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for verden

På offensiven

MONICA MÆLAND:

KRAFTTAK I BRASIL

 900 meter inne i fjellet oppbevares 
Statkrafts viktigste data. Men 

det skal mer enn fysiske 
sperrer til for å sikre 

systemene mot et 
økende trusselbilde.
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I Statkraft er vi klare til å  
bidra i det grønne skiftet ved å 
levere ren energi, verden over. 

Fremtidens selskap

T      ro på moderne teknologi og 
elektrifisering av jernbanen var 
en viktig drivkraft da Paulen
foss ble kjøpt av Staten i 1895, 

og slik startet «statkraftepoken». Den 
unge nasjonen Norge tok senere sats 
gjennom omfattende industribygging. 
Vannkraften bidro til å løfte folket ut av 
fattigdom. 

Den store vannkraftbyggingen viste 
ingeniørkunst på sitt beste. Likevel var 
det nok ingen som kunne forestille 
seg at Statkraft 120 år senere skulle 
rangere som Europas største produsent 
av fornybar energi med aktiviteter 
i 20 land. 120 år etter Paulenfoss er 
Statkraft definitivt et av Norges største 
og viktigste selskaper. 

Statkrafts nye investeringer er innen 
fornybar energi. Nå er tiden inne for å 
feire fornybar eventyret!

Klimaendringene og behovet for 
en mer bærekraftig industri har gitt 
startskuddet til det grønne skiftet, en 
epoke preget av teknologioptimisme 
og innovasjon. Her har Statkraft en 
toneangivende rolle å spille.

Vår eier, statsråd Monica Mæland, 
sier til People & Power at Statkraft er 
veldig viktig for Norge og for verden.
Derfor har Regjeringen tilført oss 10 
milliarder kroner i ny egenkapital og 
sikret oss en enda mer robust plattform 
for videre vekst.

Denne vinteren er det allerede tatt 
beslutninger om å bygge havvind
parken Triton Knoll i Storbritannia, 
etablere et biofuelselskap sammen 
med svenske Södra og kjøpe opp 
Desenvix i Brasil for å styrke satsingen i 
et land med betydelig potensial innen
for vann, vind og sol. 

2015 tegner til å bli et år i feiringens 
tegn. Første milepæl blir åpningen av 
kraftverket Kargi i Tyrkia med 102 MW. 
Det er en kraftdemonstrasjon og viser 
at vi har en langsiktig investeringsstra
tegi i Tyrkia. Det er også store forvent
ninger til Cheves i Peru, der 168 MW 
skal settes i produksjon og gi enda flere 
i landet tilgang til ren energi. 

Jubileumsforestillingen i Operaen 
i Oslo 11. juni, med gjester fra hele 
verden og USAs tidligere visepresident 
Al Gore som hovedtaler, blir en viktig 
markering for å vise omverdenen hva 
Statkraft er i dag. Når statsråd Mæland 
åpner konferansen, vil hun være tydelig 
på hvor nødvendig det er at Norge har 
flere ben å stå på nå som olje alderen har 
nådd toppen. Nye næringer må utvikles, 
og investering i fornybar energi vil bidra 
til nødvendig omstilling og en grønnere 
konkurransekraft, er hennes budskap.

I Statkraft er vi klare til å bidra i det 
grønne skiftet ved å levere ren energi, 
verden over. Vi er 120 år, og vi er frem
tidens selskap. 
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AKTUELT POWER

SISTE 
FINPUSS 
KARGI KRAFTVERK er snart klart for 
produksjon. Etter planen starter 
turbinene i begynnelsen av mai. 
Kraftverket, som ligger nær byen 
Osmancik i Corumprovinsen 
nord i Tyrkia, utnytter et fall på 
75 meter i landets lengste elv, 
Kizilirmak. Det er etablert en 
13 meter høy dam som demmer 
opp cirka 10 kilometer av elven. 
Vannstanden kan variere med 
to og en halv meter, noe som 
gir et magasin som kan tappes 
gjennom turbinene i løpet av 
15 timer. Slik kan kraftverket 
utnytte at kraftprisene varierer i 
løpet av døgnet.

DE NESTE FEM ÅRENE planlegger Statkraft omfattende investeringer som skal gi mer ren energi. 
Satsingen er muliggjort ved en tilførsel av egen kapital på til sammen 10 milliarder kroner.

Like før jul vedtok Stortinget forslaget fra Regjeringen om å styrke Statkrafts egenkapital 
med fem milliarder kroner. I tillegg skal Nærings- og fiskeridepartementet redusere samlet 
utbytte fra Statkraft med totalt fem milliarder kroner i perioden 2016 – 2018. Statkraft vil 
dermed være i stand til å hente mer kapital i markedet og gjøre investeringer for omtrent 
60 milliarder kroner.

– Vi har en langsiktig ambisjon om å vokse som et ledende internasjonalt selskap innenfor 
ren energi. I tillegg til å fullføre de investeringsbeslutningene vi har fattet, jobber vi med konkre-
te prosjekter i alle de landene vi er til stede i. Prosjektene er hovedsakelig innenfor vannkraft 
og vindkraft, men vi ser også på muligheter innenfor solenergi og biomasse, sier konsernsjef 
 Christian Rynning-Tønnesen.

Flere investeringsbeslutninger er ventet i løpet av 2015, både nasjonalt og internasjonalt. 
Vindkraftprosjektet Fosen/Snillfjord kan bli en av de største investeringene i Fastlands-Norge 
noensinne. Statkrafts mål er å fatte en investeringsbeslutning i dette prosjektet sommeren 
2015. Les mer om kapitalinjeksjonen på side 8.

207 2014 ble et rekordår for flere kraftverk. Statkrafts 
seks anlegg langs elven Weser i Tyskland produserte 
hele 20 prosent mer enn planlagt, totalt 207 GWh. 
Også Røssåga-anleggene i Norge satte ny  
produksjonsrekord. Totalt ble det her produsert 
over 3 TWh, og det i et år da Nedre Røssåga har 
vært under omfattende rehabilitering. 

NY VITEN

Renere og 
rimeligere
VANN- OG VINDKRAFT er 
vesentlig billigere å produsere 
i Norge enn kull og gass. Det 
kommer frem i rapporten 
«Kostnader i energisektoren», 
utgitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat i februar i år. 
Av anleggene som bare produ-
serer kraft, har vannkraft den 
klart laveste energikostnaden 
i Norge på drøye 25 øre/kWh, 
etterfulgt av vindkraft på land 
med 40 øre/kWh, kullkraft uten 
fangst og lagring av CO2 med 
42,5 øre/kWh og kjernekraft 
med 42,5 øre/kWh. Havvind-
kraft koster ifølge rapporten 
om lag dobbelt så mye som 
landbasert vindkraft. Hele 
 rapporten finner du på nve.no.
Kilde: tu.no

Bygger nytt 
STATKRAFT har besluttet å starte byggingen av Ringedalen 
kraftverk i Odda kommune. Kraftverket er planlagt med to 
turbiner på 11,5 MW og skal forsyne om lag 3 000 norske 
husstander med strøm. Kraftverket skal stå ferdig i 2017.
– Byggingen av et nytt kraftverk føyer seg inn i rekken av flere 
investeringer i Tyssedal-området. Investeringsbeslutningen er 
i tråd med vår strategi om å utvikle norsk vannkraft gjennom 
lønnsomme og miljøvennlige utbygginger og rehabiliteringer, 
sier Hilde Bakken, konserndirektør for kraftproduksjon.

INDIA satser stort på 
utbygging av solenergi.  
I  staten Haryana nord i 
 India skal alle bygninger på 
mer enn 500 kvadratmeter 
installere solcellepaneler 
på taket innen september 
2015. 

Vi har en langsiktig ambisjon om å 
vokse som et ledende internasjonalt 
selskap innenfor ren energi.

Milliardsatsing

Konsernsjef Christian Rynning- 
Tønnesen ser nye muligheter 
med tilførselen av egen kapital på 
10 milliarder kroner.
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AKTUELT SOLENERGI

Etter at Statkraft solgte seg ut av solenergi i 2010, har både teknologien og markedet 
modnet. Erfaringer fra nye testanlegg kan legge grunnlaget for en fornyet satsing.

Rett utenfor den lille byen 
Dörverden, ved elven Weser 
nord i Tyskland, har Statkraft et 
vannkraftverk. Ved første øyekast 

ser det ut som et alminnelig kraftverk, 
men ser du nøyere etter, oppdager du 
solcellepaneler på taket. De er plassert der 
ikke først og fremst for å produsere strøm, 
men for å kunne høste nye erfaringer med 
solenergi. 

– Statkraft har forsøkt seg med solenergi 
tidligere, men gikk ut av dette markedet 
for å satse mer på andre typer fornybar 
energi. Nå er tiden inne til å vurdere det 
på nytt, sier Niels van der Linden, leder av 
Statkrafts enhet for forretningsutvikling 
innenfor Trading & Origination, med base i 
Amsterdam.

STOR OG LITEN SKALA – I store deler av 
verden har solkraftverk tradisjonelt vært 
enorme anlegg med tusenvis av paneler 
som kan produsere strøm til en hel by. 
Slike anlegg vil nok fremdeles ha sin plass 
i områder der det er god plass og mye sol. 
Samtidig ser vi en økende trend i retning av 
mindre og mer lokale anlegg der konsu
mentene også er blitt småskalaprodusenter, 
påpeker van der Linden. 

Den konsumentdrevne boomen startet 
først og fremst i Tyskland, der vind og 
solkraft er blitt subsidiert gjennom støtte
ordninger. Utviklingen innenfor fornybar 
energi har skjedd så raskt at den faktisk 
har påvirket økonomien til tradisjonelle 
kraftselskaper.

– Globalt er det installert 196 GW 
sol  energikapasitet til og med 2014. Vi 
forventer at tallet vil øke raskt i årene som 
kommer. Med stadig billigere solceller 
er solkraft allerede konkurransedyktig 
med tradisjonelle kraftverk i mange land. 
Solanlegg kan ha mye for seg i områder der 
strømnett og annen infrastruktur er dårlig 
utbygd. Bare tenk på India, der 25 prosent 
av befolkningen fremdeles er uten tilgang 

 Morten Ryen       Edgar Schoop

Innenfor solenergi skjer den teknologiske 
utviklingen veldig raskt. Solcelle panelene 
er blitt mer effektive og betydelig rime
ligere siden Statkraft la ned sin satsing 
i 2010. Dette har skapt en global boom 
innenfor solenergi. 

– Skal vi kunne utnytte mulighetene på 
dette området, må vi også være villige til å 
endre vår strategi i takt med utviklingen, 
konstaterer van der Linden. 

TRE TESTPROSJEKTER – Da vi i 2013 
foreslo ny satsing på sol, var det ikke 
lenger noe dedikert miljø for solenergi i 
selskapet. At det var vi som fikk i oppgave 
å se nærmere på mulighetene for å gjøre 
forretning ut av dette, skyldes først og 
fremst at vi er den enheten i Statkraft som 

Lys fremtid for
SOLENERGI

Små solcelle anlegg 
kan gi rimelig 
fornybar energi 
til millioner 
av  mennesker.
NIELS VAN DER LINDEN, 
LEDER AV STATKRAFTS ENHET FOR FORRETNINGS-
UTVIKLING INNENFOR TRADING & ORIGINATION

er nærmest markedet, sier van der Linden. 
Han forteller at de har begynt i det små. 

