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Rundt 560 000 husholdninger 
får elektrisitet fra en ren, fornybar 
ressurs i Andesfjellene.

To åpninger og et jubileum

Med åpningen av Cheves 
markerte Statkraft en 
milepæl for vår virksomhet 
i Peru. Rundt 560 000 

husholdninger får elektrisitet fra en 
ren, fornybar ressurs i Andesfjellene. 
Et stolt øyeblikk i Statkrafts historie.

Styreleder Olav Fjell la i sin tale 
vekt på Statkrafts bidrag til en mer 
bærekraftig energiforsyning i Peru 
og markerte åpningen med disse 
ordene: – Etter mange års hardt arbeid 
står Cheves frem som et kraftverk i 
 teknologisk verdensklasse. 

Vår historie i Peru går tilbake til 
slutten av 1990-tallet, da utviklingen 
av Cheves startet. Men det var først i 
2007 at vekststrategien i landet fikk 
momentum. Nå er ambisjonen her, 
som i andre land, at vi skal være en 
langsiktig industriell aktør og bidra til 
vekst og utvikling gjennom utbygging 
av fornybar energi. 

Historie ble også skapt da vi åpnet 
Kargi i Tyrkia i august. Jeg var så heldig 
å være til stede og ble spesielt rørt av 
hvordan folk fra landsbyene strømmet 
til for å være med på åpningen. 
Landsbysjefene – muhtarene, menn, 
kvinner og barn; alle var med. 700 
gjester i det smekkfulle teltet fikk høre 
en begeistret konsernsjef Christian 
Rynning-Tønnesen beskrive Tyrkia 
som et av Statkrafts viktigste markeder.
Med to nye kraftverk i drift øker 

vår internasjonale tilstedeværelse. 
 Selskaper som Statkraft bidrar med 
viktig vekst og velstand, sa den 
tyrkiske energiministeren. Norges 
ambassadør Janis Bjørn Kanavin la til 
at Statkraft tar sitt samfunnsansvar på 
alvor gjennom støtte til skoleelever og 
hjelp til flyktninger.

Flyktningstrømmen fra Syria til 
Europa er den største siden andre 
verdenskrig. Tyrkia har tatt imot over 
to millioner, mange av dem i nær-
områdene ved vårt byggeprosjekt 
Cetin. Tragediene som utspiller seg, 
berører oss alle. Derfor har vi økt inn-
satsen i samarbeidet med Røde Kors 
og Røde Halvmåne. 

Også etter jordskjelvkatastrofen 
i Nepal var det viktig for Statkraft 
å gi nødhjelp. Først og fremst har 
kraften fra Khimti-verket faktisk 
spilt en avgjørende rolle for Nepals 
strømforsyning etter jordskjelvene. 
Veldig mange kraftverk ble slått ut av 
 rystelsene. Men i tillegg har vi bidratt 
til feltsykehus og matforsyninger.

Statkrafts internasjonale satsing 
har ikke vært noen enkel reise. 
Mange nye risikofaktorer er kommet 
inn i bildet, økonomisk, politisk 
og humanitært. Det tar også tid 
å få fotfeste i nye markeder. Men 
milepælene i Tyrkia og Peru viser 
at vi er på rett vei. Vi er 120 år – og 
fremtidens selskap. 

EN HJELPENDE HÅND To 
måneder og tre dager etter 
det første jordskjelvet satt 
Statkrafts konsernrevisor 
Lena Thon på et fly til 
Katmandu. 

20

Engasjement Perus president, Ollanta 
Humala Tasso, i samtale med Statkrafts 
landsjef i Peru, Juan Antonio Rozas, og 
konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, 
under åpningen av Cheves.
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Energiløft i Peru
PERUS PRESIDENT, OLLANTA HUMALA TASSO, foretok 
15. september den offisielle åpningen av 
Cheves. Vannkraftverket er det første Statkraft 
har utviklet og bygget ut på egenhånd i Sør-
Amerika. Den sterke tilstedeværelsen fra det 
offisielle Peru understreker betydningen av 
tilgang på ny energi i landet.

– Cheves er et viktig anlegg både i et lokalt 
og nasjonalt perspektiv. Prosjekter som dette 
styrker vår infrastruktur og bidrar til et løft i de 
regionale markedene, og øker mulighetene for 
arbeidsplasser og velstandsutvikling, sa presi-
denten i sin tale. Også energiminister Rosa María 
Ortiz Ríos var til stede under åpningen.

Kraftverket ligger 130 kilometer nord for 
hovedstaden Lima ved elven Huaura. Anleg-
get skal årlig levere nær 840 GWh fornybar 
energi, noe som kommer godt med i et land 
der elektrifiseringsgraden har økt fra 30 til 90 
prosent de siste 10 årene og etterspørselen etter 
fornybar kraft er økende. Energiproduksjonen i 
Peru er spådd å måtte dobles innen 2030 for å ta 
unna for veksten. Statkrafts konserndirektør for 
internasjonal vannkraft, Asbjørn Grundt, mener 
Cheves er strategisk viktig for selskapet.

– Åpningen av Cheves underbygger vår 
ambisjon om å styrke posisjonen som en ledende 
internasjonal leverandør av ren energi, sier han.

Sammen med Brasil og Chile utgjør Peru et 
satsingsområde for Statkraft i Sør-Amerika. Med 
Cheves er Statkraft blitt Perus femte største kraft-
produsent, med en installert effekt på 443 MW. 

180
Rapporten «Projected costs of generating 
electricity» viser at kraftproduksjon fra de 
fornybare kildene sol og vind ikke lenger 
er dyrere enn fossil kraftproduksjon. IEA 
(International Energy Agency) bygger 
på data fra 180 kraftanlegg i 22 land, 
fra kjernekraft og kullkraft til sol- og 
vindparker og vannkraft.

NY VITEN

Myteknusing
EN SEIGLIVET MYTE sier at 
vindturbiner produserer mindre 
energi enn energien som har 
vært benyttet for å produsere 
dem. Flere tidligere studier har 
konkludert med at dette ikke 
stemmer, nå har også Siemens 
foretatt livssyklusanalyser 
som knuser myten. Funnene 
viser at offshore-turbiner 
trenger mindre enn ti og en 
halv måned med normal 
produksjon for å produsere 
den energien som går med til 
å lage dem, mens en onshore-
turbin trenger mindre enn fem 
og en halv måned. Resultatene 
er publisert i «Environmental 
Product Declarations» for 
vindparker både til lands og 
til havs.

