen med dem har vi  
ytterligere et 30tall prosjekter som 
er i utviklingsfasen, forteller Jakob 
Norström, ansvarlig for prosjekt
utvikling vindkraft i Sverige.

Statkraft samarbeider også 
med SCA om utbygging av vind
parker i Midt-Sverige.

− Vi har allerede begynt å bygge 
Stamåsen vindpark, som totalt vil 
bestå av om lag 50 turbiner med 
en effekt på om lag 115 MW.

Også i Jämtland er forbere
delsene i gang for å bygge en 
vindpark med 37 turbiner, som vil 
være i drift fra 2013.

− Dessuten venter vi blant 
annet på beslutning fra Miljø-
over domstolen på ytterligere fire 
prosjekter. Det betyr i så fall fortsatt 
utbygging i samarbeid med SCA 
med start i 2012, sier Norström.

Statkraft har også begynt å 
samarbeide med Holmen, et 
annet stort svensk skogselskap.

− Vår tilnærming er å jobbe med 
større industrielle grunn eiere, og 
det er mye som skjer nå.

Selv om vindkraft er en av de 
mest miljøvennlige metodene for 
å produsere energi i stor skala,  
er det ikke alltid like lett å få  
byggingen i gang.

− Alle er positivt innstilt til vind
kraft, men det dukker alltid opp 
problemer med lange beslutnings
prosesser og mye som skal på 
plass. Og selv om folk gjerne vil 
ha vindkraft, er det ikke alltid like 
populært akkurat der man selv 
bor, sier Norström.

Men han ser fortsatt store 
 muligheter for vindkraft, blant 
annet i Norrlands innland.

− Det er et område som har 
vært preget av fraflytning, 
og innbyggerne der ser på 
vindkraft som en mulighet for 
nye arbeidsplasser. I tillegg er 
det gode vindforhold der, sier 
 Norström.

denne Vinteren demonteres alt – for å gjøre klar til utprøving 
av membraner som er ti ganger bedre enn for to år siden.

– Dette blir en milepæl for den teknologiske ut viklingen 
av saltkraft, men hadde ikke vært mulig uten samarbeids
avtalen vi inngikk med den japanskamerikanske membran
produsenten Nitto-Denko Hydranautics i juni, sier saltkraft
sjef Stein Erik Skilhagen.

Han peker på avtalen som et viktig vendepunkt for utvik
lingen av saltkraft, og kan ikke få rost forhandlingsteamet 
som dro i land avtalen nok. Det var et bredt sammensatt 
Statkraftteam, som forhandlet med NittoDenko både i 
Singapore og i Japan under tsunamien som rammet landet 
i vår. For utviklingen av saltkraft er utfordringen å få effek
tiviteten opp, og prisen ned. Det skal denne avtalen bidra til.

Til våren skal de første membranene som er utviklet 
spesielt for saltkraft leveres på Tofte. Gjennom vinteren 
skal mange av komponentene i prototypen skiftes ut for å 
gjøre klar for det som Skilhagen kaller «tredje generasjon 
membraner». De er ti ganger mer effektive enn de som ble 
brukt til å koke te til kronprinsessen.

Parallelt med at teknologien forbedres, ser saltkraftteamet 
frem til å formidle resultatene til andre fag og forskningsmiljøer 
over hele verden. Blant annet planlegges en internasjonal 
saltkraftkonferanse i Barcelona i april, den tredje i rekken.

− Hensikten er å dele vår kunnskap og få kjennskap 
til status i andre utviklingsprosjekter verden over. Slike 
konferanser blir også lagt merke til av myndigheter og 
beslutningstakere, forklarer Skilhagen. 

Konferansen er etterspurt, og det er også informasjon 
om når et større anlegg enn prototypen kan bygges.

− Strategien legger opp til at vi skal være klare til vurdere 
en investering i et pilotanlegg på 1-2 MW om cirka to år. 
Det er naturlig å se på muligheten for å bygge dette i 
Norge, sier saltkraftsjef Sten Erik Skilhagen.

stein på stein
strålende solskinn og en lett bris ønsket de fremmøtte 
velkommen til grunnsteinsnedleggelse i Hürth Knapsack 
om formiddagen den 30. september. statkrafts partnere 
og medarbeidere som direkte eller indirekte er involvert 
i arbeidet med prosjektet Knapsack ii, feiret i fellesskap 
det symbolske startskuddet for byggearbeidene.

også æresgjestene var på plass. Både statssekretær    
Jochen Homann og statssekretær i delstaten 
nordrhein-Westfalen, marc Jan eumann, ønsket lykke 
til med bygging og økonomi, men var også opptatt av 
betydningen av sunne arbeidsplasser.

åpen dag i KnapsaCK
2011 er det internasjonale kjemiåret, og kjemiparken i Knapsack benyttet 
anledningen til å åpne portene i slutten av september. i alt rundt 3000 besø-
kende fikk ta en titt bak «kjemikulissene», og bli bedre kjent med anlegget 
gjennom interaktive utstillinger og eksperimenter.

i et eget kongresslokale rett utenfor kjemiparken presenterte statkraft  
og bedriftene ved anlegget sine virksomheter. Her kunne man for eksempel 
få svar fra en «plantedoktor» om sprøytemidler og få vite hvilke kjemiske 
tilsetninger som må til for å produsere alt fra klær til sjampo.

statkraft vekket lekelysten hos små og store med «energiolympiaden».  
på energisykkelen fikk alle teste hvor mye energi de kan produsere med  
muskelkraft, og den lille vindmøllen viste styrken på pusten. Konkurransen 
ble avsluttet med en quiz om det nye gasskraftverket Knapsack ii.

BREDT TEAM: Disse dro i land avtalen mellom Statkraft og Nitto Denko: Fra venstre Øystein  
Skråmestø Sandvik, Snorre Støtvig, Jon Brandsar, Mari Skrinde, Brett Andrews (Nitto-Denko),  
Stein Erik Skilhagen, Steinar Asbjørnsen og Johan W. Brekke. George W. Ocran var ikke til  
stede da bildet ble tatt. (Foto: Erik Tallaug)

Statkraft er nå nummer 
sju på listen over de mest 
attraktive arbeidsplassene 
blant økonomistudenter, 
ifølge Universum. − Svært 
gledelig, mener Ellen 
Etholm, ansvarlig for  
Employer branding i  
Statkraft. 

stØ sUKsess  
FoR sAltKRAFt
det har rent mye brakkvann i havet 
siden kronprinsesse mette marit åpnet 
saltkraft-prototypen på tofte. i to år 
har anlegget vært brukt til testing av 
komponenter, prosesser og membraner. 

Medvind over hele Sverige
i mars ble Statkrafts første vindpark i Sverige 
inn viet. to andre vindparker er under bygging, 
og en rekke prosjekter er under utvikling. 
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Alle er positivt innstilt til vind
kraft, men det dukker alltid opp 

problemer med lange beslutnings
prosesser og mye som skal på plass.

Asbjørn Grundt, Statkraft, dr. 
Roland Fischer, Siemens AG, 
Marc Jan Eumann, statssekre-
tær for delstaten Nordrhein-
Westfalens minister for 
føderative anliggender, Europa 
og media, Torben Kleinfeldt, 
Friedrich Vorwerk og Jochen 
Homann, statssekretær for 
forbundsdepartementet for 
økonomi og teknologi, har lagt 
grunnsteinen for Knapsack II.

Statkraft-møllene sprer 
seg over stadig større 
deler av Sverige.

Prosjekter i 
samarbeid med SCA 
Vind AB

Prosjekter i regi av Statkraft 
Södra Vind AB
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om en holder pumpekraftverk utenom, er rheidol  
det største vannkraftverket i england og Wales. det er 

likevel ikke først og fremst størrelsen som kjennetegner 
Statkrafts eneste vannkraftverk i Wales.

tekSt CAto GJeRtsen FOtO DAG spAnt

SkikkeliG
grønn energi

FotorePortaSjen 
Rheidol i Wales

Statkraft har gjort alt de lovet at de ville 
gjøre, og mer til. For første gang føler jeg 

at vi er en del av et stort vannkraftmiljø. 