– Målsettingene har vært moderate, og 
vi kunne sikkert kommet langt med rene 
skrivebordsanalyser. Samtidig er det noe 
med å høste erfaringer fra det virkelig liv. 
Det gir en annen type læring. 

Prosjektet i Dörverden er ett av flere 
potensielle testprosjekter som Statkraft 
kjører for å føle seg frem i markedet. Lig
nende prosjekter vurderes i Düsseldorf i 
Tyskland og i Cakit i Tyrkia.

– Disse små forsøksinstallasjonene kan 
virke litt malplassert i Statkrafts portefølje 
av store vannkraftverk og vindparker, 
men de gir oss verdifull informasjon for 
å stake ut kursen for en eventuell større 
satsing. 

til strøm. Små solcelleanlegg kan gi rimelig 
fornybar energi til millioner av mennesker. 

SPARETILTAK Mindre solcelleanlegg kan 
også tenkes som et supplement til andre 
energikilder, både for å redusere kostnader 
og begrense klimautslipp.

– Supermarkeder, offentlige bygninger, 
hoteller eller privatboliger kan skaffe seg 
tilleggsenergi ved å installere små solcelle
anlegg på taket, sier van der Linden. 

Det er nettopp slik lokal energiproduk
sjon anlegget i Dörverden er et eksempel på. 
40 solcellepaneler, hver på 250 watt, og en 
enkel omformer produserer nok strøm til to 
husholdninger. 

AVGJØRELSE KOMMER I 2015 vil det bli 
tatt en beslutning om, hvordan og på hvilke 
områder Statkraft eventuelt skal engasjere 
seg innenfor solkraft. 

– Foreløpig satser vi på flere hester sam
tidig og ser på forretningsmulighetene både 
knyttet til små lokale installasjoner og større 
kraftverk. Til syvende og sist handler det jo 
om å finne frem til en satsing som er bære
kraftig, også økonomisk, sier van der Linden. 

Det er ventet at produksjonen av 
 solenergi på verdensbasis vil bli 
nesten tidoblet de neste 15 årene. 
Kilde: Bloomberg New Energy Finance

SOLENERGI PÅ VERDENSBASIS

Anlegget i  Dörverden 
i Tyskland er ett av 
Statkrafts tre test-
anlegg for solenergi. 
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ALDER: 46
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UTDANNING:  
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FAMILIE: Gift, to barn

MONICA MÆLAND

Kommunikasjonsdirektør 
Bente E. Engesland i 
samtale med nærings-
minister Monica Mæland 
om statlig eierskap og 
forventninger til Statkrafts 
satsinger fremover.

En stor skjerm med siste nytt 
fra Oslo Børs er det første som 
møter meg på vei inn til Monica 
Mæland. Statens eierandeler målt 

i markeds verdi er denne vinterdagen på 
573.624.418.474 kroner. («Oljefondet» 
har samme dag det svimlende tallet 
6.518.239.078.588 …)

Om det er uro i markedene, og om 
verdien går noe ned, er den uomtviste
lig formidabel. Staten er Norges største 
kapitalist.

Men grafene på skjermen i Nærings 
og fiskeridepartementet viser også at 
oljeprisen raser nedover. Vi var blitt vant 
til over 100 dollar fatet, nå vaker den 
rundt 40 dollar, noen dager 50. 

OMSTILLING ER TIDENS TEGN Monica 
Mæland tar imot, helt presis og full av 
energi. Hun er født i Bergen. Fryktløse 
vestlendinger tåler at det blåser. Jeg 
 starter likevel samtalen slik:

– Blir du ikke urolig når oljeprisen stuper?
– Nei, den store endringen kom brått. 

Men det var samtidig en varslet nyhet. 
Svært mange analytikere regner med at 
prisen skal opp igjen om en tid. Vi kan 
imidlertid ikke regne med å komme opp 
til den gamle normalen. Lavere oljepris 
og omstilling må regnes som den nye 
normalen. 

VI TRENGER FLERE NÆRINGER – Får 
endringene i olje- og gassnæringen konsekvenser 
for hva Staten vil fokusere på som eier?

– Olje og gass kommer fortsatt 
til å være dominerende i norsk og 
internasjonal økonomi. Vi skal leve lenge 
med en tung olje og gassindustri, og 
det vil skje store investeringer i denne 
næringen fremover. Et eksempel er 
Johan Sverdrupfeltet. Men endringene 
forteller at vi må ha flere ben å stå på. Vi 
må få til omstilling, og vi må skape nye 
næringer. Se for eksempel på hva Norge 
gjør innenfor eksport av fisk. Mens vi 
selger mindre olje og gass, selger vi mer 
sjømat. Investeringene i fornybar energi 
vil også bidra til nødvendig omstilling og 
en grønnere konkurransekraft. 

– Regjeringen besluttet i desember 2014 å 
tilføre Statkraft ny egenkapital og uttrykte med 
dette støtte til selskapets investeringsstrategi i 
Norge og internasjonalt. Den gjør oss i stand til 
investeringer på 60 milliarder i løpet av de nær-
meste fem årene. Hva var viktig i begrunnelsen?

– Statkraft er allerede Europas største 
produsent av fornybar energi og besitter en 
enorm kompetanse. Verden trenger mer 
energi, og mest mulig av den bør være for
nybar. Statkraft leverer et betydelig bidrag 
til fellesskapet gjennom skatt og utbytte. 
Dette er en samfunnskontrakt. Eierstruk
turen innebærer at vi fra tid til annen vil 

    Bente E. Engesland         Morten Brun

Hun er i statsministerens innerste krets og har eieransvar for nær halvparten av de statseide 
bedriftene. Næringsminister Monica Mæland er også kvinnen som nylig sikret Statkraft 10 milliarder 
kroner i ny egenkapital. – Verden trenger mer fornybar energi, sier hun.

ET BÆREKRAFTIG TREKK

Regjeringen er 
opptatt av at 

Statkraft synliggjør 
verdiskapingen i 

Norge og gjør den 
enda tydeligere.
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Dypt inne i fjellet et sted i Norge står Statkrafts servere trygt 
beskyttet mot naturkatastrofer, sabotasje og solstormer. Men selv 
ikke det mest ugjennomtrengelige fjell kan beskytte IT-systemene 
mot menneskelig uforsiktighet og uvitenhet.

Bombesikkert?

ha slike kapitalprosesser for å sikre at 
selskapet kan gjennomføre investeringer 
hjemme og ute. Regjeringen foretok en 
meget grundig vurdering og konkluderte 
med at en kapitaltilførsel på 10 milliarder 
kroner var riktig, i form av fem milliarder i 
ren overføring og redusert utbytte med til
svarende fem milliarder kroner. Vi mener 
dette gjør Statkraft klar til å gjennomføre 
sine strategiske ambisjoner.

 Statsråden understreker også at det 
skal skje satsing i hjemmemarkedet. 

– Vindkraftprosjektet i MidtNorge, 
Fosen og Snillfjord, er viktig. Regjeringen 
er opptatt av at Statkraft synliggjør 
verdi skapingen i Norge og gjør den enda 
tydeligere. 

INTERNASJONAL SATSING – Hvor viktig er 
Statkraft?

– Statkraft er veldig viktig. For Norge – 
og verden. Statkraft har lykkes hjemme 
og ute, også gjennom noen krevende år. 
Hvis selskapets styre og ledelse tar de rette 
beslutningene, kan Statkraft vokse seg 
større internasjonalt. Jeg har også tillit til 
at ledelsen vil det og har evne til å snu seg 
rundt. 

Høyrepolitikeren Monica Mæland 
var i ti år byrådsleder i Bergen og er en 
av statsminister Erna Solbergs nære og 
fortrolige. Vestlandet preger i det hele tatt 
den blåblå regjeringen med Høyre og 
Fremskrittspartiet. Næringspolitikken er 

mer sentral enn på lenge. Monica Mæland 
drives av ambisjonen om at Norge må 
prestere i den internasjonale konkur
ransen – og få resultater der vi faktisk 
kan være verdensledende. Incentiver til 
omstilling er viktig, enten for å utvikle nye 
næringsveier eller for å vri om innen olje 
og gass – som har tjent inn store rikdom
mer til Norge i årtier.

– I den politiske debatten er det mange som 
setter Statoil og Statkraft opp mot hverandre. Må 
det være enten-eller?

– Nei, tvert imot, begge deler. Verden 
trenger både fossil og fornybar energi. Selv 
om EU når sine klimamål, er det fortsatt 
slik at Norge har klimavennlig gass. Det er 
en attraktiv vare.

STATOIL OG STATKRAFT Statsråden ser 
Statoil og Statkraft som to tungvektere 
som kan leve side om side – og uten at det 
presser seg frem endringer i eierstruktur. 
Regjeringen holder fast ved sitt 100 pro
sent eierskap i Statkraft.

– Statkraft forvalter arvesølvet. Dere 
representerer fellesskapet, og det er et klart 
politisk flertall i Norge for å beholde det 
statlige eierskapet som nå, sier Mæland.

Men det er en del politisk rabalder i 
Norge nå, etter regjeringenes eierskaps
melding. En egen folkekampanje under 
flagget «Nei til salg av Norge» er lansert, 
men Mæland lar seg ikke bevege.

– Jeg er jo bergenser! Jeg er vant til 
engasjement. Kampanjen er basert på 
følelser, ikke fakta. Nå er det ikke noe galt 
i å ha følelser rundt Statens næringslivs
engasjement. Som statsråd må jeg samtidig 
forholde meg rasjonelt til dette.

– Mange krevende saker rulles opp i flere 
norske, internasjonale selskaper, og det er 
be  tydelig økonomisk og politisk risiko ved å 
investere i fremvoksende markeder. Hva legger 
du vekt på som eier?

– Jeg er opptatt av økonomisk risiko og 
at selskapene tar samfunnsansvar. Øko
nomisk bunnlinje og samfunnsansvar må 
gå hånd i hånd. Selskapene som er best på 
samfunnsansvar, er gjerne også gode når 
det gjelder å skape verdier. For Statkraft er 
dette helt nødvendig, siden dere forval
ter naturressurser. Samfunnsansvar er 
en merkevare for gode bedrifter, enten 
det gjelder kampen mot korrupsjon eller 
barnearbeid.

REISEN TIL TYRKIA Hvordan skaffer så 
statsråden seg innsikt bak dokumentene, 
under overflaten, i virksomhetene hun 
har ansvar for å følge med på? Hun er vant 
til å ta inn store mengder informasjon, 
analysere og forstå. Men vel så mye gir det 
å bevege seg ut i felten, å se bedriftene der 
de faktisk er. 