Solfylt samarbeid 
DET VAR GOD STEMNING da Statkraft og og indiske Bharat Light 
& Power (BLP) signerte aksjonæravtalen for det nye 50/50-eide 
samarbeidsselskapet Statkraft BLP Solar Solutions Pvt. Ltd. 
Selskapet skal utvikle solkraftinstallasjoner med effekt på nær 
10 MW, slik at forbrukere kan få elektriske strøm fra solpaneler på 
taket av bygninger. – Jeg takker alle kolleger i Statkraft som har 
bidratt, både lokalt og i Oslo og Düsseldorf, for deres helhjertete 
støtte til utvikling av solenergi i India, sa Magne Borgund, daglig 
leder av Statkraft Markets i India, under signeringen.

BARE EN TREDJEDEL av 
den norske befolkningen 
vet at 97 prosent av 
norsk kraftproduksjon 
er vannkraftbasert, viser 
en undersøkelse som 
TNS Gallup har gjort for 
Statnett.

Prosjekter som 
dette styrker 
vår infrastruktur 
og bidrar til et 
løft i de regionale 
markedene.
OLLANTA HUMALA TASSO, PRESIDENT I PERU

1 | Andesfjellene rammer inn 
det nye vannkraftverket Cheves 
i Peru. Konsernsjef Christian 
Rynning-Tønnesen (t.v.) var til 
stede sammen med gjester fra 
Peru og Statkrafts organisasjon. 
2 | President Humala Tasso tok 
seg god til å snakke med folk. 
3 | Styreleder Olav Fjell holdt 
tale under åpningen. 
4 | Et symbolsk trykk på 
knappen ble foretatt av president 
Humala Tasso. Kraftstasjonen har 
to Pelton-turbiner med en samlet 
effekt på 172 MW og utnytter et 
fall på 600 meter.

1 2
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Alarmen 
går!

Sola skinner og sjøen er stille ved 
vindparken Sheringham Shoal. 

Torsdag 10. september tegner til å bli 
en god dag for vedlikeholdsarbeid 

på vindturbinene.

 Morten Ryen       Alan O'Neill

P lutselig, ved 14-tiden, ringer 
nødtelefonen på kontrollsenteret 
i havnebyen Wells-next-the-Sea i 
Norfolk. En person har falt sammen 

etter et illebefinnende under arbeid oppe 
i et av turbintårnene. Han klager over 
smerter i brystet. Arbeidskameratene tror 
det kan være et hjerteinfarkt, så det haster 
å få mannen til land. 

I løpet av noen minutter er et helikopter 
fra den britiske kystvakten og en rednings-
båt på vei ut til feltet. I mellomtiden har 
mannens kolleger satt i gang livreddende 
førstehjelp på stedet.

I farta Redningsbåten fra Royal National Lifeboat 
Institution bruker 40 minutter ut til vindparken. Tid er 
en viktig faktor ved skade og sykdom. Derfor har alle 
ansatte fått grundig opplæring i førstehjelp.

Arbeidskameratene tror det kan 
være et hjerteinfarkt, så det haster  

å få mannen til land.
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Historisk åpning i Tyrkia
Stemningen var stor da Statkrafts første egenbyggede kraftverk i Tyrkia åpnet i august. 
Lokalbefolkningen, det offisielle Tyrkia og Statkrafts ledelse var alle godt representert.

 Isil Onan       Statkraft

Mer enn 700 personer deltok i 
den offisielle åpningen, som 
ble foretatt av den tyrkiske 
energiministeren Taner Yildiz og 

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen.

– Investeringer i fornybar energi baner 
vei for velstand i Tyrkia, uttalte Yildiz 
under den høytidelige åpningen av Kargi. 
Kraftverket er 100 prosent eid av Statkraft 
og er det første selskapet har bygget opp 
fra bunnen av i Tyrkia. 

GOD MATCH I sin tale understreket 
Rynning-Tønnesen at Statkrafts satsing 
på vannkraft i Tyrkia har et langsiktig 
perspektiv. 

– Tyrkia har rik tilgang på naturres-
surser som elver, vind og sol. Det er en 
god match for Statkraft, som er Europas 
ledende fornybarselskap. Etterspørselen 

etter energi øker raskt ettersom både 
befolkningen og økonomien vokser. Der-
for er Tyrkia et viktig marked for Statkraft. 

Med åpningen av Kargi har Statkraft 
femdoblet sin kapasitet i landet.

GODE NABOER Kargi-prosjektet har lagt 
vekt på gode relasjoner med lokalbefolk-
ningen fra områdene rundt kraftverket. 
Derfor var det positivt at så mange lokale 
gjester hadde funnet veien til åpnings-
markeringen. Etter at programmet var 
over fra scenen, fortsatte feiringen uten-
dørs med sosialt samvær og god utsikt til 
den flunkende nye kraftstasjonen. Flere av 
deltakerne i Kargis sosiale program, som 
gir tilskudd til bygging av drivhus, frukt-
hager og birøkting, var til stede. Tilgangen 
på ekspertise og midler har bidratt til at 
dyktige bønder i området har funnet nye 
inntektskilder. 

>  Fra 1. januar 2014 overtok 
Statkraft drift og vedlikehold 
av vindparken.

>  Plassert ca 20 kilometer 
utenfor kysten av Norfolk, 
England. 

>  Parken inneholder 88 vind-
turbiner og dekker et areal på 
35 kvadratkilomete.r 

>  Årlig produksjon er 1,1 TWh. 

>   Turbintårnene er 80 meter 
høye, og bladene er 52 meter 
lange.

>  Vindparken har et samarbeid 
med både helikoptertjenesten 
i den britiske kystvakten og 
redningstjenesten i Royal 
National Lifeboat Institution 
(RNLI).

SHERINGHAM SHOAL
Storbritannia

RASK RESPONS Denne gangen var det bare 
en øvelse, men scenariet er reelt nok. Med 
over 30 kilometer inn til land, med utfor-
drende flo og fjære og med arbeid i trange 
turbintårn 80 meter over havoverflaten 
er det en krevende oppgave å redde noen 
fra en ulykke eller akutt sykdom. Nettopp 
av den grunn er det viktig å gjennomføre 
øvelser med jevne mellomrom. 