SNIRKLETE: Økonomimedarbeider 
Abigail Miles mellom utkikksposten 
ved Cwmrheidol dam og en av mange 
snirklete småveier i området.

GRØNT ER SKJØNT: I tillegg til vannkraftverk, rommer Rheidol-dalen også 
mange små bondegårder med husdyr, og da særlig kuer og hester.
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Rheidol er en viktig del av Statkrafts satsing 
i UK. Det er spennende å se kraftverket og 

møte alle som jobber her. 
KonseRnsJeF CHRistiAn RynninG-tØnnesen

FotorePortaSjen 
Rheidol i Wales

PRESISJONSARBEID: Gareth Jones 
er en av Rheidols veteraner med 21 
år bak seg ved kraftverket.  Her lager 
mekanikeren nye deler til pelton-
turbinen i Rheidol kraftverk. 

SJEFEN På BESØK: Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen med flere i 
ledelsen besøkte også nylig Rheidol mens han var på reise flere steder i 
UK. Det ble et hjertelig møte mellom toppsjefen og medarbeiderne.
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gåte: Hva har Ryan Giggs’ utenomjordiske 
mål for Manchester United mot Arsenal i 
FA-cupen i 1999 til felles med Ken Folletts 
nervepirrende bok «Eye of the Needle» og Tom 
Jones’ smekre signatursang «Delilah»?
Svar: De er alle store, walisiske kunstverk som 
må se seg slått av Rheidol vannkraftverk når 
det kommer til estetiske kvaliteter. Det mener 
i alle fall flertallet av dem som jobber der − 
sånn i all beskjedenhet.

Rheidol kraftverk består av tre hoved-
magasiner, tre kraftstasjoner og et besøks
senter. Alt er spredt utover et stort område i 
en særdeles frodig og vakker dal i nordvest
Wales, der små veier snor seg på beste «Med 
hjartet på rette staden»vis. 

Fungerende kraftverkssjef Stuart Shaw har 
jobbet ved kraftstasjonen i 28 år. Han forteller 
at han aldri blir lei av å kjøre gjennom dalen og 
se hvordan den nærmest magisk åpner seg for 
besøkende. 48åringen blir så revet med når 
han forteller om arbeidsplassen sin, at han av
slører at han − nesten − hadde jobbet der gratis.

– Men det må du ikke skrive, for da stiller 
jeg med elendige kort til lønnsforhandlingene, 
fleiper Shaw. – Spøk til side, dette er en unik 
arbeidsplass. Dammene er flotte og impo
nerende arkitektonisk sett, men alle er også 

bygd med en dyp respekt for landskapet de 
er en del av. Bevisstheten rundt det å ta vare 
på naturen, har da også alltid vært viktig for 
oss som jobber ved kraftstasjonen. Det har 
bidratt til å skape et tett og godt arbeidsmiljø 
mellom kollegene, og i løpet av min tid har al
dri noen sluttet fordi de mistrivdes, sier Shaw.

Rheidol vannkraftverk har en årlig produk
sjon på 86 GWh, og stod ferdig i 1961. 1. ja
nuar 2009 ble kraftverket en del av Statkraft, 
og Shaw legger ikke skjul på at han og kol
legene var spente på hvordan hverdagen ville 
bli med de nye eierne. Snaue tre år senere er 
han klar i sin dom.

– Statkraft har gjort alt de lovet at de ville 
gjøre, og mer til. For første gang på så lenge 
jeg har jobbet her, føler jeg at vi er en del av 
et stort vannkraftmiljø. Hvis vi har et problem, 
kan vi raskt kontakte kolleger i Tyskland eller 
Norge, som har den nødvendige kompetansen 
til å hjelpe. Den typen fellesskapsfølelse betyr 
mye, sier Shaw, som også er takknemlig for å 
ha en eier med langsiktige mål.

– Vi har to transformatorer som skal byttes ut 
innen 2013. Det vil koste 10 millioner kroner til 
sammen. Det sier seg selv at vi føler en ekstra 
trygghet for fremtiden når Statkraft gjør den 
type investeringer i kraftverket vårt.  

FotorePortaSjen 
Rheidol i Wales

STØRST BLANT LIKEMENN: Nant-y-Moch er det 
største av Rheidols tre magasiner, med en kapa-
sitet på 25 milliarder liter vann. Selve dammen 
er 60 meter høy og 330 meter bred.

KOSELIGE HUS: Husene og bygningene i 
reguleringsområdet er av det koselige og 
lite prangende slaget. 

til venstre: Steve Davies, ansvarlig 
for bygninger og reguleringsområdet. 
Davies er også, noe bildet hinter om, 
en ivrig bruker av treningsrommet på 
stasjonen. 

i midten: Paul Miller, produksjons-
planlegger, ved den gamle søndags-
skolen.

til høyre: Katharine York, 
produksjonssjef og HMS-ansvarlig 
(til venstre) og Ingeborg Dårflot, 
vedlikeholdsleder, sammen med Mrs. 
Stanleigh. 98-åringen eide tomten 
hvor kraftverket står, og på 50-års-
markeringen for kraftverket tidligere 
i år holdt den spreke damen en flott 
tale om hvor mye enklere livet ble 
etter at kraftstasjonen åpnet.
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Satser stort på
prosjektledelse

− Vår evne til å lede prosjekter vil 
være avgjørende for vår suksess, 
sier konsern sjef Christian Rynning-
Tønnesen  i  forbindelse med at det 
nylig ble opp rettet en egen enhet for 
prosjekt ledelse i Statkraft.

Prosjektkontoret er opprettet for å 
sikre at selskapet har den prosjekt
ledelseskompetansen som trengs. I 
tillegg er det utviklet et eget prosjekt
utdanningsprogram i samarbeid med 
SN Power og Skagerak Energi. 

− Ved å delta i dette programmet 
bidrar du til Statkrafts videre vekst og 
utvikling, sier Rynning-Tønnesen.

Prosjektkontoret (PMO) har ansvar 
for blant annet prosjektmetodikk og 
prosjektgjennomføringsmodell, inklu
dert en overordnet beslutningsmodell. 
De forvalter i tillegg en «verktøykasse» 
med prosjektstyringsverktøy, tilrette
legger for erfaringsoverføring mellom 
prosjektene og tar ansvar for kompe
tansekrav og utdanning i forbindelse 
med prosjekter.

Ved å gå inn på intranett, «My 
work» og «Projects», kan du både se 
film og lese mer om prosjektledelse 
i Statkraft og prosjektutdannings
programmet.

2011  er sammen med 
1989 det våteste i 
året i målingene som 

går helt tilbake til 1900, ifølge Meteorologisk 
institutt. Tallene er basert på observasjoner 
fra værstasjonene. Og når det kommer mye 
nedbør, kan vannmagasinene bli så fulle at 
det fører til vanntap.

− Reservoarene våre kan sammenlignes 
med et badekar, det vil si at de har begrenset 
lagringskapasitet. Hvis det renner inn mer vann 
enn vi tar ut over lang tid, så renner det rett 
og slett over til slutt, forklarer Jan Alne, som er 
Statskrafts regiondirektør for Vest-Norge.

− Nå har det vært ekstremt mye nedbør 
siden mai/juni, enkelte steder opp mot det 
dobbelte av normalen, samtidig som dette er 
en periode på året hvor forbruket er relativt 
lavt. Dermed oppstår det vanntap enkelte ste
der. Særlig på Østlandet, Vestlandet og opp til 
Trøndelag har det vært mye nedbør, mens det 
har vært litt mindre i NordNorge, sier Alne.

Lave priser
Enkelte magasiner kan det ta lang tid å fylle 
opp igjen, for eksempel flerårsmagasinet 
Blåsjø, som det tar tre år med normal nedbør 
å fylle opp hvis det er helt nedtappet. Men 
det er mange andre magasiner som blir fulle i 
løpet av en regnvåt sommer.

− I vår, etter den kalde vinteren, var det helt 
tomt mange steder, men nå har vi fulle maga
siner før en eventuell ny kald vinter. Prisen blir 
jo som regel lavere i slike situasjoner, noe vi 
kan være glade for eller lei oss for, avhengig 
av hvilken hatt vi har på oss, sier Alne.