For en tid siden fulgte hun med Jotun 
til Myanmar, der norsk næringsliv er i en 
tidlig fase. Hun var også med på fiske
vaksinering i Ho Chi Minh sør i Vietnam, 
et tiltak som skal redde landets oppdrett. 

– Norge er et lite land, men du ver
den hva vi får til. Det gjør meg stolt. Min 
aller første reise som statsråd var faktisk 
sammen med Statkraft, under statsbesøket 
i Tyrkia i 2013. Det var flott å se hvor godt 
Statkraft blir tatt imot som næringsaktør 
ute, og hvor mye Norge faktisk kan bety 
for utviklingen av fornybar energi nettopp 
i Tyrkia og andre land i verden.  

Statkraft forvalter 
arvesølvet. 
Dere representerer 
fellesskapet.

ENERGI Døgnet mitt starter kl. 07 i departementet eller på Gardermoen 
på vei ut i virkeligheten. Dagene er tettpakket med møter med 
interessante folk. På kvelden går jeg gjennom papirene til neste 
dag før dagen er over i 23-tiden. I helgene er det en lykke å 
pendle hjem til familien i Bergen, og et roligere tempo.
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Døgnet
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S tatkrafts viktigste data ligger trygt 
lagret 900 meter inn i fjellet, sikret 
mot fysisk sabotasje, elektromag
netiske solstormer og naturka

tastrofer. Men alle datasystemer er sårbare, 
og omfanget av dataangrep og uønskede 
hendelser øker år for år.

NESTEN BARE SØPPEL Hver dag mottar 
ansatte i Statkraft 35 000 eksterne epos
ter. I tillegg bombarderes selskapet daglig 
med opp mot 300 000 søppelmeldinger 
– såkalt «spam» – som effektivt blokkeres 
av spamfilteret.

– Vi mottar 10–20 rapporter hver 
dag fra ansatte som er plaget av uønsket 
epost. De skulle bare visst hvor mange 
uønskede eposter de aldri får, sier Johnny 
Næss Langsrud, ITsjef i Statkraft. – Men 
skrur vi til spamfiltrene for hardt, risikerer 
vi å stanse også viktig post som skal inn.

Uønsket søppelpost er plagsomt nok, 
men blant alle de hjelpeløse svindelforsø
kene og useriøse tilbudene finnes det mel
dinger som gir grunn til større bekymring. 
De inneholder datavirus som kan gjøre 
stor skade. 

IKKE-SPESIFIKKE ANGREP Alle store 
selskaper og institusjoner er jevnlig utsatt 
for ulike former for dataangrep, ofte 
gjennom epost. De fleste angrepene er 
relativt amatørmessige forsøk på å hente 
ut kredittkortinformasjon og passord, eller 
«tjuvlåne» datakapasitet.

– Da er det ikke Statkraft som selskap 
som blir angrepet, vi er et tilfeldig offer. 
De fleste av disse angrepene skaper også 
såpass mye støy at det er lett å oppdage 
dem, sier Langsrud.

Noen ganger er det likevel alvor. I 
august 2014 rapporterte Nasjonal sikker
hetsmyndighet at 50 norske bedrifter i 
olje og energibransjen hadde vært utsatt 
for dataangrep gjennom eposter med 

virusinfiserte vedlegg. Ett av disse selska
pene var Statkraft.

 – Angrepet var alvorlig og profesjonelt 
utført. Hensikten var å få tilgang til viktig 
informasjon, og målet var økonomisk 
vinning, sier Langsrud. – Skadepotensi
alet er stort dersom uvedkommende får 
tak i forretningskritisk eller markeds
sensitiv informasjon, men de lyktes ikke 
denne gangen. Ingen av mottakerne åpnet 
eposten med det infiserte vedlegget. Vi 
oppdaget angrepet i tide.

PC SOM GISSEL Virus kan også brukes til 
å lamme ITsystemer og sette bedriften i en 
gisselsituasjon. Statkraft opplevde et slikt 
forsøk i 2014, men sikkerhetssystemer og 
rutiner sørget for å avverge skade.

 – Metoden går ut på å infisere systemet 
med et virus som krypterer data slik at de 
blir uleselige. I dette tilfellet ble en ansatts 
laptop infisert da vedkommende var på 
reise. De kriminelle tilbyr så kjøp av en 
«nøkkel» for å dekryptere harddisken 
og ber om kredittkortopplysninger. Sier 
du ja til et slikt tilbud, kan du bli grundig 
svindlet. Heldigvis hadde denne brukeren 
sikkerhetskopi av harddisken og var heller 
ikke koblet opp mot våre systemer da han 
ble angrepet, sier Langsrud.

 Ansatte på reise er ekstra sårbare for 
angrep, fordi PCene ikke får synkronisert 
og oppdatert sikkerhetssystemene like 
hyppig som hjemme.

 – Den store faren er at du ikke oppdager 
viruset, kommer tilbake til hovedkontoret 
og plugger inn maskinen på nettet. Da kan 
viruset spre seg videre. Vi vil nok oppdage 
det før det får gjort stor skade, men det ska
per masse trøbbel og redusert produktivitet 
på grunn av økt nedetid, påpeker Langsrud.

GLOBAL RISIKO Statkraft er blitt et 
internasjonalt selskap med operasjoner i 
mange land, og det byr på utfordringer for 

 Morten Ryen      Hans Fredrik Asbjørnsen

Vi mottar 10–20 rapporter hver dag fra ansatte som er 
plaget av uønsket e-post. De skulle bare visst hvor mange 
uønskede e-poster de aldri får.

Du og jeg er den 
største risikoen
Datakriminalitet, cyberterrorisme og industrispionasje 
øker i omfang. Likevel utgjør de ansatte den største risikoen 
for en bedrifts IT-systemer.

Gode råd

SMARTTELEFON Skru 
på telefonens innebygde 
krypteringssystem 
for data. Ikke send 
 konfidensiell informasjon 
via sms.

E-POST Ikke send 
 konfidensiell informasjon 
på epost. Send heller en 
lenke til dokumentet. 
Ikke åpne vedlegg fra 
ukjente kilder.

LOKAL LAGRING Ikke 
lagre konfidensielle 
dokumenter på laptop 
eller PC som ikke tilhører 
Statkraft.

MERKING Merk kon-
fidensiell informasjon 
tydelig med KONFIDEN-
SIELT.

UTSKRIFTER Ikke 
skriv ut konfidensiell 
informasjon hvis ikke du 
absolutt må. Dokumen-
ter bør låses inn eller 
destrueres etter at du 
har lest dem.

VIDEOKONFERANSE 
Bruker du video-
konferanse, sørg for at 
kryptering er aktivert.

MINNEPINNER Å 
unngå minnepinner er en 
god regel. Må du bruke 
det, bruk en kryptert.

SKYTJENESTER Konfi-
densielle dokumenter fra 
Statkraft skal ikke lagres 
på privat skytjeneste.

FILDELING Konfiden-
sielle filer skal lagres 
under konfidensiell 
deling i SharePoint.

KONFIDENSIELT

IT-sjef Johnny Næss Langsrud 
passer på at IT-systemene er 

sikre og virker som de skal.
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ITsikkerheten. Bevisstheten om risiko, og 
systemer og rutiner for å møte risikoen, er 
ikke like godt etablert overalt. 

– Vi vet at risikoen for å få PCen 
infisert øker kraftig når du beveger deg 
utenfor Norden og VestEuropa. Samtidig 
øker sårbarheten ved at vi er avhengige av 
å bruke offentlige kommunikasjonslinjer 
i andre land. Det er vanskelig å vite hvor 
godt de er sikret, sier Langsrud.

Da Statkraft etablerte seg i Albania, gikk 
det bare en snau uke før det første angrepet 
mot ITsystemet ble oppdaget. 

– I dette tilfelle kom kriminelle seg inn 
i en telefonsentral som vi kjøpte telefon
tjenester fra, og begynte å bruke våre tele
fonlinjer. Det var ingen direkte trussel mot 
våre installasjoner, systemer eller virksom
het, men det er klart at det er lite hyggelig 
når noen stjeler tellerskritt for å ringe kost
bare telefontjenester, sier Langsrud.

USIKRE MOBILER Det som bekym
rer ITsjefen mest, er imidlertid verken 
hackere eller virus utenfra. De er han 
forberedt på, og systemene for å oppdage 
og håndtere dem er gode. – Da er det er 
mye skumlere med dem som lister seg 
inn gjennom dører vi uforvarende har satt 
på gløtt, sier han og trekker fram usikre 
mobiler og ubevisst epostbruk som en 
voksende utfordring. 

– Her i Norge har vi jo nylig sett hvor 
enkelt det er å avlytte mobiltelefoner ved 
hjelp av falske basestasjoner, men hvor 
mange tenker på hva de snakker om på 
mobilen? Samtidig ser vi at mange sender 
sensitive dokumenter internt og eksternt 
via epost. Det er overhodet ikke sikkert, 
sier Langsrud og oppfordrer alle til alltid å 
bruke SharePoint internt og sende en lenke 
i stedet. Man kan også gi ekstern tilgang til 
SharePointsiter.

– Vi må være veldig bevisste på hvem vi 
gir tilgang til ulike typer informasjon. I et 
stort selskap som vårt vil det alltid være en 
fare for utro tjenere som kan tenkes å selge 
informasjon til utenforstående. 

DET VERST TENKELIGE Muligheten for 
cyberterror og hackerangrep mot kraft

sikkerhet og skape en god kultur og gode 
arbeidsrutiner – fra reguleringsområde til 
hovedkontor, fastslår hun. 

– Vi kan aldri sikre oss mot alle tenke
lige hendelser, men det er ekstremt viktig 
at vi både har tilstrekkelig med tekniske 
barrierer, og at vi er rustet til å håndtere 
angrep hvis noe skulle skje. Vi er godt for
beredt, men kan selvfølgelig alltid bli bedre. 

I likhet med Langsrud mener hun 
det ikke er noe i veien med de tekniske 
systemene. Sårbarheten ligger i vår bruk 
av dem og i manglende bevissthet om 
sikkerhet. 

– Vi er over 3 700 medarbeidere i Stat
kraft nå, og vi opererer i mer enn 20 land. 

Vi er alle del av en helhet, og sikker
hetsbrudd ett sted kan få konsekvenser 
for hele organisasjonen. Samtidig er det 
en utfordring at kultur og lover og regler 
varierer mellom landene. For oss er det 
viktig å etablere en standard som beskyt
ter folk, anlegg og verdier uansett hvor det 
er, sier Dårflot. 

GODE RÅD ER BILLIGE I 2013 fikk Nasjo
nal sikkerhetsmyndighet (NSM) rapporter 
om 50 alvorlige dataspionasjehendelser og 
3 900 sikkerhetshendelser rettet mot nor
ske virksomheter. Tallene for 2014 er ikke 
klare, men NSMs seniorrådgiver Jørgen 
Dyrhaug tror angrepene vil øke i omfang. 