– Hensikten med øvelsen var å teste våre 
systemer og rutiner for redningsoperasjoner, 
sier Adam Blake, vedlikeholdssjef på 
 Sheringham Shoal. Han forteller at øvelsen i 
det store og hele gikk helt etter planen. 

– Det eneste avviket var at redningsheli-
kopteret måtte avbryte øvelsen for å delta i 
en virkelig redningsoperasjon et helt annet 
sted, sier Blake. – Dermed måtte vi gjen-
nomføre vår evakuering på en litt annen 
måte enn planlagt. 

HØYKOMPETENTE ANSATTE Sheringham 
Shoal samarbeider med redningsbåttjenesten 
Royal National Lifeboat Institution (RNLI). 
Under øvelsen blir en båt sendt ut fra Cromer 
Lifeboat Station. Båtturen ut til vindparken 
tar om lag 40 minutter.

ALTA: I fjor ble det gjennomført en øvelse ved Alta kraftverks 
dam anlegg som førte til endringer. Scenariet var at et arbeidslag 
skulle skifte en hydraulikkslange på en flomluke. En av med-
arbeiderne falt ned fra en stige og brakk beinet. For å komme opp 
fra flomluka måtte en 48 meter høy spiraltrapp forseres. 

– Det fungerte ikke. Det var for trangt til å frakte ham opp på 
båre, og det nyttet ikke å bære ham på ryggen. Øvelsen førte til at 

vi måtte flytte spiraltrappene ved begge flomlukene, forteller Tore 
Isaksen, vedlikeholdsleder i Alta kraftverk.

Fra 2013 har Statkraft hatt fokus på evakuering i trange rom, 
opp fra sjakter og ned fra høyder. 

– Dette er noe vi øver på med jevne mellomrom. Derfor har 
vi kjøpt inn en dukke som veier 75 kilo, slik at øvelsene blir så 
realistiske som mulig, sier Isaksen.

Endring 
etter 

øvelse

Tid er alltid en kritisk faktor ved en alvor-
lig ulykke eller akutt sykdom. På grunn av 
de krevende forholdene og avstanden inn 
til land har derfor vedlikeholds teamene 
fått utvidet opplæring i livreddende 
første hjelp, forklarer Blake. Inne på land 
er det også et eget kriseteam – Emergency 
Response Team – som koordinerer hjelpen 
og holder kontakt både med mannska-
pene ute i vindparken og med rednings-
mannskapene. 

GODT SAMARBEID Adam Blake er meget 
fornøyd med gjennomføringen av øvelsen.

– Samarbeidet med RNLI og kystvak-
ten fungerte utmerket. Det er godt å vite 
at de planene vi har for å håndtere slike 
krisesituasjoner fungerer, og at vi er i stand 
til å komme raskt ut med hjelp til syke eller 
sårede. 

I alt var mer enn 50 personer involvert i 
planlegging og gjennomføring av øvelsen. 

– Vi holder jevnlige beredskapsøvelser 
og har trent på en rekke scenarier tidligere. 
Vi vil fortsette å gjøre dette, slik at vi kan 
være forberedt uansett hva som skulle 
kunne hende, sier Adam Blake.  

1 | Tyrkias energiminister Taner Yildiz feiret åpningen av 
Kargi med lokale gjester fra området rundt kraftverket. 
2 | Vannkraftverket Kargi ligger ved elven Kizilirmak 
nord i Tyrkia. Årlig kraftproduksjon er 470 GWh, og 
installert effekt er 102 MW.

1 | Ombordstigning Det er krevende 
å gå om bord i båt fra vindmøllene. 
Derfor foregår det kun vedlikeholds-
arbeid når bølgehøyden er lav. 
2 | Trangt Å frakte båre ned gjennom 
vindmøllen krever trening.

11 2
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ALDER: 47

STILLING: Konsern-
direktør i Market 
Operations & IT

ERFARING: 13 år 
i Statkraft i ulike 
lederstillinger innenfor 
markedsoperasjoner, 
anleggsutvikling og 
utbygging, sjefingeniør 
ved instituttet for 
energi systemer og 
-økonomi ved Aachen 
Tekniske Universitet, 
ett år som kraftmegler 
i Enron

UTDANNELSE: PhD 
i elektroteknikk fra 
Aachen Tekniske 
 Universitet i Tyskland

FAMILIE: Kone og to 
barn

JÜRGEN  
TZSCHOPPE 

Konserndirektør Jürgen 
Tzschoppe i samtale med 
kommunikasjonsrådgiver 
Anders Berg-Hansen om 
drivkreftene bak energi-
revolusjonen vi står midt 
oppe i.

V i står midt i en energirevolusjon. 
Folk uten kunnskaper om energi-
produksjon monterer solcellepa-
neler på hustaket sitt og batterier 

på veggen. Verdens samlede kapasitet 
for produksjon av solkraft er multiplisert 
med en faktor på 100 i løpet av bare 14 år. 
Bilprodusenten Teslas eget batteri Power-
wall oppnådde et salg på forbløffende 6,5 
milliarder kroner bare på en uke.

– Det står tre viktige drivkrefter bak 
omveltningen i elektrisitetsmarkedene 
akkurat nå.

Jürgen Tzschoppe høres optimistisk ut 
når han forklarer endringene innenfor de 
europeiske kraftmarkedene.

– For det første har klimaendringene ført 
til at folk har begynt å tenke annerledes. 
For det andre har nye løsninger gjort det 
mulig å velge distribuert energi fremfor 
energi fra strømnettet. For det tredje er 
forbrukerne interessert i å finne sine egne 
løsninger.

MELLOM HJEMBYER Tzschoppe har 
opplevd det tyske energiskiftet, «Energie-
wende», fra innsiden helt siden før han 
kom til Statkraft i 2002. Han er det eneste 
medlemmet av Statskrafts konsernledelse 
som ikke er norsk. Som tysker med flere 
års erfaring fra Düsseldorf bør han være 
vel skikket for oppgaven. Sammen med 
Oslo utgjør Düsseldorf et av de viktigste 
knutepunktene i Statkraft-gruppen. Om 
lag 200 av de 600 personene som jobber i 

Market Operations & IT, er tilknyttet kon-
toret i Düsseldorf.