Han understreker at selv om situasjonen har 
vært spesiell det siste året, med en kald vinter 
etterfulgt av en regnvåt sommer og høst, så er 
ikke situasjonen helt ekstrem.

− Råstofftilgangen hos oss kan svinge med 

pluss/minus 25 prosent i løpet av et år. Vi er 
klar over at det er slik, det er derfor vi blant 
annet har store magasiner, og utvekslings
kabler og kraftledninger til utlandet. Slik kan 
vi importere kraft når vi er i minus selv, og 
eksportere når vi er i pluss, sier Jan Alne.

Sjelden situasjon
At det har vært et betydelig vanntap i år er det 
ingen som helst tvil om, ifølge Ketil Fodstad, 
leder for Nordic Energy.

− Det offentliggjøres ingen konkrete tall for 
vanntap i Norge totalt, men det har vært store 
mengder nedbør over lang tid, noe som fører 
til vanntap enkelte steder, sier Fodstad.

− Vi har opplevd to ekstremer dette året, 
først den kalde vinteren hvor magasinene ble 
tømt, og så denne våte sommeren og høsten. 
Dette er en utfordring både rent kommersielt, 
og i forhold til å håndtere det når det skjer, for 
blant annet å unngå skader. Vi må hele tiden 
foreta avveininger om vi skal forhåndstappe 
vann for å unngå flom og så videre. Men det er 
jo dette vi driver med, og som gjør jobben vår 
så spennende, sier Fodstad.

Og selv om det er sjelden at det oppstår to eks
treme situasjoner i løpet av ett og samme år, så er 
i hvert fall de fleste magasinene nå godt fylt opp.

− Vi er godt rustet før denne vinteren, sier 
Ketil Fodstad.    

NÅ reNNer det oVer …
Nedbøren i Norge har vært 135 prosent av normalen for perioden januar til 

september. Så mye nedbør betyr at vannmagasinene mange steder er så fulle 
at de renner over. i ekstremåret 2011 har det gitt betydelige vanntap.

tekSt sissel FAntoFt  FOtO KRistiAn lØKsA oG tHinKstoCK

vannkraFt
magasiner

Vi hAR oppleVD to eKStRemeR Dette åRet, 
FøRSt DeN KAlDe ViNteReN hVoR mAgASiNeNe 

ble tømt, og Så DeN Våte SommeReN og  
høSteN. meN Det eR jo Dette Som gjøR  

jobbeN VåR Så SpeNNeNDe.»
ketil Fodstad, leder for nordic energy

– Vi er godt 
rustet, sier 
Ketil Fodstad.
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teMa 
Påvirkning

 Spillet om  
virkeligheten
Når Jan Alne viser 
statsministeren rundt på 
et kraftverk, er det ikke 
først og fremst fordi han 
vil vise frem noe pent. For 
til enhver tid finnes minst 
20 saker som er viktige for 
Statkrafts fremtid. det er 
derfor det er så viktig å la 
de som bestemmer møte 
virkeligheten.  

Statkrafts regiondirektør Jan Alne viste 
statsminister Jens Stoltenberg rundt 
på kraftverket i Sima i september i fjor. 
(Foto: SCANPIX)



24 — Statkraft people & poWer — 25 

 d
e fleste av våre prosjekter har 
en veldig lang ledetid. Vi kom
mer fort opp i titolv år fra vi 
starter opp et prosjekt til det 
er ferdigstilt. Da kan det være 
vanskelig å få beslutnings
takerne til å tenke langsiktig 

nok. Særlig de som er valgt inn for fire år av 
gangen. Det blir fort litt abstrakt når målet lig
ger et stykke frem i tid, sier Eivind Heløe, leder 
av Statkrafts avdeling for myndighetskontakt 
og klimaspørsmål.

Påvirkning gjennom kunnskap
Noen mål er heldigvis ikke fullt så langt unna. 
Samme dag som vi møtes, skal Heløe på befa
ring til vindparken Sheringham Shoal, sammen 
med næringskomiteen på Stortinget. De skal 
se på nært hold hvordan arbeidet med å sikre 
Europas energifremtid går til.

− En viktig del av jobben er å øke myndig
hetenes kunnskap om hva vi driver med. Da 
er turer ut på «site» av stor verdi. Det handler 
om å skape forståelse for hvilke betingelser vi 
jobber under – og å få litt møkk under fingra. 
Det siste gjelder for meg også, bare så det er 
sagt, sier Heløe med et smil.

Påvirkningsarbeidet skjer som regel i mindre 
værhardt klima, i alle fall i bokstavelig for
stand. Lenge før et prosjekt har materialisert 
seg i terrenget, har Heløe og hans folk typisk 
gjennomført et utall briefinger og telefonkon
feranser med embetsverk og beslutningsta
kere, analysert trusler og muligheter, og etter 
beste evne prøvd å snakke selskapets sak. I 
denne runddansen er det mange interessen
ter som ønsker å ha et ord med i laget.

− Vi er nødt til å ha tett kontakt med en 

rekke forskjellige aktører. Det gjelder blant 
annet miljøbevegelsen, NGOer av ulike slag, 
embetsverk, forskningsmiljøer og selvsagt 
politikere på alle nivåer, sier Heløe.

Politisert bransje
− Hvem er de viktigste dere snakker med?

− Hvis jeg absolutt skal rangere, så er de 

folkevalgte svært viktige. Alle de andre aktø
rene er også viktige premissleverandører, men 
til syvende og sist er det politiske myndigheter 
som avgjør. Politiske prosesser er derfor en av 
de viktigste drivkreftene for vår virksomhet, 
sier Heløe, som påpeker at kraftbransjen er 
av de mest regulerte i verden. 

− Uten energi, stopper samfunnet. Av den 
grunn er det viktig for myndighetene å ha en 
hånd på rattet. Samtidig er de avhengige av 
input fra oss. Vi representerer en industri hvor 
det er helt urimelig å forvente at politikerne 
skal ha samme kunnskap om feltet som vi har. 
De er avhengige av at vi er med på å forme 
deres virkelighetsbilde, sier Heløe.

En viktig agenda i så måte er å bidra til 

at dette virkelighetsbildet ikke stopper ved 
Norges grenser.

− En av de store utfordringene er å få den 
norske energi og klimadebatten til å heve 
blikket litt oftere og se ut mot den europeiske 
konteksten. Å få beslutningstakerne til å se 
en norsk energidiskusjon i en alleuropeisk, 
kanskje til og med global sammenheng. Der 
har vi en jobb å gjøre.

Stadig mer internasjonalt
Internasjonaliseringen merkes godt på sakene 
avdeling for myndighetskontakt i Statkraft 
jobber med. Blant annet på avdelingens «Topp 
20liste» over de til enhver tid viktigste regula
toriske sakene å følge med på.

− Vi har en liste over de viktigste sakene 
som rammer selskapet på en måte som gjør 
at vår inntjening kan bli mindre enn forutsett. 
Og vi ser at en stigende andel av sakene på 
lista har adresse Brussel, sier Håvard Vaggen 
Malvik, som er seniorrådgiver ved avdeling for 
myndighetskontakt.

− Reguleringen starter gjerne med direkti
ver i Brussel, så behovet for å følge med på 
det som skjer der blir stadig mer prekært. Jo 
tidligere vi kan intervenere, desto større er 
sjansene for at vi kan påvirke i ønsket retning, 
sier Vaggen Malvik.

Nettopp påvirkningsgrad er et av prinsip
pene for rangering på avdelingens «Topp 
20-liste», som revideres fire ganger i året. 

− Det er en dynamisk liste. Vi prøver å 
holde oversikt over hvilke saker vi til enhver 
tid bør jobbe med, og hvor vi aktivt kan 
medvirke til økt kunnskap. «Toppsakene» er 
likevel norske, siden det er her mulighetene 
for påvirkning er størst.   

− kraft- og energifeltet er en 
komplisert sektor, som det er 
vanskelig for omgivelsene å forstå. 
Hvis ikke Statkraft bygger den for
ståelsen, risikerer man at andre ak
tører går inn og definerer hvordan 
virkeligheten er. Store aktører som 
Statkraft har alt å tjene på å være 
den aktøren som bygger kunnskap, 
sier Beate Nossum, fagansvarlig for 
samfunns og myndighetskontakt i 
Burston Marsteller.