– Og da snakker vi om virkelig alvorlige 
hendelser som vi kjenner godt til. Dess
verre er de lite kjent ellers i samfunnet, 
fordi virksomhetene ofte ikke vil fortelle 
om det. De ønsker ikke å røpe at de er 
sårbare, og tror det vil skade omdømmet 
deres. Det er uheldig, for større åpenhet 
om slike hendelser vil bidra til å øke den 
generelle bevisstheten, sier Dyrhaug. 

Han mener mye kan forbedres med 
enkle midler og peker på at noen av de 
mest effektive tiltakene er praktisk talt 
gratis, for eksempel å oppdatere program
varen til siste versjon og gjøre sikkerhets
oppdateringer. I tillegg dreier det seg om å 
begrense administratorrettigheter internt 
og legge noen restriksjoner på hvilke 
programmer folk skal få lov til å ha på 
maskinen. Gjennom slike enkle tiltak vil 

Vårt mareritt er at 
vi blir forhindret fra 
å styre og overvåke 
kraftverkene, eller at 
andre får tilgang til 
anleggene våre.

installasjoner må tas med i Statkrafts 
risikovurderinger. Det er eksempler fra 
andre land på at trusselen er høyst reell. 
I SaudiArabia fikk et oljeselskap 30 000 
PCer satt ut av spill, og i Tyskland opp
levde et smelteverk å miste styringen over 
en smelteovn.

– Vårt mareritt er at vi blir forhindret 
fra å styre og overvåke kraftverkene, eller 
at andre får tilgang til anleggene våre. Vi 
har aldri opplevd noe slikt, men det betyr 
ikke at det ikke kan skje, sier Ingeborg 
Dårflot, avdelingsleder for prosesskontroll 
i Statkraft og ansvarlig for forvaltningen 
av systemene som styrer og overvåker 
kraftverkene. I tillegg sitter hun i styret for 
Center for Cyber and Information Security 
(CCIS) ved Høgskolen i Gjøvik, et fagmiljø 
for forskning, utdanning og kompetanseut
bygging innenfor ITsikkerhet. 

RUTINER OG BARRIERER – ITsystemene 
er en mer og mer integrert del av vår 
virksomhet, også ute i kraftverkene. Derfor 
er det viktig å øke bevisstheten rundt IT 

Enten du er på jobbreise 
eller på ferietur, er 
det økt risiko for at 
uvedkommende kan få 
tilgang til informasjon du 
har på pc, nettbrett eller 
mobiltelefon. Noen tips 
og råd:

>  Forstå at du er et mål 
på internett

>  Ta ikke med deg flere 
enheter (PC, telefon) 
enn du trenger

>  Ta ikke med deg mer 
informasjon enn nød-
vendig på enhetene

>  Krypter informasjonen 
du har med deg

>  Slå av blåtann og WiFi 
når du kan

>  Bruk hjemmekontor-
løsningen hvis mulig

>  Sjekk enhetene når du 
kommer hjem

>  Skift passord når du 
kommer hjem 

TIPS
Sikkerhet på reise

IT-sikkerhet er et stadig viktigere 
tema, også ute i kraftverkene, 
mener Ingeborg Dårflot.
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Kraftforsyningen er en 
kritisk del av samfunnets 
infrastruktur. Sentrale 
aktører som Statkraft, 
Statnett og Hafslund 
har gått sammen 
om å etablere et eget 
datasikkerhetsorgan, 
KraftCERT, for bransjen. 

Det er norske myndigheter 
som gjennom NVE har bedt 
kraftbransjen om å sette 
i verk tiltak for å bedre 
sikkerheten innen pro
sesstyring. Hensikten er å 
kunne oppdage og håndtere 
uønskede hendelser raskt, 
slik at kraftproduksjon ikke 
blir satt ut av spill. 

KraftCERT skal analysere 
hendelser og identifisere 
fremtidige trusler, assistere 
medlemsbedriftene når noe 
skjer, og jobbe forebyggende 
for å redusere sjansene 
for alvorlige angrep mot 
ITsikker heten.

Innenfor flere norske 
samfunnssektorer er 
såkalte «certs» allerede 
etablert, blant annet på 
områdene helse, finans og 
justis og i universitets og 
høyskolesektoren. CERT er 
forkortelse for Computer 
Emergency Response Team.

 
Kilde: Statnett/Teknisk Ukeblad

Ansatte i de to landene har nå adgang 
til de samme dataverktøyene og 
systemene som resten av selskapet, 
eksempelvis Statkraft Way, Stream, 
SharePoint, Lync, epost og kalender
funksjoner.

Gjennom infrastrukturprosjektet i 
Tyrkia og Albania, som har vært ledet 
av Frode Meisingset i Market Ope
rations & IT, er det innført standard 
brukerstøtte og driftsprosesser for 
ITtjenester. Olav Hypher, landsjef i 
Tyrkia, er fornøyd: 

– Med Kargi og Cetin tar vår 
 virksomhet i Tyrkia et langt steg 
fremover. Dette krever en robust 
plattform, der ITinfrastrukturen 
spiller en nøkkelrolle. 
En viktig driver for prosjektet har vært 

sikkerhet. – Det er avgjørende for 
ITsikkerheten i Statkraft at alle bru
ker den samme infrastrukturen når de 
deler informasjon innad i selskapet, 
sier ITsjef Johnny Næss Langsrud. 

Han trekker frem den vellykte 
oppbyggingen av ITinfrastruktur i 
Albania og Tyrkia som en milepæl 
i den pågående utrullingen i de nye 
Statkraftlandene. Erfaringene som er 
høstet, vil være svært viktige for det 
tilsvarende arbeidet i LatinAmerika 
og ØstAsia. 

Etter planen skal Chile være inte
grert i slutten av april, mens utrullin
gen i Peru og Brasil tar til i henholdsvis 
mai og juni. Integrasjon av kontoret i 
India vil bli utført som en del av flyt
ting til nytt kontor i løpet av våren. 

Samarbeider 
om sikkerhet

sårbarheten umiddelbart være redusert 
med 80–90 prosent. 

INNBRUDD Dyrhaug er ofte overrasket 
over hvor slett sikkerheten kan være, selv i 
store virksomheter. 

– Mange virksomheter er forbausende 
naive og skjønner ikke hvor lett det er å få 
tilgang til informasjon og utnytte sikker
hetshullene i systemet deres. 

Han tror grunnen er at ITsikkerhet ikke 
står høyt nok på agendaen, og at virksom
heten ikke har gjort noen grundig vurde
ring av hvilken risiko de er villige til å ta.

 – Virusangrep kan være ubehagelig 
nok, men verre er det at virksomheter med 
liten bevissthet på sikkerhet ikke engang 
oppdager at noen har vært og snoket. Har 
du hatt innbrudd i huset eller på kontoret 
er det gjerne lett å se, og ofte finner du 
raskt ut hva som er borte. Er du utsatt for 
dataspionasje, er det ikke sikkert du opp
dager at noen har vært inne i systemet, og 
det kan også være svært vanskelig å finne 
ut hva som eventuelt er stjålet. 

ØKT SÅRBARHET Statkraft og mange 
andre virksomheter lener seg tungt på 
industrielle kontrollsystemer, noe som 
også øker sårbarheten.

– Slike systemer brukes av svært mange 
bedrifter for å styre og overvåke indus
triprosesser, produksjon, energitilførsel 
og liknende. Sårbarheten kommer når 
systemene er koblet til internett for å 
kunne fjernstyres over store avstander. 
Der de med skumle hensikter tidligere 
måtte bryte seg gjennom låste dører for 
å komme til en bryter, kan de nå liste seg 
inn via nettverket ditt, forklarer Dyrhaug.

Nasjonal sikkerhetsmyndighets 
viktigste oppgave er å bidra til å redusere 
sårbarheten i det norske samfunnet. 

– Det er som med din egen bolig. Vi 
kan ikke gjøre noe med tyvene der ute, 
men vi kan gi noen råd om hvordan du 
bør sikre deg ved å låse dører, låse ned 
sølvtøyet og bolte fast TVen slik at det 
blir litt vanskeligere å stjele den, sier han. 

Alle virksomheter bør satse mer 
på forebygging for å hindre skader og 
angrep på sine ITsystemer, og dette må 
bedriftens ledelse ta ansvaret for, mener 
Dyrhaug. 

– Forebygging er aldri en populær 
utgiftspost, og det kan være vanskelig 
for en ITsjef å få gjennomslag for slike 
utgifter så lenge bedriften ikke har opp
levd alvorlige virusangrep eller industri
spionasje, sier han. 

– Vellykket forebygging betyr at ingen
ting skjer. Men hvordan kan du vite 
at du har fått valuta for pengene når 
ingenting skjer? 

INTERNASJONAL STANDARD ITsjef 
Johnny Langsrud mener Statkraft er 
kommet langt når det gjelder ITsikker
het, men innrømmer at det er en utfor
dring å holde seg ett skritt foran dem 
som kan skade selskapet. 

– Vi følger en internasjonalt aner
kjent standard for ITsikkerhet, «The 20 
Critical Security Controls», utviklet av 
eksperter fra offentlige og private virk
somheter i USA. Kontrollene omfatter 
gjennomgang av autorisert og uauto
risert utstyr, sjekk av programvare på 
PC, laptop og nettbrett, adgangskontroll 
og tilgangsbegrensninger, sikkerhets
systemer for nettverk og så videre. 
I tillegg har vi et godt et samarbeid 
med myndighetene og bransjen om 
ITsikker het, sier han.

– Det er likevel ikke mulig å gardere 
seg mot alle typer hendelser, og risiko er 
noe vi må leve med. Det er og blir også 
en vurdering av kostnad mot nytte. Hva 
er sikkert nok? Det er et spørsmål vi 
hele tiden må stille oss. 

Er du utsatt for 
dataspionasje, er 
det ikke sikkert du 
oppdager at noen 
har vært inne i 
systemet.

Statkrafts kontorer og kraftverk i Tyrkia og Albania er 
nå tilknyttet Statkrafts IT-infrastruktur. Integreringen 
bidrar til å forenkle og styrke kommunikasjon og 
samarbeid på tvers av landegrenser.

Godt samarbeid Ingeborg Dårflot, avdelingsleder for prosesskontroll og ansvarlig for forvaltningen av systemene som styrer og overvåker kraftverkene, er avhengig av et nært 
samarbeid med IT-sjef Johnny Næss Langsrud. 

På nett med  
Tyrkia og Albania

Statkraft-land som skal integreres i IT-systemet
Statkraft-land som er integrert i samme IT-system
SN Power og Agua Imara
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Glomfjord kraftverk står som en katedral over det norske krafteventyret som 
startet for mer enn 100 år siden. Ikke bare er det et av Statkrafts eldste kraftverk  
i drift, i fjor åpnet et nytt kraftverk inne i det samme monumentale bygget.