Gjennom de siste ti årene har Jürgen reist 
frem og tilbake mellom Düsseldorf og Oslo. 
Neste sommer vil kona og de to barna flytte 
til den norske hovedstaden. Inntil da vil han 
fortsette å veksle mellom de to byene.

– Pendlingen er noe mer komfortabel nå 
som jeg har en liten Oslo-leilighet som er 
blitt mitt andre hjem. Jeg ser virkelig frem til 
å etablere meg i Oslo med familien.

DOKTORGRAD I ENERGISKIFTET 
Tzschoppe tok doktorgraden da vindkraft 
så smått var kommet i gang og «Energie-
wende» var i sin spede begynnelse. På 
universitetet hjalp han tyske bønder med å 
få koblet sine vindturbiner til strømnettet, 
mot netteiernes uttalte ønske. Han regnet 
på hvor mange turbiner du kan koble 
sammen før du må bygge mange nye linjer. 
Det viktigste var å få overbevist tradisjons-
tro skeptikere om at dette var et riktig 
trekk, eller i det minste akseptabelt.

– På den tiden jobbet jeg med energisel-
skaper for å få dem til å forstå at de burde 
akseptere den nye teknologiens plass i 
strømnettet. Jeg lærte mye om mennesker 
og om hvor vanskelig det kan være å finne 
de riktige argumentene for å få dem til å 
slutte å motsette seg endringene.

OPP NED Disse argumentene kan det være 
et sterkt behov for også i dag. «Hvordan 
miste en halv billion euro» var overskriften 

 Anders Berg-Hansen       Jo Michael

Kraftmarkedene over hele verden er snudd opp ned. Likevel mener 
Jürgen Tzschoppe at tidspunktet er perfekt for å ta over Statkrafts 
 forretningsområde Market Operations & IT.

Ser etter nye løsninger
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da The Economist for to år siden oppsum-
merte nedgangen blant Europas kraft-
leverandører. Siden 2009 og frem til nå 
har svenske Vattenfall nedskrevet verdier 
for mer enn 50 milliarder kroner, og den 
Düsseldorf-baserte energikjempen E.on 
har bare siste år meldt om en nedskriving 
på nær 50 milliarder kroner. Nedgangen 
fortsetter, og det virker ikke som det er 
noen bedring i sikte.

– Når tidene er så dystre, hvorfor ønsker du 
å gå inn i stillingen som konserndirektør med 
ansvar for Statkrafts markedsoperasjoner og IT?

– Det er en spennende mulighet i en 
tid der energibildet i verden er i endring. 
I Market Operations & IT kombinerer vi 
fremragende businessvirksomhet med å 
finne helt nye metoder både i Europa og 
på verdensbasis. Markedsoperasjoner og 
IT har i fellesskap et stort potensial for å 
forme det globale energilandskapet, og jeg 
har stor glede av å drive endringsarbeid på 
tvers av ulike kulturer. 

ÅPNE OPP I løpet av sin tid i Statkraft har 
han opplevd at EU har besluttet å gjennom-
føre en ambisiøs energi- og klimapolitikk 
(20-20-20-målene), Tyskland stimulerer 
til «Energiewende», og de fleste europeiske 
land legger planer for å kutte utslipp og øke 
andelen av fornybare energikilder.

– Mange mener at kraftleverandører står 
overfor den samme usikkerheten som tradisjonelle 
telefonselskaper gjorde da mobiltelefonene gjorde 
inntog. Hva bør selskaper som Statkraft gjøre?

– Denne sammenlikningen er mye 
brukt, men også til dels misbrukt. Jeg tror 

I vår bransje er 
forbrukerne pådrivere 
for bedre løsninger.
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Nytt  
flisespikkeri  

på Tofte
Samtidig som store maskiner demonterer 

cellulosefabrikken på Tofte, er spiren til en ny  
virksomhet i ferd med å slå rot. 
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  Tone K. Dahle       Tone K. Dahle, Eivind Bull-Hansen

Døgnet mitt: På hverdager står jeg opp kl. 6.30 og 
arbeider meg gjerne gjennom den første bunken 
med meldinger hjemmefra. Så sant det er mulig, 
sykler jeg til kontoret. Kontordagen er oftest fylt 
med møter. Jeg prøver å spise lunsj med kolleger, 
men sliter litt med den tidlige lunsjpausen i Norge. 
Vanligvis er jeg på kontoret til mellom kl. 18 og 
19, men pleier å fortsette litt hjemmefra hvis jeg 
ikke har avtaler. Ledige kvelder er en sjeldenhet på 
ukedager, men helgen er satt av til familien.

ENERGI

ikke tradisjonell storskalaproduksjon av 
kraft vi bli utdatert. Innenfor telekom-
munikasjon ser vi at de fremvoksende 
markedene hopper over fasttelefon og 
går rett på mobiltelefoner. Når det gjelder 
energifeltet, har store bysentra fremdeles 
behov for å bygge sentraliserte nett. Men 
jeg forventer et markant skifte mot lokale 
løsninger. Vi er i en fase der det vil bli van-
skelig å utvide virksomheten, med mindre 
vi åpner opp for det kundene ønsker seg.

KUNDENS TIDSALDER I deregulerte 
energimarkeder med full tilgang til solcel-
lepaneler og batterier har folk en valgmu-
lighet. De tenker helt annerledes enn den 
tradisjonelle ovenfra-og-ned-mentaliteten 
til store energiselskaper. Ifølge konserndi-
rektøren peker alt dette i samme retning: 
Fremtidens energinett vil bli mindre topp-
tungt og vil styres mer fra bunnen og opp.

– Fremtiden vil ikke bli bestemt av én 
optimal løsning lagd av en ingeniør. Folk 
vil skaffe seg det de ønsker. Og det er bra. 
Det vil gi oss bedre produkter og billi-
gere utstyr. I vår bransje er forbrukerne 
pådrivere for bedre løsninger. Å være i 

forkant av dette vil kreve omveltninger i et 
selskap som er vant til å tenke overordnet 
infrastruktur.

VIL GJERNE HA ÅPNE TILBAKE
MELDINGER Gjennom årene har 
Tzschoppe gjort seg noen refleksjoner om 
forskjellen mellom næringslivskulturen i 
Norge og Tyskland.