Hun har selv erfart hvor vanskelig 
det kan være å komme på banen 
med kunnskapsbygging for sent, 
etter at opinionen har mobilisert på 
grunnlag av informasjon fra andre 
aktører. Et eksempel er den om
stridte Sima/Samanger-saken, hvor 
Nossum ble hyret inn av Statnett 
for å bistå med kommunikasjonsar
beidet da det stod på som verst.

− Statnett tok i ettertid 
selvkritikk på at selskapet ikke 
hadde vært flinke nok til verken 
å bygge tillit gjennom tett dialog 
lokalt eller bygge kunnskap om 
det faktiske behovet for den nye 
kraftlinjen nasjonalt. Dermed 
endte saken i en smeltedigel av 
aktører med ulike motiver, der 
grupperinger av alt fra hytteeiere 
til motstandere av elektrifisering 
av sokkelen forsøkte å stoppe 
utbyggingen ved å hevde at det 
egentlig ikke var behov for kraft
linjen. Mye av dette kunne vært 
unngått hvis Statnett og andre 

sentrale aktører hadde vært på 
banen og bygget kunnskap om 
bakgrunnen for utbyggingen og 
dermed definert situasjonen 
tidligere, mener Nossum.

Hun tror at også Statkraft har 
mye å hente på å øke forståelsen 
for hva selskapet driver med.

− Man er sikret større mulig
heter for å få gjennomslag for 
egen tenkning hvis kunnskapen 
rundt hva tenkningen innebærer 
er stor. Statkraft bidrar enormt 
til det norske samfunnet, derfor 
bør kjennskapen til selskapets 
samfunnsrolle være større, sier 
Nossum, som understreker at 
myndighetskontakt ikke er noe 
som foregår i et vakuum.

− Hvis man ønsker å ha 
beslutningstakerne på sin side, 
er man avhengig av at det er en 
kunnskap i befolkningen, som 
skaper et politisk rom for å ta de 
nødvendige beslutningene.

Nossum har tidligere jobbet for 
Bellona, og kjenner dermed også 
den delen av feltet godt.

− Miljøbevegelsen er ikke pri
mært opptatt av å stikke kjepper i 
hjulene, men å være en spar
ringspartner som får være med 
å påvirke premissene for å sikre 
bærekraftig utvikling. Og som 
fornybarhøvding har Statkraft selv
sagt alle forutsetninger for å ha 
et nært og godt samarbeid med 
miljøbevegelsen, sier Nossum.   

teMa 
Påvirkning

premiSSpÅVirkerNe
de jobber for å skape optimale rammebetingelser for  

Statkrafts virksomhet. en av utfordringene er å få 
 politikerne til å løfte blikket både i tid og rom.

tekSt AnDeRs mØlsteR GAlAAsen FOtO KRistiAn lØKsA

Ut til folket
pr-rådgiver Beate Nossum mener Statkraft  
har alt å vinne på å bygge bedre kjennskap til  
virksomheten ute i befolkningen.

Vi RepReSeNteReR eN 
iNDUStRi hVoR Det eR 
helt URimelig å FoR
VeNte At politiKeRNe 

SKAl hA SAmme  
KUNNSKAp om Feltet 

Som Vi hAR.

De folkevalgte er aller viktigst, 
mener Eivind Heløe.

− Som fornybarhøvding 
har Statkraft selvsagt alle 
forutsetninger for å ha et 
nært og godt samarbeid 
med miljøbevegelsen, 
mener kommunikasjons-
rådgiver Beate Nossum.
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Representanter for beboerne 
mener vindparken ruver for  
mye i landskapet, og varsler 
folkeaksjon mot byggingen.

en 2300 år gammel pilespiss blir 
funnet i området.

Avtale om kraftsalg 
på plass. Du rykker 
raskt oppover.

en endring i fornybar-
direktivet gjør at det 
opprettes en ny støtte-
ordning for vindparker. 

De lokale politikerne ønsker at 
utbygging av vindparken skal opp 
til rådgivende folkeavstemming. 
stå over to runder.

en klimaorganisasjon 
er for vindparken.

en naturvernorganisasjon 
er imot vindparken.

nettilknytningen er mangelfull, 
og de ansvarlige for nettet 
 planlegger ingen nye linjer 
til området.

miljøvernministeren lover  
økt utbygging av vindkraft
til pressen. 

Ønsket beliggenhet for 
 vindparken er klekkested  
for en truet fugleart. Du må 
utrede konsekvensene før  
du går videre

statens ombudsmann gir sin 
tilslutning til konsesjons- 
søknaden, rykk frem fire felt.

Forskning viser at  
vindparken likevel ikke 
vil være til skade for den 
truede fuglearten. 

46
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start

Mål
Gratulerer! 

Byggingen kan starte!

Spilleregler
spillereglene er enkle. slå en terning. Hver 
gang du får en positiv nyhet åpenbarer det 
seg trappetrinn på tårnet, og du kan raskt og 
enkelt klatre opp en etasje eller to. Ved dårlige 
nyheter mister du trappetrinnene og deiser 
ned igjen. i tillegg har vi lagt inn et par andre 
hindringer og hjelpemidler underveis.

Den som kommer først til mål har vunnet, og 
kan snart skue utover en skog av splitter nye 
vindmøller. Lykke til!

klipp ut SpillBrikkeNe oG Sett i GaNG!

33

spillet oM vindparKen
Å bygge en vindpark er ikke gjort uten påvirkning fra mange hold. i spillet under kan du teste din 
egen gjennomføringskraft. Som fersk prosjektleder har du fått ansvaret for utviklingen av nye 
«Windy» vindpark. det betyr at du må lose både planer, monopæler og turbiner gjennom en rekke 
fallgruber og særinteresser før du eventuelt kommer i mål.
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 S
tatkraft har vært til stede i Lyon 
i to år, siden selskapet bestemte 
seg for å konkurrere om vann
kraftkonsesjoner i Frankrike. 
Kontorets oppgave er først og 
fremst å posisjonere Statkraft i 

forhold til slike konsesjoner.
Frankrikes årlige vannkraftproduksjon ligger 

på rundt 70 TWh, litt over halvparten av Norges 
produksjon. En femdel, det vil si rundt 5300 
MW av installert produksjon, skal legges ut 
på anbud innen 2015, og en enda større del 
mellom 2020 og 2030.

Størstedelen av Frankrikes vannkraft
produksjon har i mange år vært kontrollert 
hovedsaklig av det delvis statseide franske 
selskapet EDF. De seneste årene er markedet 
gradvis åpnet for nye aktører, både franske 
og utenlandske. Aktørene som har vært 
dominerende hittil, vil ikke lenger få spesielle 
lovbestemte privilegier, og det franske kraft
markedet står overfor omfattende endringer.

Må slå alle andre
Å være med i de franske konsesjonsrundene er 
en omfattende affære. De første konsesjonene vil 
lyses ut innen utgangen av første kvartal 2012. 
Konsesjonsrunden består av tre faser. Den første 
er en prekvalifisering av aktørene som skal  
vurderes i forhold til finansiell robusthet, kompe-
tanse og erfaring. Går man videre fra denne 
fasen går man inn i en 15 måneders runde med 
konkurransedialog med myndighetene. Når det 
er ferdig står man igjen med en vinner. Deretter 
følger halvannet år med videre behandling av 
konsesjonssøknaden med mulige justeringer.

teMa 
Påvirkning

Mer fornybar  
og mer fleksibel

  Behovet for fleksibel kraft øker 
i Frankrike, hvor produksjonen 
domineres av «uregulerbar» 
kjernekraft. i tillegg er Frankrike 
underlagt strenge eU-klimamål. 
innen 2020 må andelen fornybar 
energi øke til 23 prosent fra 
dagens 12.

  Dermed øker behovet for vann-
kraft. nesten hele utvidelses-
potensialet er allerede utnyttet, 
men uavhengige analyser viser 
at det fortsatt er et potensial på 
12-15 tWh. målet er å få minst 3 
tWh ekstra hvert år innen 2020 
fra eksisterende anlegg. 