  Jimmy Linus       Sissel Fantoft

FOTOREPORTASJEN GLOMFJORD

Lange linjer

Glomfjord kraftverk ligger innerst 
i Glomfjorden i Meløy kommune 
i Nordland. Den katedrallignende 
bygningen er tegnet av arkitekt Olaf 
Nordhagen. På den andre siden 
av fjorden skimtes industristedet 
Glomfjord.
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For den nette sum av 120 kroner fikk lensmannen og kirke
sangeren i Meløy kjøpt fallrettighetene til elva Fykanåga i 
Glomfjord i 1898. Interessen for kraftutbygging hadde skutt 
fart etter at Staten ervervet sin første foss, Paulenfossen i 

VestAgder, i 1895. 
Staten kom etter hvert på banen også i Glomfjord og kjøpte 

ikke bare kraftverket, men hele byen som Glomfjord Aktie
selskap hadde planer om å etablere.

– Kraftverket la grunnlaget for fremveksten av industrikom
munen Meløy. Her i Glomfjord var det ingenting før kraftverket 
ble bygd, og lokalsamfunnet er fremdeles svært avhengig både av 
kraft og vann fra oss, forteller kraftverksjef Karl Svein Thorrud.

Den sakrale og monumentale utformingen som de første 
norske kraftverkene fikk, sier sitt om betydningen de ble tillagt i 
samtiden. Glomfjord kraftverk er tegnet av Olaf Nordhagen, som 
også sto bak vakre Vemork kraftstasjon på Rjukan og restaure
ringen av selveste Nidarosdomen i Trondheim.
Totalt har det katedrallignende bygget innerst i Glomfjorden huset 

seks aggregater. I dag er det bare ett av dem som fortsatt er i drift. 
To står igjen som historiske monumenter, mens tre er fjernet.

– Vi rev ut om lag 900 tonn med stål og satt igjen med digre 
kratre i gulvet, forteller Thorrud.

Inne i den gigantiske maskinhallen, der et av de utrangerte 
aggregatene sto, er Fykanvatnet kraftverk nå etablert som et av 
Statkrafts nyeste anlegg.

– Det åpnet offisielt i fjor, men har vært i drift siden 2013. Det 
er et separat kraftverk fordi det får vannet sitt fra Fykanvatnet, 
mens det gamle aggregatet har Nedre Naver som inntaksmagasin, 
sier Thorrud.

Det spesielle med begge kraftverkene er at vannet nyttiggjøres 
to ganger.

– Først produserer vi strøm, deretter blir vannet pumpet over 
til verdens største smoltanlegg, som eies av Marine Harvest og 
ligger her i Glomfjord.

Fortsatt er kraftverket og det lille samfunnet innerst i 
 Glomfjorden gjensidig avhengig av hverandre. 

1 | Kraftverksjef Karl Svein Thorrud kom til Glomfjord i forbindelse med utbyggingen av Svartisen kraftverk i 1990, traff ei Glomfjord-jente og ble værende. I dag er han 
sjef for kraftverkene Glomfjord, Neverdalsåga, Fykanvatnet og Svartisen.  2 | Under krigen besluttet tyskerne å utvide kraftverket, men i 1942 satte sabotasjeaksjonen 
Operasjon Muskedunder en stopper for dette, da to nordmenn og ti briter sprengte rørgatene og generatorene. Sju av sabotørene ble fanget av tyskerne og senere  henrettet 
i  konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Utenfor kraftstasjonen står i dag en minnestein over sabotørenes heltemodige innsats.  3 | Driftsarbeider Terje Brandt inne i 
 maskinhallen. De to bakerste generatorene er ikke lenger i bruk, men den midterste produserer kraft fra inntaksmagasinet Nedre Naver. Aggregatet foran er  
Fykan vatnet kraftverk, som har vært i drift siden 2013.

FOTOREPORTASJEN GLOMFJORD

1 2 3
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4 | Mekaniker Svein Arve Hansen er en av de ansatte som sørger for at Glomfjord kraftverk fungerer knirkefritt. I snart 100 år har kraftverket spilt en avgjørende rolle for 
industristedet Glomfjord.  5 | I starten måtte arbeiderne ved kraftverket ta seg til fots opp den stupbratte fjellsiden bak kraftverket for å komme til inntaksmagasinet. Senere 
ble det bygd kabelbaner, først en enkel platting man bandt seg fast på, og senere den mer moderne varianten som ses på bildet.  6 | Ole W. Lund var en av gründerne som 
begynte byggingen av Glomfjord kraftverk i 1912. Hans sønn Bernt Lund var driftsbestyrer her i hele sitt yrkesaktive liv, og også en ivrig hobbyfotograf. Her skuer han 
utover Glomfjorden under byggingen av rørgaten. Bildet er enten tatt av kona Astrid eller med selvutløser.  7 | Byggingen av kraftverket var beinhardt arbeid, likevel ble 
det ikke spart på vakre detaljer. Den blå mosaikken fra byggeåret pryder fortsatt veggene inne i maskinhallen.

FOTOREPORTASJEN GLOMFJORD
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STATKRAFTSKOLEN OFFSHORE VINDKRAFT

OFFSHORE VINDKRAFTSTATKRAFTSKOLEN

Jo større vindmøller, desto mer vind 
fanges og mer kraft genereres. I til
legg er det billigere både å bygge og 
drifte et færre antall store turbiner 

enn mange små. Det er bakgrunnen for 
at vindmøller til havs blir stadig større. På 
landjorda er de trolig på vei til å nå top
pen, i alle fall når det gjelder størrelse.

– Når rotorbladene kommer opp i en 
lengde på nær 80 meter, sier det seg selv 
at det er vanskelig å transportere dem 
på land, sier Ole Johan Lindaas, leder for 
prosjektgjennomføring i Offshore Wind 
i Statkraft. – Lastebilene klarer verken 
svinger, broer eller tunneler med last av 
slike dimensjoner. 

KYSTEN ER KLAR Av verdens totale 
vindkraftproduksjon kommer bare to 
prosent fra vindparker til havs, men 
interessen er økende.

– I noen markeder øker motstanden 
mot vindparker på land på grunn av 
støy og visuell påvirkning. Derfor er det 
mange land som tilrettelegger for vind

kraft til havs. Storbritannia, der Statkraft 
er etablert, er et godt eksempel på dette, 
sier Lindaas.

Forholdene langs kysten, som dybde 
og bunnforhold, legger føringer for hvor 
det er naturlig å satse. 

– Det finnes to hovedkonsepter for 
havvindkraft; bunnfaste og flytende 
vindmøller. I Europa er det bare bygget 
bunnfaste vindparker for kommersielle 
formål, og vanndypet er begrenset til 
om lag 40 meter. Flytende vindmøller er 
foreløpig på utviklingsstadiet, men kan 
være aktuelt i land med større vanndyp, 
som for eksempel Japan, sier Lindaas.

RIVENDE UTVIKLING Å etablere en 
vindpark til havs er en prosess som går 
gjennom mange faser. 

– Det første vi må ha, er en tomt å 
bygge på og en trasé for kabelen til land. I 
Storbritannia er det Dronningen som eier 
tomtene til havs, og vi forhandler med 
hennes representanter ved «The Crown 
Estate». Dernest må vi få konsesjon for 
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FELTKABEL 33 KV SJØKABEL 132 KV

OFFSHORE TRANSFORMATOR-  
OG KOBLINGSSTASJON

TRANSFORMATOR-
STASJON

 LANDKABEL 
400 V

154 METER

A380

STØRRELSESFORHOLD 
Vindmøllene som skal 
benyttes på Dudgeon, 
har rotorblader store som 
vingespennet til et A 380 
passasjerfly og er mer 
enn dobbelt så høye som 
Frihetsgudinnen.

HOVEDKOMPONENTENE i vindparken, selve vindmøllene, monteres på en monopæl 
som bankes ned i havbunnen. Deretter monteres et overgangsstykke og vindturbinen 
med tårn, hus og rotorvinger. 

93
METER
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Å bygge vindparker til havs er dyrt, utfordrende og tidkrevende. 
Likevel er offshore vindkraft lønnsomt, og ikke minst fremtidsrettet. 
En av årsakene er at man kan bygge større enn på landjorda.90 000

OFFSHORE VINDKRAFT I STATKRAFT 
Statkraft er involvert i fire havvindparker utenfor 
kysten av Storbritannia: Sheringham Shoal (i drift), 
Dudgeon (skal stå ferdig i 2017), Triton Knoll 
(planlegges ferdigstilt før 2020) og Doggerbank 
(plan legges ferdigstilt etter 2020). Alle de fire vind-
parkene er partnerskapsprosjekter.

DUDGEON OFFSHORE WIND FARM I TALL
De største vindmøllene Statkraft har i drift i dag, er 
på 3,6 MW. På Dudgeon får vindmøllene en effekt 
på 6 MW. Til sammen benyttes det i underkant av 
90 000 tonn stål.

Antall turbiner: 67
Høyde: 200 meter
Vekt per monopæl: 1000 tonn
Eksportkabel: 90 km 

Når størrelsen teller

 Jenny Bull Tuhus         Annette Holm Grøsland     Torbjørn Steen
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STATKRAFTSKOLEN OFFSHORE VINDKRAFT AKTUELT GODE NABOER

 Ellen Stai      Jimmy Linus

Når Statkraft etablerer seg i nye områder, er det avgjørende å ha et godt 
samarbeid med  lokalsamfunnet. I landsbyen Pay Pay i Peru har en liten 
vevstue gitt en ny og bedre hverdag for kvinnene som jobber der.

Å veve seg et liv

UNDER 2. VERDENSKRIG ble bomber som ikke var sluppet 
over målet, droppet i havet før bombeflyene landet på hjemme-
basen. På Dudgeon ble det funnet en bombe på 500 kilo.

500 KG

utbygging og tillatelse til oppkobling mot 
strømnettet, forklarer Lindaas.

Parallelt med konsesjonssøknader 
utvikles en utbyggingsløsning, der man 
velger turbinkonsept, fundamente
ringsmetode, kabeldimensjoner, trans
formatorstasjoner og kabeltrasé både til 
havs og på land.

– Det har vært en stor utvikling på 
turbinsiden for offshore vindkraft. På 
Sheringham Shoal ble det valgt turbiner 
som yter 3,6 MW. I Dudgeonprosjektet 
har vi valgt 6 MWmaskiner, og nå er 
det tilgjengelig maskiner på 8 MW med 
en rotordiameter på over 160 meter. Og 
utviklingen stopper ikke der.

VIND OG GRUNN Ettersom havet er flatt, 
blir vinden mindre bremset ned enn på 
land. Dersom det ikke foreligger tilstrek
kelig vinddata for det aktuelle vindpark
området, må det installeres målemaster.

– Vi beregner hvor langt fra hverandre 
vindmøllene må stå for ikke å ta vind fra 
hverandre, og optimaliser slik at vi får 
kortest mulige kabellengder i vindpar
ken, forklarer Lindaas. 

For å kunne velge fundamenterings
løsning trengs omfattende grunnundersø
kelser på feltet. Boreprøver av bunnen tas 
til land for å analyseres. På denne måten 
kan det lages kart over forholdene i hav
bunnen ned til dybder på 60–80 meter.

Den rimeligste fundamenteringsløs
ningen er monopæler; store stålrør som 
bankes ned i bunnen med en enorm 

Ole Johan Lindaas, leder for 
prosjektgjennomføring i  
Offshore Wind i Statkraft

hydraulisk hammer. På Dudgeonprosjek
tet veier de største pælene over 1 000 tonn.