– Tyskland har en hierarkisk kultur, 
men ikke på en ekstrem måte. Likevel 
forventer tyskere at den høyest rangerte 
personen i rommet tar avgjørelsen etter en 
diskusjon. Norge er helt i den andre enden 
av skalaen. Avgjørelser blir gjerne tatt på 
gangen etter en lang tid med uformelle 
sonderinger. Et annet aspekt er tilbake-
melding: Jeg setter virkelig pris på hvordan 
man i Norge gir hverandre innspill og 
tilbakemeldinger på en åpen og respektfull 
måte. I Tyskland skjer dette i mer begren-
set grad, og noen ganger er det ganske tøft. 
Og mine nederlandske kolleger holder 
ingenting tilbake. Den ene måten er ikke 
verre eller bedre enn den andre, men jeg 
foretrekker en blanding fremfor en homo-
gen kultur. Til slutt må jeg si at det er mor-
somt å se hvordan nordmenn forvandles 
til beintøffe konkurrenter straks de setter 
seg på sykkelen. I Oslo er man ennå ikke 
kommet så langt at sykler anses som et 
transportmiddel.

For ikke å gå glipp av småpraten i gan-
gene har Tzschoppe begynt å ta under-
visning i norsk. Nå gjenstår det å se om 
konsernledelsen vil bli litt mer tysk, eller 
om Tzschoppe blir norsk. 
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AKTUELT BIOMASSE

I slutten av august kom lasteskipet 
«Minerva» til Tofte i Hurum med 
tonnevis av trestokker fra ut -
skipingshavnen i Lier. Uken etter star-

tet en innleid flismaskin, en av de største 
i verden i sitt slag, med å gjøre de store 
tømmer stokkene om til små flis som der-
etter skulle fraktes til en fjernvarmekunde 
i Danmark. Lokale trevirkeselskaper leve-
rer også tømmer stokker direkte til Tofte i 
lastebiler, totalt 4000 tonn. Produksjonen 
av biomasse er første skritt på veien for en 
ny fornybarvirksomhet for Statkraft.

BIODRIVSTOFF Statkraft og Södra 
 planlegger produksjon av andre-

generasjons flytende biodrivstoff basert 
på skogsråvare på Tofte. De to selskapene 
har inngått intensjonsavtale om å danne 
produksjonsselskapet Silva Green Fuel. 
Avtalen innebærer også at Statkraft 
kjøper industriområdet på Tofte av Södra. 
Avtalen fikk lederen for biomassehandel 
i Statkraft, Chris Moore, til å sperre 
øynene opp. Med base i Statkrafts kontor 
i London har Moore og hans team lenge 
drevet handel med biomasse og kan 
bransjen godt. 

– Et biodrivstoffanlegg vil ikke stå 
ferdig før tidligst i 2020, men på Tofte er 
det både dypvannskai, transportbånd, 
bygningsmasse og velegnet infrastruktur 

for å håndtere store menger trevirke. 
Samtidig er det et overskudd av trevirke 
i Norden og et behov for biomasse til et 
stadig økende antall fjernvarmeanlegg, 
sier han.

– Dette er et første forsøk på å få til 
det vi tror kan bli en veldig god forret-
ning for Statkraft. Vi tester det nå, men 
alt ser lovende ut, og vi har planer om å 
ha en mer permanent drift av fliskutting 
og trevirkehandel via Tofte innen neste 
år, sier Moore. 

– Nordeuropeiske strømleverandører 
viser allerede stor interesse for å få tak 
i fornybar biomasse levert fra Statkrafts 
drift på Tofte.

>  Statkraft skal produsere biomasse på industri-
området Tofte, der den tidligere hjørnesteins-
bedriften og cellulosefabrikken lå.

>  På sikt skal noe av biomassen benyttes av 
Silva Green Fuel, som ble etablert vinteren 
2014. Selskapet er eid 51 prosent av Statkraft 
og 49 prosent av Södra Cell, og skal produsere 
biodrivstoff. 

>  Foreløpig går biomassen fra Tofte til å 
 produsere fjernvarme.

FAKTA
Biomasseproduksjon på Tofte

INTERNASJONALT. I første rekke er 
 planen å betjene det nordiske mar-
kedet, men biomassehandel er svært 
internasjonalt, og med en havn som 
ligger så tilgjengelig til som Tofte er 
det lett å nå andre markeder også. 
Biomasseteamet består i tillegg til Chris 
Moore av Tiago Thomaz, Ian Roche, Liz 
 Warren, Michael Schoenig og Bernhard 
Rost.

– Vi har en svært internasjonal 
sammensetning i vårt team med et 
svensk, dansk, tysk, portugisisk, 
australsk og engelsk medlem. Kundene 
våre ser det bare som en fordel, sier 
Moore. 

1 | Første lossing Etterspørselen etter biomasse til et økende antall fjernvarmeanlegg gjør flisproduksjon til god business, mens planene om biodrivstoff-
produksjon videreutvikles. 2 | God infrastruktur Det gamle fabrikkområdet på Tofte egner seg godt for produksjon av biomasse, sier Chris Moore, leder for 
biomassehandel i Statkraft. 3 og 4 | Verdifull flis Overskudd av trevirke i Norden kombinert med etterspørsel etter biomasse er god butikk. 

MER OM 
FJERNVARME: 
SE SIDE 30
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AKTUELT NEPAL

Kraften fra Khimti-verket har spilt en avgjørende rolle for Nepal etter de 
kraftige jordskjelvene i april og mai. Til sammen 18 av landets kraftverk 
ble slått ut av rystelsene, og flere av dem er fortsatt ute av drift.

 Lars Magnus Günther        Shutterstock og Statkraft

Livsviktig 
strømforsyning

TILBAKESLAG Målet om å redusere de daglige 
strømutkoblingene til bare to timer i døgnet innen 
vinteren 2017, er ikke lenger innenfor rekkevidde.
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AKTUELT NEPAL

Ingen ansatte ved det Statkraft-eide 
kraftverket Khimti i Dolakha-distriktet 
mistet livet eller ble skadet i jord-
skjelvet. Men også i dette området var 

ødeleggelsene betydelige. Selv om situ-
asjonen er i ferd med å normaliseres, er 
frykten for nye skjelv og den psykologiske 
belastingen stor.