  Flere anlegg er blitt omgruppert 
i store konsesjoner, og ti av dem 
skal ut på auksjon innen 2015, 
og statkraft jobber nå med 
hvilke det skal satses på. 

− Hvorfor er det viktig å posisjonere seg?
− Budene våre blir vurdert i forhold til tre 

hovedkriterier. Det ene er energieffektivitet. 
Det andre er fremragende miljøhåndtering og 
det tredje er en konsesjonsavgift man skal 
by på. Flere interessenter på flere nivåer blir 
involvert i beslutningsprosessen, og det er 
viktig å være en synlig aktør. Derfor legger vi mye 
vekt på å kommunisere med interessent grupper 
og sørge for at vi blir kjent som en solid og 
erfaren aktør som kan håndtere  komplekse 
prosjekter, omfattende miljøhensyn og spesielt 
samfunnsansvar. At vi har finansiell styrke og 
teknologisk kompetanse er en forutsetning, 
sier Emmanuel Soetaert, ansvarlig for Lyon
kontoret.

− Skal vi vinne, må vi i tillegg levere et bud 
som skal slå alle andres bud, hvor penger 
bare er en del av pakken. Det er ikke snakk 
om «å kjøpe seg» en konsesjon, vi må vinne 
den ved å konkurrere med andre og være best 
også på teknologi og miljø.

Kunst og kultur åpner dører
I Frankrike er kunst og kultur en viktig arena 
for beslutningstakere og opinion. Å vise at man 
støtter kunst er også en god måte å vise sam
funnsansvar på, i tillegg til at man øker synlig
heten og skaper gode arenaer for formelle og 
uformelle møter med viktige kontakter.

− Sånn sett har den nylig åpnede Munch-
utstillingen vært en formidabel suksess, og 
gitt mer eksponering enn vi kunne drømme 
om. Den har fått helside i Le Monde, i Le Fi
garo, en svært god anmeldelse i Les Echos, i 
det hele tatt er alle de store mediene i Frank

rike veldig imponert over denne utstillingen, 
sier Soetaert, og får støtte av konsernsjef 
Christian Rynning-Tønnesen:

− Vi ønsker å synliggjøre Statkraft overfor 
ledende personer i Frankrike. Vi må sørge for 
å komme i en posisjon hvor vi blir akseptert 
økonomisk og politisk for å få operere en 
betydelig del av fransk vannkraft. Det meste 
av arbeidet for å få til det er på teknisk og 
økonomisk side, men vi er også avhengig av å 
være kjent og synlig, og det er ikke Statkraft 
i Frankrike i dag. Så vi vil støtte utvalgte 
arrangementer for å få oppmerksomhet og 
bli mer kjent som et godt norsk selskap med 
synlighet i Frankrike. Vi vil nok prøve å få til 
et par lignende ting de nærmeste årene, slik 
at man i ledende kretser i Frankrike kjenner 
til Statkraft og har en positiv holdning til oss 
som selskap, sier Rynning-Tønnesen.

Stor jobb − lang tid
Selv om det er viktig og riktig å gjøre, vil 
selvsagt ikke en utstilling eller et arrangement 
gjøre hele jobben i forhold til å posisjonere et 
relativt ukjent selskap fra Europas ytterkant. 
Det er langsiktig jobbing i forhold til mange 
interessentgrupper som gjelder, overfor sen
trale, regionale og lokale myndigheter, presse, 
lokalbefolkning og forskjellige typer interes
seorganisasjoner.

− Vi har mange møter med de forskjellige 
interessentgruppene, vi lager filmer som vi 
legger ut, vi kommer til å organisere presse
turer til Norge og så videre. Det er en stor jobb 
som tar lang tid, men det er avgjørende sier 
Soetaert.   

ÅpNer øyNe i fraNkrike
frem mot 2030 skal mange vannkraftkonsesjoner i frankrike ut på  
anbud. første runde kommer trolig i første kvartal i 2012. Statkrafts folk  
i lyon er beredt, og påvirkningsarbeidet har for lengst begynt. 
tekSt tone DAHle FOtO stAtKRAFt

FAKtA

Vi ønsker å synlig
gjøre Statkraft 

overfor ledende personer 
i Frankrike. Vi må sørge 
for å komme i en posisjon 
hvor vi blir akseptert øko
nomisk og politisk for å få 
operere en betydelig del 
av fransk vannkraft. 
konsernsjef Christian rynning-tønnesen

− Den nylig åpnede  Munchutstillingen 
har vært en formidabel suksess, kan 
Emmanuel Soetaert, ansvarlig for 
Statkrafts Lyon-kontor, slå fast når 
han åpner franske aviser.



30 — Statkraft people & poWer — 31 

StIllIngen 
Thomas Geiran

thomas Geiran har tatt med kone og tre barn til 
maktens tinder i Brussel. der skal han fortsette å navigere i 

skjæringspunktet mellom det offentlige og det private.
tekSt Bente BAKKen FOtO HAns FReDRiK AsBJØRnsen

Vi har veldig entusiastiske 
barn, som syntes at dette 

hørtes spennende ut. 

Inntar Europas

maktSeNtrum
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 k
ontoret er stilrent innredet i 
nøytrale lyse og grå farger, med 
gardiner i burgunder som en 
oppfriskende fargeklatt. I hjørnet 
står et stort bilde med embal
lasjen intakt, noe som skyldes at 

eieren nylig tok rommet i besittelse.
Det er et pent og ryddig arbeidssted som 

kunne ha vært nesten hvor som helst i verden. 
Inntil man kikker ut av vinduene. For der, på 
andre siden av travle Rue Archimède, troner 
den imponerende Berlaymontbygningen som 
huser EU-kommisjonen. Rådet ligger ved 
siden av, mens Europaparlamentet  bare er en 
kort spasertur unna.

Det er nesten så man kjenner pulsen fra den 
store Unionen.

Her i Brussel skal Thomas Geiran være i to 
år for å lede Statkrafts Treasury Centre. 
   
Ville gjerne utenlands
– Det var ikke vanskelig å si ja til å dra til 
Brussel. Kona mi, Tonje, og jeg hadde lenge 
snakket om at det kunne være artig å ta med 
familien ut i verden en stund. Og det er jo en 
av de mange tingene som gjør Statkraft til en 
attraktiv arbeidsplass – det er et selskap i 
internasjonal vekst med gode muligheter til å 
jobbe utenlands, sier han. 

Skjønt tre barn i alderen fire til 10 år, godt 
plantet i nærmiljøet på Nordstrand i Oslo, 
skapte kanskje betenkninger?

Geiran rister på hodet og smiler.
– Vi har veldig entusiastiske barn, som 

syntes at dette hørtes spennende ut. Men det 
er klart: De opplevde nok et økt alvor etter 
hvert som de skjønte at de skulle være borte 
fra både venner, klasserom og barnehage. 
Heldigvis har det gått helt strålende. 

Internbankens arbeid
Statkrafts kontorer i Brussel ligger i en byg
ning som går under navnet Norway House. 
Her holder en rekke institusjoner og firmaer 

til, deriblant den norske ambassaden, den 
norske delegasjonen til EU, Orkla, advokat
firmaet Schjødt, Statnett, Norsk Hydro og 
Agder Energi. Stortinget har også holdt av 
noen kvadratmeter til bruk for representan
ter som tar turen ned på kontinentet.

I det åpne kontorlandskapet i fjerde etasje 
sitter fem ansatte og jobber med å ferdig
stille kvartalsrapporten. Selv om det står 
norske flagg på skrivebordene, er det et inter
nasjonalt miljø: To er norske, én kommer fra 
Argentina, mens to belgiere har bakgrunn fra 
Brussel og Antwerpen. Resten av Treasurys 
28 ansatte er lokalisert i Oslo.

– Treasury Centre tar seg av finansiering av 
Statkrafts investeringer og utbygginger, forkla
rer Geiran. 
– Og en vanlig arbeidsdag arter seg hvordan?
– Vi jobber stort sett med internfinansiering 

og administrative garantistillelser på vegne 
av hovedkontoret. Og det er selvfølgelig ikke 
tilfeldig at vi befinner oss i Brussel. Her har vi 
gode rammebetingelser, sier han. 