– Dersom grunnforholdene tilsier at 
vi ikke kan benytte monopæl, er alter
nativet såkalte stålfagverk, noe som øker 
kostnadene i betydelig grad, sier Lindaas.

FUGL OG FISK I tillegg til vind og 
grunnundersøkelsene blir det utført en 
rekke målinger og registreringer i vind
parkområdet.

– Vi må registrere forekomster av 
koraller og undersøke hva som finnes av 
fisk, fugl og pattedyr. Og ikke minst må vi 
utføre en såkalt UXOundersøkelse, eller 
registrering av udetonerte eksplosiver.

– Under andre verdenskrig ble det 
sluppet mange bomber som ikke detonerte. 
De kan representere stor fare i forbindelse 
med marine operasjoner. På Dudgeon er 
det så langt funnet en udetonert bombe på 
500 kilo som må fjernes.

STOR AKTIVITET Når prosjektet er 
besluttet utbygget, skal alle komponen
tene anskaffes, inkludert tjenester for 
marine operasjoner. Og det er ikke småt
terier det dreier seg om.

I Dudgeonprosjektet er det til havs 
beregnet 500 løft som karakteriseres som 
store, og 30 000 løft totalt. Mer enn 5 000 
dager med fartøy i sving må til for å få de 
enorme vindmøllene på plass.

– Frem til nå har strategien vært å 
fordele anskaffelsene på relativt mange 
kontrakter, men tendensen går i retning 

av færre kontrakter med større enkelt
verdi, forklarer Lindaas.

VINGENE TIL SLUTT Arbeid på land og 
til havs blir utført parallelt. 

– På land bygges transformatorsta
sjonen som skal sikre at vi leverer riktig 
nettspenning. Samtidig produseres og 
installeres landkabelen, som graves ned 
i bakken. Arbeidet med å innhente land
eieravtaler for landkabelen kan ofte være 
vanskelig og tidkrevende, sier Lindaas.

– Til havs starter vi ofte med å instal
lere de store monopælene, en eller flere 
transformatorstasjoner, kablene til land og 
kablene som kobler sammen de enkelte 
turbinene og transformatorstasjonen. 
Deretter installeres tårnet til turbinene, 
turbinhuset og til slutt vingene. For at det 
skal være mulig å drive fiske i nærheten av 
kablene, og for å gi kablene litt beskyttelse 
mot blant annet skipsankre, må kablene 
graves ned til en dybde på rundt en meter. 
Dette gjøres med store spesiallagde ploger 
eller høytrykksspyler som lager en grøft 
som kablene kan legges i.

SLÅ PÅ Når alle komponentene er instal
lert, starter sammenkoblingen av alle 
turbinene. Så skal alt testes.

– Først tester vi delsystemer, og 
deretter tester vi hele vindparken og 
kabler helt frem til koblingsstasjonen til 
regionalnettet. Når alt er sjekket og klart, 
er det bare å slå på bryteren og vente på 
god vind. 

Når alt er sjekket og klart, 
er det bare å slå på bryteren 
og vente på god vind. 



28 STATKRAFT NR 1 2015 NR 1 2015 PEOPLE & POWER 29

AKTUELT GODE NABOER

Jeg kunne veve fra før, men nå får jeg 
betalt for det. Det har forandret livet 
mitt, forteller Emiliana Reyes Rubio. 

Vevstuen er ett av Statkrafts sosi
ale prosjekter i den karrige Jequetepeque
dalen, der kraftverket Gallito Ciego ligger. 
Samfunnsansvarsprosjektene i dalen ble 
startet av SN Power i forbindelse med 
at selskapet fikk konsesjon og overtok 
kraftverket i 2003, og videreføres nå av 
Statkraft.

SELVSTENDIGHET – Når vi går inn i nye 
områder, kartlegger vi svakheter og styr
ker ved lokalsamfunnene, lager analyser 
og kommer med forslag til prosjekter, 
forteller Karla Eche, som inntil nylig var 
Statkrafts ansvarlige for samfunnsansvar 
(CR) i Peru. 

– Målet er at folk skal kunne klare seg 
selv bedre enn før vi kom.

Karla har tatt oss med til et lite murhus 
i landsbyen Pay Pay. I den enkle vevstua 
går små barn fra fang til fang, mens kvin
nene forteller hva arbeidet betyr for dem. 
Pengene de får for skjerfene, dukene, ves
kene og klærne de produserer, er et kjær
komment tilskudd til familieøkonomien, 
men andre sider ved jobben er minst like 
viktige. Tidligere jobbet mange av kvin
nene sammen med sine menn i åkeren, 

eller hjalp dem, som de uttrykker det. Nå 
har de et eget, selvstendig arbeid å gå til, en 
arbeidsplass som sysselsetter nærmere 30 
kvinner fra Pay Pay og området rundt. 

Da vevprosjektet startet for fem år siden, 
fikk kvinnene plutselig kolleger. Å høre 
til i et fellesskap der man hjalp og lærte av 
hverandre, var noe helt nytt. Ikke minst 
fikk bondekvinnene et forum for menings
utveksling, noe de tidligere hadde manglet. 

– Jeg har fått større selvtillit og tør å si 
hva jeg mener, også når jeg snakker med 
mannen min, sier en av kvinnene. Mange 
nikker og sier at ja, akkurat sånn er det. 
Machokulturen står sterkt blant mennene 
her, men nå har flere av dem begynt å 
ta seg av barna mens kona er på arbeid. 
 Pengene som kvinnene tjener, kommer 
godt med. Også noen menn har lært 
seg å veve, selv om de gjør det innenfor 
hjemmets fire vegger. Arbeidet på vevstua 
får ringvirkninger, det merker kvinnene 
tydelig. 

SUNN SKEPSIS Peru er et rikt land, men 
over halvparten av befolkningen er fattige. 
Folk er vant til at utenlandske selskaper 
beriker seg på deres bekostning. Gruve
selskaper og andre foretak har ødelagt 
naturgrunnlaget for mange mennesker. 
Derfor må også Statkraft regne med å bli 

DETTE ER SAKEN: Tillit er viktig 
når Statkraft etablerer seg i 
områder der folk har dårlig 
erfaring med internasjonale 
selskaper. Åpenhet, informasjon 
og utviklingsprosjekter legger 
grunnlaget for et godt sam-
arbeidsklima.

Gallito Ciego

PRODUKSJON: 193 GWh
KAPASITET: 34 MW

Vannkraftverket Gallito Ciego 
ligger 600 kilometer nord for 
Lima i La Libertad-regionen i 
Peru. Det ble kjøpt opp av SN 
Power i 2003. Kraftverket ligger 
nedstrøms Gallito Ciego-
demningen. Foruten kraft-
produksjon blir det oppsamlede 
vannet i demningen brukt til å 
vanne jordbruksarealene i 
nærheten.

1 | Emiliana Reyes Rubio viser hvordan kvinnene vevde før de fikk vevstuen. Areli Yubani Diaz Saavedra (til venstre) og Luz Aurora Cuzco Culquichicon (til høyre).  2 | Vevstol og nye 
 teknikker betyr at Emiliana og kollegene hennes kan produsere for salg.  3 | Av og til vever kvinnene hele natten for å få ferdig bestillingene. Fellesskapet de føler er verdifullt 
på mange måter.  4 | Barna er ofte med mødrene på jobb, men etter at kvinnene begynte å tjene penger, har også fedrene tatt mer ansvar for barna.

1 2

GODE
NABOER

3 4



30 STATKRAFT NR 1 2015 NR 1 2015 PEOPLE & POWER 31

møtt med skepsis og til dels sterk lokal 
motstand. Strategien er å møte motstan
den med åpenhet, informasjon og tilbud 
om samarbeid om ulike prosjekter som 
kommer lokalbefolkningen til gode.

– Aller først må vi forklare folk at vi 
lager ren energi, vi forurenser ikke, sier 
Karla Eche. Så må vi være åpne om at når 
vi for eksempel bygger et nytt kraftverk, 
vil det først bli stygt, men vil se bedre ut 
når det står ferdig. 

AVANSERT HÅNDVERK Karla har fulgt 
kvinnene i vevstua gjennom flere år. Hun 
ser tydelig endringene som har funnet 
sted. Først handlet det om å gi kvinnene 
opplæring, så gjaldt det å perfeksjonere 
teknikkene og høyne kvaliteten på arbei
det, før de lærte å gjøre business av det. 
Nå står vevstua for en allsidig produksjon. 
Blant annet lager kvinnene stoff som 
blir til tøyprodukter som eksporteres. 
Designere kan komme med sine tegninger 
og bestille plagg, dessuten lager kvinnene 
produkter som finner veien til butikkene i 
Lima og turistmarkedene i Cusco.

– Av og til sitter vi her hele natten for 
å bli ferdig med et oppdrag i tide, forteller 
kvinnene. 

Håndverk har lange tradisjoner i 
Jequetepequedalen. Før spanierne erobret 

landet var dalen en del av Inkariket, 
kjent for sin rike kultur. Nettopp her har 
arkeologer nylig gravd frem keramiske 
gjenstander som er godt bevart, til tross for 
at de er rundt 3000 år gamle. Krukkene 
har kompliserte grafiske detaljer som viser 
at dette var avansert arbeid. 

MÅ GI NOE TILBAKE Statkraft har også 
et samarbeidsprosjekt med skolen i Pay 
Pay. Men Eche understreker at det er viktig 
ikke å påta seg oppgaver som er regjerin
gens ansvar. 

– Vårt bidrag til skolen er først og 
fremst å undervise om energi og miljø
vern. Det hender også at vi bidrar til eller 
deltar i arrangementer ved skolen. Felles 
for prosjektene er at vi måler resultatene 
av det vi gjør, for å se hva som virker og 
ikke virker. Hvis det vi gjør ikke har noen 
målbar effekt, finner vi på noe annet.

– Vårt utbytte av dette arbeidet er at vi 
unngår problemer, eller får færre proble
mer enn vi ellers kunne fått. Uten å gi noe 
tilbake kan vi ikke drive vår virksomhet, 
understreker Karla Eche. 

Etter at dette intervjuet ble gjort, har Karla Eche 
gått over i en ny stilling. Marcial Medina er er nå 
sjef for CR & Community Relation i Peru.

Av og til sitter vi her 
hele natten for å bli 
ferdig med et  
oppdrag i tide.

5 | Kvinnene vever etter skisser fra ulike designere, og mange av plaggene som produseres i den lille vevstua, ender opp i de lekre turistbutikkene i Lima eller på  
markedet i Cusco.  6 | Vevstuen er blitt et samlingssted for kvinnene i landsbyen.  7 | Statkraft støtter skolen i Pay Pay, hovedsakelig ved å bidra til undervisning om 
energi og miljøvern. Det er imponerende hva elevene kan om disse emnene.