– Fortsatt rystes vi daglig av etterskjelv 
på mer enn 4,0 på Richters skala. Det 
minner oss alle om de enorme energi-
mengdene som fortsatt ligger lagret i jord-
skorpen, sa Statkrafts landsjef i Nepal og 
leder for Himal Power Ltd (HPL), Sandip 
Shah, tidlig i høst.

VIKTIG KRAFT Selve kraftverket kom seg 
gjennom jordskjelvene uten større skader, 
og nedetiden ble holdt på et minimum. 
Jordskjelvet synes imidlertid å ha ført til 
mer vann i vassdraget, og Khimti har både 
i mai og juni produsert rekordmye for 
årstiden, 40 prosent mer kraft enn snittet 
for samme periode tidligere år.

Strømforsyningene fra Khimti har 
vært og er svært viktig for Nepal, der 18 
kraftverk ble slått ut av jordskjelvet. Av en 
samlet kapasitet på om lag 700 MW ble 
150 MW rammet av skjelvene. Samtidig er 
landets eneste regulerbare magasinkraft-
verk pålagt fyllingsrestriksjoner på grunn 
av sprekker i dammen. Mange pågående 
vannkraftutbygginger ble også satt tilbake 
av jordskjelvet, deriblant det store og 
viktige Upper Tamakoshi på 456 MW 
oppstrøms Khimti.

– En av utfordringene fremover blir å 
få reparert de ødelagte kraftverkene og få 
sluttført de påbegynte prosjektene. Mange 
steder sliter man med ødelagte adkomst-
veier. Den reduserte tilgangen på kraft gjør 
også gjenoppbyggingen vanskeligere, sier 
Shah.

NYE UTFORDRINGER Et av fare-
momentene ved større jordskjelv i Nepal 
er de mange bredemte sjøene i Himalaya. 

Store vannmengder er demmet opp av is 
eller morener som ved store rystelser kan 
briste. En av de største, Tsho Rolpa, ligger 
oppstrøms Khimti og inneholder 85 milli-
oner kubikkmeter vann.

Det første jordskjelvet i april slo ut 
målestasjonen som skal varsle økende 
vannføring. Rett etter jordskjelvet var det 
derfor svært viktig for HPL å erstatte den 
ødelagte målestasjonen. Reparasjonene 
er gjennomført, og flere nye stasjoner 
er  etablert i samarbeid med blant annet 
nasjonale og internasjonale myndig-
heter. Målet er å kunne varsle områdene 
nedstrøms så raskt som mulig dersom 
en flom er på vei, slik at det blir tid til å 
rømme dalen. Øvelser er gjennomført for 
å teste varslingssystemene og rutinene for 
evakuering. 

LYSPUNKTER Til tross for de mange 
omkomne og skadde, og de store materi-
elle ødeleggelsene jordskjelvet førte med 
seg, ser Sandip Shah klare lyspunkter i 
måten landet har håndtert krisen på.

– Da katastrofen rammet oss, var vi i 
stand til å hjelpe hverandre, huse hverandre 
og dele mat. Samtidig har plyndringen og 
sykdomsutbruddene vært mindre omfat-
tende enn mange spådde, sier han.

Han berømmer sine ansatte for måten 
de har taklet situasjonen på: – Medarbei-
derne i staben i Statkraft og HPL er svært 
engasjerte og har i en vanskelig periode 
prestert langt over forventning.

Umiddelbart etter jordskjelvet var 
 første prioritet å sikre egne ansatte og 
deres familier, samt å hjelpe innbyggerne 
i de 11 hardt rammede landsbyene i dis-
triktene Dolakha og Ramechhap nærmest 
Khimti-kraftverket. Kort tid etter jord-
skjelvet fikk 50 000 mennesker i nær-
området tildelt nødhjelpsmateriell i form 
av presenninger, tepper, medisiner, mat og 
andre nødvendighetsartikler. Utstyret ble 
fraktet inn fra India i nært samarbeid med 
Statkrafts kontor i New Dehli. 
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1: Katmandu. 
2:  Chautara feltsykehus,  

se sak neste side. 
3: Khimti kraftverk.
4:  Tsho Rolpa, bredemt 

innsjø oppstrøms 
Khimti.

Episenter første skjelv.

Episenter andre skjelv.

Statkraft gikk inn i Nepal i 
1993 gjennom utviklin-
gen av vannkraftanleg-
get Khimti på 60 MW. 
Datterselskapet Himal 
Power Ltd (HPL) står i 
dag for nær 15 prosent av 
landets totale elektrisitets-
produksjon. Statkraft er 
majoritetseier i Himal 
Power Limited (HPL) med 
en andel på 57,1 prosent. 
Andre eiere er det norske 
kraftselskapet BKK og den 
lokale investoren Butwal 
Power Company.

FAKTA
Statkraft i Nepal

Det første jordskjelvet i april slo ut 
målestasjonen som skal varsle økende 
vannføring.

Gorkha-
jordskjelvet 

25. april i år ble Nepal 
rammet av et jordskjelv 
med en styrke på 7,8 på 
Richters skala. Skjelvet 
tok livet av mer enn 9 000 
mennesker og skadet mer 
enn 23 000. Episenteret 
lå i Gorkha-distriktet, 80 
kilometer vest for hoved-
staden Katmandu. 

Et nytt jordskjelv rammet 
landet 12. mai med en 
styrke på 7,3. Mer enn 
200 mennesker mistet livet 
og 2 500 ble skadet i dette 
skjelvet.

1 | Kraftverket Khimti unngikk større skader i jordskjelvet, men målestasjonen som skal varsle flom fra den bredemte innsjøen Tsho Rolpa, ble slått ut. Reparasjoner ble 
igangsatt umiddelbart for å unngå en flomkatastrofe ved nye skjelv. 2 | Faremoment De mange bredemte sjøene i Himalaya utgjør et faremoment ved jordkjelv.
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Alltid beredt
På en fotballbane i Himalaya har Røde Kors satt opp et 
fullt operativt  feltsykehus. Mer enn 30 frivillige har tilbrakt 
sommerferien sin her, hovedsakelig leger og sykepleiere – og 
en konsernrevisor fra Statkraft.