Geiran arbeidet tidligere i enheten for indus
trielt eierskap, hvor han hadde ansvar for å 
følge opp eierandeler i regionale kraftselska
per samt ulike prosjekter i konsernet. Det var 
heller ikke tilfeldig. Før Statkraft håndterte 
han skipsfart og eierskapsoppfølging i  
Nærings og handelsdepartementet.
– Det ga god erfaring med å navigere i 

skjæringspunktet mellom det offentlige og det 
private, nikker han. 

På hjemmefronten
Når Geiran ikke styrer Treasury Centre, holder 
han altså hus med kona Tonje Hagen Geiran 
og de tre barna Edvard (10), Cecilie (7) og 
Julie (4).

Familien har slått seg ned i Ixelles, som lig
ger en halvtimes pendling fra Norway House. 
Barna går på internasjonal skole i Watermal-
Boitsfort – et område med mange grønne 
lunger og turmuligheter.
– Til og med småjentene begynner å bruke 

engelsk til hverdags av og til nå. Så fort de 
snakker det flytende, vil skolen sørge for 
franskopplæring også. Det går veldig fint – 
alle tre har fått seg venner og venninner, sier 
Geiran.

For øvrig er tilværelsen som for de fleste 
andre småbarnsforeldre:
– Familien står opp litt før sju. Klokken 

åtte kjører Tonje barna til skolen, mens jeg 
tar trikk og metro til jobben og er fremme 
halv ni. Arbeidsdagen varierer, men som 
oftest drar jeg hjem ved femtiden. Da er 
barna blitt hentet, vi lager middag og følger 
opp lekser og diverse aktiviteter. Så er det 
leggetid. I helgene forsøker vi å få til ulike 
utflukter. Så langt har vi besøkt Brügge, 
Gent og ulike attraksjoner i Brussel. Til 
helgen blir det Paris, hvor Tonjes søster bor 
med mann og barn. Det tar bare halvannen 
time med hurtigtog.

Felles prosjekt
Geiran traff kona si da de begge studerte jus 
ved Universitetet i Oslo. Da de bestemte seg 
for Brussel, var Tonje konstituert avdelings
direktør ved klima og forurensningsavdelingen 
i Miljøverndepartementet.
– Nå er hun i permisjon, og sørger for at vi 

er blitt skikkelig installert her, sier Geiran og 
oppsummerer:
– Vi fokuserer på å gjøre oppholdet her til 

et felles familieprosjekt, som vi alle skal ha 
utbytte av.  

Det eR  
SelVFølgelig  

iKKe tilFelDig At Vi  
beFiNNeR oSS  

i bRUSSel.

StIllIngen 
Thomas Geiran

Vi fokuserer på å gjøre oppholdet her til et felles 
familieprosjekt, som vi alle skal ha utbytte av. 

Thomas 
Geiran
40 år. oppvokst på 
Rykkinn i Bærum utenfor 
oslo.

leder statkrafts  
treasury Centre.

utdannet jurist ved 
Universitetet i oslo – har 
også studert økonomi  
og historie.

for tiden bosatt i 
 Brussel, Belgia.

gift, tre barn.

utenom jobb: Går på 
franskkurs og plan legger 
for alvor å finne frem 
tennisracketen, som ble 
innkjøpt i sommer, oftere. 
prioriterer ellers tid til 
samvær med familien og 
helgeutflukter til spen-
nende destinasjoner på 
det europeiske kontinentet. 
siste familietur gikk med 
tGV til paris.
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teknologI 
& miljø

Çakit, som er et elvekraftverk på 20,2 mW i 
Adana-provinsen i tyrkia, ble nylig sertifisert etter 
socialcarbon-standarden og Verified Carbon-stan-
darden (VCs). Det betyr at anlegget kan dokumen-
tere sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler for 
lokalbefolkningen. Aktiv deltakelse fra lokalmiljøene 
er et sentralt element i sertifiseringsprosessen, og 
lokale interessenter har ansvar for evaluering og 
forbedring av prosjektet helt fra begynnelsen av. i 
samarbeid med lokalbefolkningen og lokale myn-
digheter, har Çakit startet opp en rekke sosiale og 

miljørelaterte programmer i landsbyen Kapikaya og 
byen Karaisali i Adana-provinsen.
i år ble sportsaktiviteter for ungdom og oppgrade-
ring av elektriske anlegg i lokale skoler sponset av 
Çakit-anlegget. samtidig er et skogplantingsprogram 
i stor skala satt i gang, og mer enn 13 000 trær har 
allerede blitt plantet.
socialkarbon er en standard utviklet av ecologica-
instituttet, som sertifiserer frivillige prosjekter for 
utslippreduksjon for deres bidrag til bærekraftig 
utvikling. 

SNappet tre medaljer
sn powers datterselskap sn aboitiz power (snap) på filippinene 
stakk av med hele tre medaljer under de prestisjetunge asian 
power awards i malaysia 28. september − én i gull og to i sølv. 
prisen er rettet mot asias beste kraftverksprosjekter, og 
fokuserer på selskaper  med svært gode resultater. snap, der 
sn power og filippinske aboitiz power eier halvparten hver, 
vant priser i følgende kategorier:

Økt effektivitet i Peru
teamet bak vannkraftverket i yaupi har lykkes i  
å øke effektiviteten med 2 mW. økningen vil  
generere høyere inntekter for selskapet, trolig 
med rundt 100 000 dollar per år. resultatet er gjort 
mulig gjennom kontinuerlige forbedringer i driften. havvindparken Sheringham Shoal 

bygges opp utenfor kysten av Norfolk i 
England. Flere av vindmøllene forsyner 
allerede markedet, men når parken står 
helt ferdig, vil totalt 88 havvindmøller 
forsyne 200.000 britiske husstander 
med strøm. I oktober fikk Stortingets 
næringskomité sammen med Statkrafts 
styre og flere representanter fra konsern
ledelsen se havvindparken med egne 
øyne. Det ble et vellykket besøk, ifølge 
konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen

− Jeg er veldig imponert over det vi ser 
her, det er ingeniørkunst av første klasse. 

Det er både viktig og inspirerende å ha 
med styret og næringskomiteen for å vise 
frem dette innovative prosjektet.

Også stortingspolitikerne uttrykte 
begeistring for turen til havvindparken.

− Besøket hos Statkraft på Sheringham 
Shoal Offshore Wind Farm var uten  
tvil høydepunktet på komitéreisen til 
Storbritannia. Komiteen var imponert, 
og jeg er ikke så lite stolt over hvordan 
Statkraft, også utenfor Norge, viser 
hvilke tekniske og organisasjonsmessige 
ressurser selskapet besitter, sa  Svein 
Flåtten fra Stortingets næringskomité.

Çakit-kraftverket får Socialcarbon-sertifisering
statkrafts vannkraftverk i tyrkia, Çakit, er landets første vannkraftverk med socialcarbon-
sertifisering. det er også et av de første vannkraftverkene i verden med slik sertifisering.

280
I august startet byggingen  
av Mörttjärnberget vindpark 
(85 MW) i Bräcke kommune i 
Jämtland i Midt-Sverige.  
Anlegget ventes å produsere 
280 GWh årlig fra 2013.

IMPONErTE STOrTINGSPOLITIKErE  
På ShErINGhAM ShOAL
stortingspolitikerne i næringskomiteen besøkte nylig statkraft og statoils havvind-
park utenfor kysten av storbritannia. statkrafts styre og konsernsjef var også med for 
å se statkrafts første satsing på vindkraft til havs.

Styreleder Svein Aaser (t.v.) blir guidet ut til 
offshore vindprosjektet Sheringham Shoal av 
Bjørn Drangsholt, leder av Statkrafts UK kontor. 
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til høyre. 

gull for «Årets miljøselskap»: 
SN Aboitiz Power Benguet vant 
for sterkt engasjement og for 
streng overholdelse av lokale og 
nasjonale miljøregler som sikrer 
førsteklasses driftsstandarder. I 
tillegg har selskapet gått inn i et 
teknisk samarbeidsprogram med 
det nasjonale kraftselskapet for å 
forvalte og beskytte vannskiller.