4 4

4

Vårt bidrag til skolen er først og  
fremst å undervise om energi og miljøvern. 
KARLA ECHE

5 6

7

AKTUELT GODE NABOER
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Innbringende 
kyr
14 GRAVIDE KUER skal bidra 
til å sikre økonomien for flere 
familier som er påvirket av 
Devoll-utbyggingen i 
Banja-området i Albania. 
Enheten som skal sikre at 
selskapet ivaretar sitt miljø- 
og samfunnsansvar i 
Devoll-prosjektet, har jobbet 
sammen med familiene i over 
en måned for å gjøre i stand 
tilfredsstillende boforhold for 
dyrene. En måned etter at 
kuene kom på plass, blir det 
rapportert at de trives godt 
hos sine nye familier. Fem 
kuer har født friske kalver og 
produserer opp mot 20 liter 
melk per dag.

EN EGEN LANDORGANISASJON 
er etablert for Albania. 
Devoll-prosjektet går inn i sin 
travleste periode, samtidig 
som Statkraft ønsker å styrke 
sin posisjon i landet. Tom 
Kristian Larsen blir landsjef 
og tiltrer i juli 2015. Larsen 
har vært adm. dir. i Himal 
Power Ltd. (HPL) i Nepal siden 
januar 2012.

Vandkraft, der nu i afsideliggende dalfører spildes  
uden  nogensomhelst værdi, vil uten tvivl i fremtiden  
kunde udnyttes til drift af industrielle anlæg, drift  
af jernbaner, belysning og fremstilling af metaller.
GUNNAR KNUTSEN I ET BREV TIL STORTINGET I 1892. I 1895 BIDRO HAN TIL K JØPET AV PAULENFOSS, SOM REGNES SOM 
 STARTPUNKTET FOR STATKRAFT, OG SOM ER GRUNNEN TIL AT STATKRAFT FEIRER SIT T 120 ÅRS JUBILEUM I ÅR. KNUTSEN BLE 
SIDEN STATSMINISTER I NORGE. Kilde: reg jeringen.no

Livsviktig 
trening
I JANUAR åpnet et eget HMSakademi i tilknyt
ning til Cetinutbyggingen i Tyrkia. Alle som skal 
jobbe på anlegget, får her en sikkerhetstrening 
som er tilpasset oppgavene de skal utføre.

Det 1 300 kvadratmeter store HMSsenteret har 
innendørs og utendørs fasiliteter for teoretisk og 
praktisk innføring i viktige prosedyrer for helse, 
miljø og sikkerhet. Det undervises blant annet i 
arbeid i høyden, tunnelsikkerhet, brannsikkerhet, 
evakuering og elementær førstehjelp. Tarik 
Tanriverdi, HMSansvarlig i Cetinprosjektet, har 
ledet arbeidet med å etablere senteret.

– HMSakademiet er en stor inspirasjon 
for andre byggeprosjekter, både i Statkraft og i 
bransjen. Vi ser frem til å følge iverksettelsen av 
treningsprogrammene og den videre utviklingen 
til akademiet. Gratulerer til HMSprosjektgruppen 
med rask omsetning fra idé til ferdigstillelse! sier 
Mads Magnussen, seniorspesialist i International 
Hydropower.

ETTER ET ÅR MED ANALYSER og kartlegging har Power  Generation 
satt opp en liste med ti tiltak som skal gjennom føres for å gjøre 
organisasjonen i stand til å takle fremtidens utfordringer. 

>  Forbedring av sikkerhetskultur og sikkerhetskrav for høy-
risikoarbeid 

>  Utrulling av utvalgte verktøy for kontinuerlig forbedring 
>  Lokale forbedringer og forenklinger identifisert i diagnosen 
>   Gjennomføre MainSAP-opplæring (vedlikeholdsmodul) og rulle 

ut Mobile Workplace 
>  Implementere klassifisering av kraftverk med differensiert drift 

og vedlikehold 
>  Styrke tilstandsvurdering og vedlikeholdsanalyse 
>   Implementere differensierte prosjektmodeller 
>  Rulle ut KPI-målekort på kraftverksgruppenivå 
>   Institusjonalisere årlig strategisk bemanningsplanlegging i PG 
>   Etablere brukervennlig grensesnitt og struktur for dokument-

styring 

På listen med forbedringspunkter er enkelte tiltak såkalte 
«no- regrets» og obligatorisk for alle regioner. Andre tiltak haster 
mindre og avhenger av lokale behov. Her kan regionene selv 
bestemme farten, men alle de ti punktene skal være gjennomført 
innen utgangen av 2016.

OPTIMUM TOPP TI

HMS-akademiet er en stor 
inspirasjon for 
andre byggeprosjekter.

35
STATKRAFT HAR SOM 
MÅL AT 5–10 
PROSENT AV 
FAGARBEIDERNE I 
NORGE SKAL VÆRE 
LÆRLINGER. I 2014 
VAR 35 LÆRLINGER 
ENGASJERT I 
STATKRAFT. NYE 
LÆRLINGSTILLINGER 
UTLYSES FORT-
LØPENDE.

SI NEI! Det er budskapet i Statkrafts 
nye HMS-ikon for Power Generation 
i Tyskland og Storbritannia (PGG). 
Ikonet er utviklet av John Keenan, 
som vant idékonkurransen som 
ble utlyst i fjor. Han er ansatt ved 
kraftverket Rheidol i Wales. – Ikonet 
er enkelt og samtidig kraftfullt. Det 

uttrykker at det er uakseptabelt å kompromisse eller senke HMS-
standarden. Budskapet skal hjelpe oss å opptre med tillit både 
eksternt og eksternt, sier jurymedlem  Roland Harting, sjef for 
teknologi og vedlikehold i PGG.

Tarik Tanriverdi, HMS-ansvarlig i Cetin-prosjektet.
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... arbeid. Som byggingeniør i kraftverksgruppa har jeg ansvar for tilsyn av 
vassdragsanlegg. Jeg koordinerer, planlegger og gjennomfører de tilsynene som 
er nødvendige, og er et slags bindeledd mellom Statkraft og de eksterne aktø
rene. Det er min jobb å passe på at vannet er på riktig plass i alt fra pumpe
stasjoner til røranlegg. Jeg er utrolig fornøyd med arbeidsmiljøet i Statkraft. Her 
har jeg mange gode og kunnskapsrike kollegaer som jeg lærer av hver dag.

... inspirasjon. Det er fantastisk å oppleve de voldsomme kreftene som 
gjemmer seg bak dammer og fossefall. Et eksempel er Vøringsfossen, den er 
rett og slett spektakulær. I vannkraften ligger det et element av evighet som 
fascinerer meg; prosessen der snøen blir lagret og så smelter og renner ned i 
dammen slik at vi kan lage energi av vannet. År etter år.

... nedturer. Fra naturens side er jeg er en positiv person. Hvis det går dår
lig, forsøker jeg alltid å snu om på det og gjøre det til en erfaring å lære av. Det 
er da man utvikler seg og finner ut hvem man er. Det har vært perioder i livet 
da jeg har lurt på om jeg har havnet på riktig sted, spesielt mens jeg studerte. 
Men fra det øyeblikket jeg begynte å jobbe i kraftbransjen, visste jeg at det var 
her jeg hører hjemme. 

... oppturer. Oppturene driver meg. Jeg blir veldig motivert av å se resul
tater, for eksempel en tunnel eller dam som vi har laget. Da kjenner jeg på en 
utrolig mestringsfølelse. 

... balanse. Tidligere jobbet jeg ute hele uken og var bare hjemme i helgene. 
Nå som jeg jobber samme sted som jeg bor, har jeg mer likevekt i tilværelsen. 
Balanse er viktig. Jeg ser eldre anleggsfolk som knapt kjenner kona si lenger, 
og det er ikke noe mål for meg. Jeg styrer arbeidsdagen min selv, så det er mitt 
ansvar å sørge for at balansen er riktig. Heldigvis trives jeg i yrket mitt, så det 
er aldri surt å komme på jobb. 

... ren energi. Ren energi er bærekraftig og fremtidsrettet. Jeg er opptatt av 
både miljø og naturvern og synes det er viktig at vi griper minst mulig inn i 
naturen. Hardangernaturen er vakker og skjør. Den må behandles med for
siktighet, slik at fremtidige generasjoner også kan få nyte godt av den.  

Når Øyvind Sandstå står foran Vøringsfossen, 
føler han ærefrykt overfor kreftene i de frådende 
vannmassene. Og ikke minst over innsatsen som 
ligger bak det å temme vann. Det styrker troen på 
en bærekraftig fremtid. Vi har spurt ham om … 

KORT OM

Navn: Claudia Hauge
Stilling: Project HSE Manager,  
Offshore Wind
Land: Fra Norge til Storbritannia 
År i Statkraft: 8

Claudia Hauge byttet nylig arbeidssted 
fra Lilleaker til London. I november 
2014 ble hun tilsatt som HMS-sjef for 
offshore vindprosjekter. Hennes 
oppgave blir å etablere og lede 
prosjektenes HMS-prosesser i tråd med 
Statkrafts prosjektstyringssystem og 
prosjektmodell. Hun har tidligere jobbet 
med helse, miljø og sikkerhet i 
konsernstaben.

Navn: Oliver Schenk
Stilling: Senior Financial Advisor, 
 Performance Management 
Land: Fra Tyskland til Norge
År i Statkraft: 7

Oliver Schenk begynte sin karriere i 
Statkraft i 2007 i Controlling, Market 
Operations & IT. Som administrasjons-
sjef for Power Generation i Tyskland og 
Storbritannia (PGG) var han med på å 
bygge opp denne nye regionen. Nå flytter 
han til Norge og stillingen som senior 
finansrådgiver i enheten Performance 
Management i Finans-området.

PÅ FLYTTEFOT

Blant Statkrafts 3731 
ansatte er det stadig folk 
som bytter jobb.

AKTUELT KORT OM

Stilling: Byggingeniør
Avdeling: Kraftverksgruppe Hardanger, 
vedlikeholdsgruppe Eidfjord
Land: Norge
I Statkraft siden: April 2014
Alder: 35 år
Utdannet: Byggingeniør fra Høgskolen 
i Bergen
Aktuell: Byggeleder for flere nye 
prosjekter, blant annet Grasbotntjørni 
pumpestasjon som skal stå klar i 
2015

 
ØYVIND SANDSTÅ

 Ylva Vethe       Tommy Andresen
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AKTUELT NYE MARKEDER

Statkraft satser for fullt i Brasil og blir 
hovedeier i kraftselskapet  Desenvix. Med 
eierandel i 13 vannkraftverk, blir landet 
stadig viktigere for Statkraft.

Selv om den senere tids tørke i 
Brasil skal være den verste siden 
målingene startet i 1930, er det 
grunn til å tro at vannet vender 

tilbake til sambalandets elver.
– Situasjonen i Brasil er blitt litt van

skeligere, men vi satser på at Statkraft 
kan vokse organisk og gjennom videre 
oppkjøp, sier Joakim Johnsen.

Statkrafts landsjef i Brasil får med 
oppkjøpet av Desenvix ansvar for et av 
landene med størst Statkraftaktivitet, 
med eierandel i 13 kraftverk og en pro
duksjonskapasitet på 349 MW.