 Jenny Bull Tuhus       Røde Kors / Lena Thon

AKTUELT NEPAL

Monsunregnet trommer intenst på 
teltduken, men inne i myggdomen 
er det tørt og trygt. Selv om uker 
og måneder er gått siden det første 

massive jordskjelvet rammet Nepal 25. april, 
rister det fortsatt litt i bakken med jevne mel-
lomrom, mindre etterskjelv med styrke på rundt 
4 på Richters skala. Klokken nærmer seg seks 
om morgenen. Lena Thon forbereder seg på en 
ny dag ved feltsykehuset i Chautara. 

NÆRT – Da jordskjelvkatastrofen inntraff, 
kjente jeg en sterk trang til å reise ned, 
forteller Lena Thon, som til daglig er pro-
sjektleder i konsernrevisjonen i Statkraft. 

– For fire år siden var jeg i Nepal på 
jobb ved kraftverket i Khimti. I tillegg 
opplevdes det ekstra nært på grunn av 
Statkrafts samarbeid med Røde Kors.

Ved siden av jobben i Statkraft er Lena 
Thon nødhjelpsdelegat i Røde Kors. I vinter 
var hun fem uker i Sierra Leona for å bidra 
i bekjempelsen av ebola-epidemien. 

– Det var min første nødhjelpsoperasjon. 
Da jeg kom hjem, tenkte jeg at det ville bli 
en god stund til neste gang – inntil nyhets-
bildene fra Nepal rullet over skjermen. 

FØDSELSHJELPER To måneder og tre 
dager etter at jordskjelvet tok nærmere 
10 000 liv og gjorde flere hundre tusen 
mennesker hjemløse, lander Lena Thon i 
Katmandu. 

Vel fremme i Chautara er veien lagt 
rundt den hardt rammede bykjernen. 
Fortsatt er mange av bygningene i sentrum 
usikret og kan rase sammen. Eksperter 

Da jeg begynte i 
Statkraft, var det 
viktig for meg at 
selskapet aksepterte 
at jeg var en del av 
«delegatbasen» til 
Norges Røde Kors og 
kan bli innkalt ved 
katastrofer. 

Norges Røde Kors rigget et midlertidig sykehus 
i Chautara få dager etter jordskjelvet 25. april. 
Totalt er mer enn 12 000 pasienter behandlet 
og 500  operasjoner gjennomført. Lena Thon 
(over) fikk to ukers ulønnet permisjon og brukte 
av sommerferien for å jobbe ved sykehuset.
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Det er klart det gjør inntrykk, sier Lena.
Selv tilbringer hun dagene i administra-
sjonsteltet. Å planlegge logistikken og 
arbeidsdagen for sykehusets tre sjåfører er 
en viktig oppgave. Personell, pasienter og 
varer skal fraktes på det skjøre veinettet. 
Monsunen øker faren for ras og gjør veiene 
glatte og til tider ufremkommelige. 

– Hva som driver meg? Jeg har reist 
mye hele livet og er kanskje litt eventyr-
lysten. Jeg føler meg ikke akkurat som 
noen samaritan som er ute og redder 
verden, men det er godt å kunne bidra. 

NATURENS KRAFT Tåke og regn, mye 
regn. Monsunen bringer med seg noen 
ekstra utfordringer for feltsykehuset.

– En natt måtte vi alle grave og hjelpe 
til med dreneringen rundt teltene. Det gjør 
noe med samholdet når vi står der ute 
klissvåte og jobber sammen.

Regnet er også godt nytt. De bratte 
åssidene over Chautara er irrgrønne. Ris og 
mais blir dyrket i karakteristiske terras-
ser. Innimellom sprekker skylaget opp, og 
tåken letter. – Når de snødekte fjellene i 
Himalaya kommer til syne, er det en stor-
artet opplevelse, forteller Lena.

Seks dager i uka fra åtte om morgenen 
til sju om kvelden er konsernrevisoren 

M er enn to millioner syrere 
har flyktet til Tyrkia, og 
behovet for mat og annen 
nødhjelp er stor. Tyrkisk 

Røde Halvmåne, Norges Røde Kors 
og Statkraft samarbeider for å hjelpe 
syriske flyktninger i Tyrkia. I alt ni 
mobile kjøkkenenheter skal servere 
varm mat til mange tusen flyktninger. 
Fire av enhetene er kommet til som 
resultat av samarbeidet, som også 
er støttet av det norske utenriks-
departementet. 

Kjøkkenenhetene har egne kokke-
team og blir plassert i områder der 
flyktningene finner ly. Det første 
kjøkkenet ble åpnet 25. juni i byen 
Siirt sørøst i Tyrkia i grensestrøkene 
mot Syria og Irak, der utbyggingen av 
Statkrafts vannkraftverk Çetin pågår. 

Åpningen ble markert med et stort 
kveldsmåltid for mer enn 1 000 flykt-
ninger. Til stede var også guvernøren 
i Siirt og representanter fra Statkraft, 
Norges ambassade i Tyrkia og Røde 
Kors i Norge. Ettersom åpningen fore-
gikk under fastemåneden ramadan, 
ble måltidet holdt etter solnedgang.

– De mobile kjøkkenen hetene 
utgjør en viktig del av Røde Halv-

månes arbeid for flyktninger.
Enhetene er enkle å flytte slik at vi 
kan reagere raskt dersom behovene 
endrer seg, uttalte Mustafa Kaplan, 
områdedirektør i Røde Halvmåne 
under åpningen. 

– Den humanitære krisen i Syria 
har store konsekvenser også for 
grenseområdene i Tyrkia. Som sentral 
næringslivsaktør i Tyrkia er det viktig 
for Statkraft å bidra til å avhjelpe 
denne situasjonen. Vi har svært 
god erfaring med vårt samarbeid 
med Røde Kors så langt og vil i 
tiden fremover forsterke dette, sier 
Statkrafts kommunikasjonsdirektør 
Bente E. Engesland. 

på jobb. Om morgenene og på lørdagene er 
hun på tur. En halvtimes kjøretur unna på 
humpete veier besøker hun et skoleprosjekt 
i regi av SOS Barnebyer.

– Det var et tøft syn som møtte oss. Dette 
var en av landsbyene der de aller fleste 
bygningene ble lagt i grus. Likevel er folk 
blide og ønsker velkommen med smil og 
et «namastee». De forteller at de er ganske 
redde, og det gjør vondt å se all øde leggelsen. 