SØlv i klassen «Årets uavhengige 
kraftprodusent»: Magat vannkraft
verk ble første anlegg med kon
trakt på å levere støttetjenester til 
det filippinske kraftnettet. Kraft
verket har finansielle resultater 
som konsekvent overgår eiernes 
forventninger og bidrar til lokal
samfunn og lokal verdiskaping.

SØlv i klassen «Årets beste 
fornybare kraftverk»: Ambuklao 

vannkraftverk, for imponerende 
ingeniørarbeid og teknologiske 
ferdigheter som har gitt ytter
ligere 105 MW fornybar energi 
til det filippinske kraftnettet. 
Anlegget er i tillegg anerkjent 
som et CDM-prosjekt (Clean 
Development Mechanism) av FN, 
slik vi omtalte i forrige utgave av 
PEOPLE&Power.

− Jeg er svært stolt av grup
pen vår, og over å motta en slik 
anerkjennelse for innsatsen ved 
våre tre kraftverk på Filippinene. 
Vi konkurrerer med tusenvis av 
selskaper og anlegg over hele 
Asia, med alle former for energi
teknologi. At vi da vinner i de tre 
kategoriene som er viktigst for 
oss, er svært motiverende for å 
jobbe videre mot best mulig re
sultater, sier leder for SørøstAsia 
satsingen til SN Power, Erik Knive.  

Sølvvinner Magat vannkraftverk er 
en av SNAPs store suksesser.

Kontinuerlige forbedringer i driften har 
økt kapasiteten i Yaup
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PerSonalIa 
antikorrupsjon

 V
et du hvor du skal sette ned foten 
når det gjelder korrupsjon? Det 
som pleide å være ok, trenger 
nemlig ikke å være det lenger, 
etter hvert som lovgivning og 

forventninger om antikorrupsjon har utviklet 
seg raskt de siste ti årene.

Spørsmålene i innledningen, og andre lignende 
utfordringer, er hva som venter deg i Statkrafts 
nye håndbok og treningsprogram i antikorrupsjon.

Veileder
Korrupsjon er en av de store truslene mot ut
vikling over hele verden, og tøffere lovgivning 
er blitt utviklet både nasjonalt og interna
sjonalt for å håndtere problemet. Statkrafts 
«Code of Conduct» gjør det klart at korrupsjon 
er uakseptabelt, og den nye håndboken er 
utviklet for å veilede deg og dine kolleger i 
oppfølgingen av dette prinsippet.

− Etter hvert som Statkraft realiserer 
sitt vekstpotensial i nye forretningsmiljøer, 
oppstår det nye utfordringer og forventnin
ger i forhold til hvordan vi driver forretning. 
Korrupsjon er et godt eksempel, og det er 
derfor naturlig at vi styrker vår kompetanse 
på området. Hvis håndboken kan føre til en 
utvidet forståelse blant Statkrafts medarbei
dere om utfordringene vi møter og hvordan vi 
kan håndtere dem, er vi på vei i riktig retning, 
sier rådgiver Johan Tingulstad i avdelingen for 
samfunnsansvar og HMS.

Ulike scenarioer
Sammen med denne utgaven av 
PEOPLE&Power, har du derfor mottatt Stat
krafts egen håndbok i antikorrupsjon. Boken 
er basert på Statkrafts egne konsernretnings
linjer for forretningsetikk og den verdensom
spennende organisasjonen Transparency 
Internationals håndbok om antikorrupsjon. 

I tillegg er et interaktivt treningsprogram nå 
tilgjengelig på Statkrafts Trainingportal, et pro
gram som vil dra deg gjennom en rekke ulike 

dilemmaer du kan komme ut for i jobben din. 
Elæringsprogrammet er basert på retnings
linjene i håndboken, og består av en kombinasjon 
av teoretiske og praktiske øvelser.

«Bribery Act»
− Gjennom å kombinere håndboka med trening 
i interaktive dilemmaer, er målet å øke hver 
medarbeiders kjennskap til relevant lovgivning 
− fra den norske straffeloven til den amerikan
ske «Foreign Corrupt Practices Act» og den bri
tiske «UK Bribery Act» − i tillegg til å forberede 
leserne på etisk utfordrende forretningsscena
rier. De ulike scenariene er blitt utvalgt for å re
flektere de mange ulike utfordringene Statkraft 
møter hver eneste dag, sier Tingulstad.

Tilgjengelig for alle –  
obligatorisk for noen
Alle medarbeidere har nå tilgang til både 
håndbok og treningsprogram. For noen er 
programmet obligatorisk, og da vil du i så fall 
bli informert om det av din nærmeste leder. 
Hvert program tar omtrent 45 minutter å gjen
nomføre. Tenk på det som en god investering!

Du finner altså programmet i Statkrafts 
Trainingportal − samlesiden for kompetanse
utvikling i selskapet.   

er det ok å få en gave fra en forretningsforbindelse? Hva er farene ved å leie 
inn konsulenter til å jobbe på våre vegne? Hva gjør jeg om jeg blir stoppet i 
 tollen og bedt om å betale et uoffisielt «gebyr» til tollbetjenten?

Ny HÅNdBok mot korrupSjoN
etteR hVeRt Som StAtKRAFt ReAliSeReR Sitt 
VeKStpoteNSiAl i Nye FoRRetNiNgSmiljøeR, 

oppStåR Det Nye UtFoRDRiNgeR.

I Statkrafts Training Portal kan 
du prøve deg på en rekke korrup-
sjonsutfordringer på øya Voltaria. 
(foto: Mintra)
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PerSonalIa 
Medarbeiderundersøkelse

COMPASS-  
UNdErSØKELSEN

  Gjennomført av ennova, en betydelig aktør i europa 
innen organisasjonsmålinger. ennova utfører også 
den globale benchmarkundersøkelsen eei.

  Undersøkelsen identifiserer faktorer som skaper 
arbeidsglede hos ansatte, og evaluerer forbe-
dringstiltak.

  ennova måler områdene omdømme, overordnet 
lederskap, nærmeste leder, samarbeid, det daglige 
arbeidet, lønns- og ansettelsesforhold og faglig og 
personlig utvikling. Resultatene fordeles fra 0 til 
100 poeng, der 100 er maksimal score.

  motivasjon og tilfredshet kommer inn under kate-
gorien arbeidsglede, og her scorer statkraft hele 73 
av 100 poeng. eei-bedriftene scoret i snitt 63 poeng 
i 2011 og i norge 69 poeng.

  engasjement og troskap kommer inn under  
kategorien lojalitet, og her scorer statkraft over 
80 poeng.

  Veldig mange av de ansatte i statkraft svarer at 
de kjenner organisasjonens Hms-krav (84 poeng), 
og at deres leder viser forpliktelse overfor disse 
kravene (86 poeng). eventuelle brudd blir disku-
tert og rettet opp på en ordentlig måte (82 poeng). 
De fleste kjenner statkrafts etiske retningslinjer 
(85 poeng), mens to prosent svarer at de har vært 
utsatt for mobbing på arbeidsplassen i løpet av de 
siste seks månedene.

   områder som særlig peker seg ut med potensial 
for forbedring: informasjon fra ledelsen (66 po-
eng), muligheter for personlig og faglig utvikling 
(69 poeng) og mobilitet (63 poeng). Undersøkelsen 
viser stor spredning i resultatet fra avdeling til 
avdeling.

Finansfolket  
trekker opp snittet

en aV aVdelingene som kommer svært godt 
ut av Compass-undersøkelsen er Finans-
avdelingen. Avdelingen er med på å trekke  
opp gjennomsnittet for hele Statkraft.

− Det er veldig hyggelig at Finansavdelingen 
gjør det så godt i undersøkelsen. Vi har ikke 
fått presentert de detaljerte resultatene ennå, 
men vi har fått vite at vi ligger høyere enn snittet, 
sier finansdirektør Unni Hongseth.

Hun tror at tydelighet i forhold til arbeids-
oppgaver er en av årsakene.