Allerede i 2003 var det flere i Statkraft 
som snakket om mulighetene i Brasil, men 
først i 2011 ble ord til handling. Da kjøpte 

SN Power kontraktporteføljen i energisel
skapet Enerpar og året etter 40,65 prosent 
av aksjene i vannkraftselskapet Desenvix. 
I februar ble det klart at Statkraft mener 
alvor med satsingen. Med overtakelsen av 
Jacksons eierandeler på 40,65 prosent blir 
Statkraft majoritetseier i Desenvix med 
81,3 prosent av aksjene.

PASSET PERFEKT Før SN Power under
tegnet avtalene om oppkjøp i Desenvix i 
2012 ble det gjort inngående analyser av 
det brasilianske markedet.

– Både utbyggingsprosjekter og oppkjøp 
ble vurdert, men vi anså det som viktig å 
ha en lokal organisasjon. Desenvix passet 
fint inn i vår strategi, ettersom selskapet 

 Anders Berg-Hansen        Guilherme Antunes

På ballen i
BRASIL

hadde alt vi var på jakt etter: flere kraft
verk i drift, flere prosjekter under bygging 
og mange spennende prosjekter under 
planlegging, forteller Johnsen. Han har i 
lang tid fulgt dette markedet og var med i 
SN Powers første team i 2003.

Med oppkjøpet av Desenvix er Statkraft 
blitt majoritetseier i flere vannkraftverk 
i det sørlige Brasil og i to vindkraftverk 
helt nord i det utstrakte landet. Statkraft 
er allerede godt etablert med markeds
operasjoner i Brasil, etter oppkjøpet av 
kontraktsporteføljen til Enerpar i 2011. I 
dag jobber 14 ansatte i avdelingen Trading 
& Origination på kontoret i Rio de Janeiro 
med backofficestøtte i Florianopolis 
lengre sør.

MÅ VÆRE «PÅ BALLEN» Men det er 
ingen selvfølge at et kraftselskap med 
norske røtter skal lykkes i Brasil.

– Her sier man at Brasil ikke er for 
nybegynnere, sier Johnsen med et smil og 
forteller at utenlandske aktører i dette lan
det må være mer «på ballen» enn i Europa.

Politiske endringer kan komme raskt.
– Ikke alle prosjekter er lønnsomme og 

interessante til enhver tid, men det gjelder 
å følge med. For eksempel har vi vurdert 
utbygging av ny småkraft på under 30 
MW som ulønnsomt de siste par årene, 
men nå er forholdene endret. Pristaket 
for auksjoner på ny produksjons kapasitet 
ble hevet i 2014, og dermed er småkraft 
plutselig lønnsomt igjen. De aktørene som 

>  Etablert i 2008
>  Antall ansatte: 

28 fordelt på to 
kontorer (14 i 
International 
Hydropower, 14 i 
Market Operations 
& IT)

>  Hovedkontor i 
Florianópolis i 
del staten Santa 
Catarina sør i 
Brasil

>  Kontoret for  Trading 
& Origination ligger 
i Rio de Janeiro

>  Etablert i 1995 av 
bygg- og anleggs-
selskapet Engevix

>  Er hel- og deleier 
av 13 kraftanlegg 
med kapasitet 
på til sammen 
349 MW

>  Eier selskapet Enex 
som har spesiali-
sert seg på drift og 
vedlikehold av små 
og mellomstore 
vannkraftanlegg

>  Desenvix blir 
med oppkjøpet 
eid av Statkraft 
(81,30 prosent) 
og  FUNCEF 
(18,70 prosent). 
Sistnevnte er Brasils 
tredje største 
pensjonsfond

JOAKIM JOHNSEN 
er Statkrafts land-
sjef i Brasil. 

FAKTA
Statkraft 
Brasil

FAKTA
Desenvix

Med oppkjøpet av 
Desenvix blir Statkraft 
blant annet eier 
av vannkraftverket 
Monjolinho i delstaten 
Rio Grande do Sul.
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STATKRAFTLANDET SVERIGE

SVERIGE

ENERGIMARKEDET 

VISSTE DU AT

INDUSTRI OG INNOVASJON har 
plassert Sverige på verdenskartet. 
Landet står bak en rekke internasjo-
nale merkevarer, som Skype, H&M, 
Volvo, IKEA, Electrolux og Spotify.

NORGE OG SVERIGE har vært i union 
to ganger; fra 1397 til 1523 (Kalmar-
unionen) og fra 1814 til 1905.

LUCAS OG ELSA er de mest 
populære navnene på barn født i 
2014. Det vanligste etternavnet er 
Andersson. 

91 GRADER skiller henholdsvis 
den høyeste (+38) og laveste (-53) 
 temperaturen som er målt i Sverige.

7 NOBELPRISVINNERE i litteratur 
kommer fra Sverige, deriblant Selma 
Lagerlöf.

Kilde: sverige.se

... i Sverige dekker til sammen ni prosent 
av landarealet. En av dem er Volgsjöfors 
demningsområde der kraftverket Volgsjöfors 
ligger. Kraftverket har en effekt på 20 MW.

Statkraft har virksomhet 
i 19 land. I hvert nummer 
presenteres ett av dem.

STATKRAFT I SVERIGE

KRAFTVERK 

97 500
INNSJØER INNBYGGERE: 9,7 millioner

HOVEDSTAD: Stockholm
STYREFORM: Konstitusjonelt monarki, 
parlamentarisk demokrati
STATSMINISTER: Stefan Löfven
SPRÅK: Svensk

Siden markedet ble deregulert i 1996, 
har elektrisk kraft blitt omsatt på Nord 
Pool Spot. Av den totale kraftproduksjonen 
står vannkraft for nær 48 prosent, kjerne-
kraft for nær 40 prosent og vindkraft for 
drøyt sju prosent. Et strømforbruk på om 
lag 14 000 kWh per innbygger plasserer 
Sverige på sjetteplass internasjonalt. 
Det høye energiforbruket skyldes dels 
det  kjølige klimaet og dels kraftintensiv 
industri. 97 prosent av Sveriges kraft-
produksjon er karbonfri, og leveranse-
sikkerheten ligger på over 99 prosent.

Statkraft er det fjerde største 
energiselskapet i Sverige. Det 
heleide datterselskapet Statkraft 
Sverige AB eier og driver 55 
vannkraftverk. Statkraft har 
også flere vindkraftprosjekter i 
samarbeid med SCA og Södra 
i Sverige. I tillegg eier og driver 
Statkraft fire fjernvarmeverk i 
landet.

Det heleide datterselskapet 
 Statkraft Financial Energy har 
lisens fra det svenske finans  til-
synet for å drive med krafthandel 
og porteføljeforvaltning. 

AKTUELT NYE MARKEDER

55 vannkraftverk

Fire fjernvarmeanlegg

la slike prosjekter på is for et par år siden, 
har mistet en stor forretningsmulighet. For 
å lykkes må du ha flere ben å stå på, holde 
flere prosjekter varme og følge godt med.

IKKE NOK Å KUNNE VANNKRAFT 
Brasil utfordrer også Statkraft på en annen 
måte. Her er det nemlig ikke nok å være 
flinkest i klassen på vannkraft. Normalt 
kan en norsk ingeniør med høy stolthet 
reise rundt i verden og vise til sitt hjem
lands mer enn 100 år lange erfaring med 
å utnytte vannkraft til energiproduksjon. 
Men i Brasil er det ikke nok. Det store 
landet med sitt overveldende nettverk av 
brede, strie elver har også mer enn 100 års 
erfaring med vannkraft.

– Brasil får om lag 70 prosent av sin 
elektrisitet fra vannkraft, og kraftbransjen 
sysselsetter titusener av mennesker. Her er 
det mye kompetanse, og du møter stadig 
folk som har jobbet kontinuerlig med 

vannkraft hele livet. Statkraft må altså 
kunne tilby noe mer, og vår styrke ligger 
først og fremst innenfor drift og vedlike
hold av kraftverk og energihandel.

OGSÅ SOL OG VIND Mens de fleste 
aktuelle vannkraftprosjektene ligger 
sør og sørøst i Brasil, er mulighetene 
innenfor vindkraft hovedsakelig i nordøst. 
Desenvix eier to vindparker i Brasil: Bahia 
og Barra dos Coqueiros. Bahia har målt 
kapasitetsfaktorer opp til 50–60 prosent, 
blant de høyeste i hele Brasil.

Nå kommer også solkraft for fullt. 
Mange kraftprodusenter kjøper land
områder rundt eksisterende vindparker 
for å bygge solkraftanlegg. Desenvix har 
et forsknings og utviklingsprosjekt ved 
vindparken Bahia for å måle styrken på 
solens innstråling i området – informa
sjon som kan avgjøre om det er fornuftig 
å bygge ut solenergi der. Foreløpig dekker 

solkraft bare 0,01 prosent av landets kraft
forbruk.

MER VEKST? Etter at president Lula da 
Silva kom til makten i 2002, opplevde Brasil 
en eventyrlig økonomisk vekstperiode. 
Brasil utviklet seg på ti år til å bli verdens 
sjette største økonomi. Idet Dilma Rouseff 
går inn i sin andre presidentperiode, ser 
bildet ikke så lyst ut. Den økonomiske 
veksten har stagnert de siste årene.

– For få år siden skulle alle selskaper 
satse på Brasil. Økonomien vokste ved 
at middelklassen ble større. Nå må det 
komme strukturelle reformer for at veksten 
skal fortsette, mener Johnsen. Han er like
vel optimistisk på Statkrafts vegne.

– Fra vårt ståsted er Brasil et betydelig 
marked, fordi det er et stort behov for mer 
kraft. Og selv om markedet domineres av 
kjempestore aktører, er det rom for mindre 
aktører som oss. 

Her i Brasil sier 
man at Brasil ikke 
er for nybegynnere. 
Utenlandske aktører 
må være mer «på 
ballen» enn i Europa.

Landsjef Joakim Johnsen og kollega Talita Rangel får mer å gjøre med overtakelsen av Desenvix.

Fem vindparker, 
nummer seks under bygging



@thomasevjen Fin utsikt en tidlig morgen. Pålsbu kraftverk #statkraft

@JBKanavin Governor Mustafa Tutulmaz in #Siirt @erikadahlin Just another day on work #statkraft

#STATKRAFT 
ENGASJERER
Tagg dine bilder på Instagram med #Statkraft.  
Vi velger ut et knippe i hvert nummer av  
People & Power.

OFFSHORE WIND FARMS ARE THE FUTURE, #STATKRAFT CEO TELLS  
@REUTERS_SUMMITS #WINDPOWER #CLIMATE

@ALERTNETCLIMATE

GOVERNOR MUSTAFA TUTULMAZ 
IN #SIIRT WELCOMES #STATKRAFT 
#HYDROPOWER PROJECT FROM 
NORWAY :-) 

@JBKANAVIN

@Statkraft #climate #glacier #southamerica

@mortendjupvik Tilbake i idretten #statkraft