− Våre medarbeidere har klare ansvars-
områder og vet hva de skal gjøre. Og så har vi 
et veldig godt miljø på avdelingen, med dyktige 
og engasjerte medarbeidere, sier Hongseth.

Avdelingen består av 28 mennesker, hvorav 
fem befinner seg i Brussel. I tillegg til Unni 
Hongseth, er det fem ledere i finansavdelingen 
som har fått score i undersøkelsen.

− Men selv om vi har fått en høy score i 
denne undersøkelsen, har vi også ting vi skal 
ta tak i og bli bedre på. Og undersøkelsen er et 
nyttig redskap for å identifisere de områdene 
vi har utfordringer på, sier Unni Hongseth.

 S
tatkraft scorer blant annet høyt 
på de ansattes motivasjon og 
tilfredshet i forhold til arbeids
plassen.

− Statkraft gjør det generelt 
godt i undersøkelsen, vi ligger 

over gjennomsnittet både i forhold til de andre 
landene i benchmark-undersøkelsen EEI og 
godt over benchmarkingen i Norge. Kraftbransjen 
ligger jevnt over høyere enn gjennomsnittet, 
og det tror jeg har noe med at vi har lange 
horisonter og god økonomi, sier leder av HR 
Konsern i Statkraft, Morten Müller-Nilssen.

− En ledelse med klare styringslinjer og en 
god forutsigbarhet som slipper folk frem og 
gir dem ansvar, er med på å skape engasje
ment og lojalitet hos medarbeiderne. Finans-
avdelingen hos oss er et godt eksempel på en 
avdeling som er ett felles lag som sammen drar 
i riktig retning, sier Müller-Nilssen. Samtidig 
understreker han at det er stor spredning i  
resultatene, noe som tyder på at opplevelsen 
er forskjellig i forskjellige deler av selskapet, og 
at undersøkelsen også gir grunnlag for å jobbe 
med forbedringer både sentralt og lokalt.

Gode tilbakemeldinger
Compassundersøkelsen er gjennomført av 
Ennova, og måler sju forskjellige områder som 
påvirker arbeidsgleden hos de ansatte. Og 
tilbakemeldingene er gode på alle områdene.

− Vi har hatt et opphold på to år og byttet 
verktøy siden sist, så dette er en helt ny under
søkelse. Verktøyet er laget for å kartlegge 
de faktorene vi fra annen forskning vet er 
drivende for engasjementet. Og resultatene er 
viktige, vi ønsker jo at folk skal komme til oss, 
bli her og gjøre en god jobb og ønske å bli her 
videre, sier Müller-Nilssen

Planen er at medarbeiderundersøkelsen 
skal gjennomføres hvert år.

− I tillegg til at vi har byttet verktøy hadde 
vi et opphold i fjor, siden vi da gjennomgikk 
omfattende endringer i konsernet. Nå skal vi 
studere de mer detaljerte resultatene av årets 
undersøkelse og ta dem med oss videre, og 

triVeS pÅ joBBeN
de overordnede resultatene i medarbeiderundersøkelsen Compass viser at de  

aller fleste medarbeiderne i Statkraft synes at de har en god arbeidsplass.
tekSt sissel FAntoFt  FOtO CARl FReDRiK mØllBeRG HUtH

eN leDelSe meD KlARe StyRiNgSliNjeR og eN 
goD FoRUtSigbARhet Som SlippeR FolK FRem 
og giR Dem ANSVAR, eR meD på å SKApe eNgA
SjemeNt og lojAlitet hoS meDARbeiDeRNe.
leDeR AV HR KonseRn i stAtKRAFt, moRten mülleR-nilssen.

bruke dem til å bli enda bedre på områdene vi 
har utfordringer på, sier Müller-Nilssen.

Økt mobilitet
En viktig faktor for mange av medarbeiderne i 
Statkraft er muligheten til egenutvikling og rota
sjon. Dette er et område som ikke får så høy 
score som ønskelig i undersøkelsen og dermed 
et område for forbedring for hele konsernet.

− Vi har mange flinke folk hos oss som ikke 
bare vil ha god lønn, de ønsker også å utvikle 
sin kompetanse og forventer å få flytte på seg. 
Statkraft er i vekst, ikke minst internasjonalt, 
og det er mange som ønsker å være med på 
den reisen, sier Müller-Nilssen og illustrerer 
med et eksempel fra Smøla:

− Jeg var der for en stund siden og besøkte 
vindparken vår, og kom i snakk med en lokal 
smølaværing som fortalte at han hadde søkt 
jobb i Statkraft fordi han visste at det ga mulig
heter for å reise ut. Så ønsket om utvikling og 
rotasjon gjelder hele organisasjonen. Da trenger 
vi ordninger som matcher de ordningene 
andre internasjonale virksomheter har.

Men økt rotasjon betyr også at man i større 
grad kan få beskjed om at enten en selv eller 
en av ens medarbeidere må flytte på seg.

− Det er fortsatt en del «silotenking» i Statkraft, 
av typen «mine talenter er mine og jeg vil ikke 
miste dem». Ledere må tåle å miste gode med
arbeidere, det kommer vi ikke utenom. Så må 
vi sørge for at ledere og enheter som utvikler 
og avgir talenter til andre enheter, belønnes for 
det, sier Morten Müller-Nilssen.

Mer informasjon
Ett av de områdene der det er betydelig rom 
for forbedring gjelder informasjon fra ledelsen. 
Folk ønsker mer kommunikasjon fra både 
konsernledelsen og sin lokale leder.

– Dette er et område vi i konsernledelsen 
ønsker å ta tak i og jobbe med fremover, sier 
konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.  
– Samtidig er det også noe hver enkelt leder 
og avdeling må jobbe for å finne ut hvordan 
best kan imøtekommes lokalt.  

Vi hAR mANge FliNKe 
FolK hoS oSS Som 

iKKe bARe Vil hA goD 
løNN, De øNSKeR 

ogSå å UtViKle SiN 
KompetANSe

GOD STEMNING: Medarbeiderne i finansavdelingen gir gjennom 
Compass-undersøkelsen uttrykk for at de har en god arbeidsplass. 
Finansdirektør Unni Hongseth helt til høyre.
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kjøpt for 

51 950 
kroner

Kampen om  
Vøringsfossen
i 1908 kostet det arbeidsdeparte-
mentet og Vassdragsvesenet 
bare drøyt 50 000 kroner  
(3 millioner 2011-kroner) å  
kjøpe Vøringsfossen, og med 
det ble en langvarig kamp om 
vannet i fossen innledet.

Vannene og fossene på den nord-
lige delen av Hardangervidda bærer 
nemlig enorme mengder energi. mektige 
Vøringsfossen, med sine 182 meter fritt 
fall, er en solid del av dette krafteldo-
radoet, og var naturlig nok ikke lett for 
kraftutbyggerne å holde seg unna. men 
etter hvert som fossen økte sin betyd-
ning i nasjonens bevissthet, ble det også 
stadig klarere at fossen skulle vernes 
som turistattraksjon.

Norges Vassdrags- og energidirektorat 
(NVe) så blant annet på mulighetene for 
å ta mer vann fra Vøringsfossen over til 
Numedalslågen − uten å få gjennomslag. 
først i 1968 fant man et kompromiss 
som har levd helt frem til våre dager. 
NVe foreslo at fossen, med tilløp fra 
Hardangervidda nord, skulle skjermes 
ved å la den renne i sommersesongen, 
fra 1. juni til 15. september. etter ulike 
modellutprøvinger, ble en vannføring på 
tolv kubikkmeter i sekundet foreslått i 
søknaden, og konsesjonsmyndighetene 
aksepterte.

i dag er Vøringsfossen en av Norges 
aller største turistattraksjoner. Samtidig 
gir vannet fra Hardangervidda nord, 
regulert med dammer og tunneler i to 
vannsystemer, hele 520 mW til kraft-
stasjonen lang-Sima og 630 mW til 
Sy-Sima, som begge ligger helt nede ved 
Hardangerfjorden. til sammen er de to 
kraftverkene Norges nest største, målt i 
installert effekt.
Kilde: «De som temmet vannet» av Sekne og Thue)

hIStorIen 
Vøringsfossen