SÅR FRØ Avskjedens time er kommet for 
Lena Thon. Tomannsteltet med feltseng og 
myggnett skal byttes ut med norsk sommer. 

– Jeg følte meg ikke helt klar til å dra, 
og avskjeden med assistenten min Subash 
kommer jeg nok til å huske en stund. Lokalt 
ansatte har en annen utfordring enn oss, hver 
fjerde til sjette uke får de en ny «sjef» å for-
holde seg til. I begynnelsen var nok Subash 
litt skeptisk til denne middelaldrende norske 
damen som først lurte på hvilke oppgaver 
han hadde, for deretter å fortelle hva han 
måtte gjøre på en annen måte. Men vi sam-
arbeidet godt med mye humor. 

– Nepal er et land med mye korrupsjon, 
derfor la jeg ekstra vekt på å så noen frø 
og lære bort betydningen av en og annen 
kontroll handling. Forhåpentligvis er dette 
noe han tar med seg videre. 

AKTUELT NEPAL SYRIA AKTUELT

1 | Enorme ødeleggelser Ikke bare sykehuset i Chautara ble rammet i jordskjelvet 25. april, også hus, landbyser og templer ble lagt i grus. Dette tempelet passerte Lena 
Thon på sin daglige morgentur. 2 | Tøff mamma Bare timer etter fødselen er den unge moren klar til å dra hjem med sin nyfødte sønn. Lena Thon var med under fødselen. 
Totalt er 55 barn født ved feltsykehuset.
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I september besluttet Statkraft å 
gi ytterligere 500 000 kroner til 
Norges Røde Kors' internasjonale 
nødhjelpsarbeid for å avhjelpe den 
akutte flyktning krisen i Syria og 
andre land. 

Mer enn 12 millioner syrere 
er drevet på flukt, tilsvarende 
nær halve befolkningen. Over fire 
millioner mennesker har flyktet til 
nabolandene. De aller fleste er i 
Syrias naboland Tyrkia, Libanon, 
Jordan, Irak og Egypt.

– Statkraft vil støtte det interna-
sjonale nødhjelpsarbeidet gjennom 
Røde Kors, som er til stede både 
inne i Syria, i nabolandene og langs 
hele fluktruten gjennom Europa. 
Røde Kors er en av de organisasjo-
nene som virkelig kan gjøre en for-
skjell, sier kommunikasjons direktør 
Bente E. Engesland i Statkraft.

– Denne støtten vil redde liv. 
 Pengene blir umiddelbart satt inn 
i det internasjonale nødhjelps-
arbeidet fra Syria til Tøyen. Vi er 
veldig glade for at Statkraft bidrar 
i denne krisen, sier president Sven 
Mollekleiv i Norges Røde Kors. 

Varm mat til 
syriske flyktninger

Gir 500 000 
til flyktning-
krisen

Statkraft er en av Norges Røde Kors' 
hovedpartnere og har som mål å 
styrke den humanitære innsatsen 
internasjonalt gjennom partner-
skapsavtalen. Som et ledd i avtalen 
med Røde Kors er det etablert et 
nødhjelpsfond som skal benyttes 
ved humanitære kriser i land der 
katastrofer inn treffer. Da jordskjelv-
katastrofen rammet Nepal tidligere i 
år, gikk Statkraft inn med midler fra 
nødhjelpsfondet for å bidra til Røde 
Kors’ nødhjelpsarbeid. 

FAKTA
Røde Kors og Statkraft

Festmåltid Åpningen av de mobile kjøkken enhetene ble markert med en sammenkomst i byen Siirt.

Varm mat Statkraft har bidratt til fire mobile kjøk-
kenenheter som serverer mat til flyktninger i Tyrkia.

har vurdert bygningsmassen og merket 
husene henholdsvis grønne, gule og røde 
etter hvilken stand de er i. 

Også det lokale sykehuset er lagt brakk 
på grunn av omfattende skader. Derfor 
etablerte Norges Røde Kors et feltsykehus 
her, på en fotballbane utenfor byen 1 600 
meter over havet. 

Da Lena ankommer feltsykehuset, 
tar hun over arbeidet med økonomi og 
administrasjon fra en annen nordmann 
som skal hjem.

– Selv om mitt arbeid har fokus på 
administrative oppgaver, prøver man å få 
med seg litt av det som skjer på sykehuset, 
blant annet var jeg med på en fødsel. Det 
var helt fantastisk å se det lille vesenet 
komme til verden. Få timer etter fødselen 
møtte jeg henne og den lille bylten utenfor 
teltet, de var klare til å reise hjem.

RAS Akuttfasen er over, og pasientene 
har ikke lenger skader som er relatert til 
jordskjelvet. Men de trenger helsehjelp. 
Akkurat som de gjorde før.

– Folk kommer langveis fra, noen har 
gått i flere dager. En mann hadde båret sin 
nabo i fem timer for å få hjelp til henne. 
Hun hadde sprukket magesår og var veldig 
syk og svak. Våre leger reddet livet hennes. 
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AKTUELT VANNKRAFT

70   N
 Jenny Bull Tuhus       Jannecke Sanne Normann

Om kraftverksbygging var en idrettsgren, ville 
Offervann havnet i kategorien ekstremsport. 
Skadeforebygging har derfor stått høyt på agendaen.

Sjelden vare Offervann er ikke bare 
Statkrafts nordligste vannkraftverk, det 
har også et sjeldent lite fall.
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AKTUELT VANNKRAFT

Det er vindstille, og solnedgangen 
bader vidda i gyllent lys. En turist 
med kajakk på biltaket vinker og 
smiler til arbeiderne idet han pas-

serer, det hele virker riktig så fredelig. 
De kraftige repene som fortøyer 

anleggsbrakkene i enorme kampesteiner, 
vitner imidlertid om en annen historie.

MØRKT OG KALDT – Dette har vært et 
krevende prosjekt. Avstandene er store, vei-
ene er smale og klimaet er knalltøft, fortel-
ler Vidar Bolle, prosjektleder for Offervann.

Statkrafts nordligste vannkraftverk lig-
ger på 70,4 grader nord. Om sensommer-
kveldene er lyse og lette, er vinteren 
tilsvarende mørk, kald og krevende. I 
vinterhalvåret er det knapt en halvtime 
med dagslys på det mørkeste. I 2012 og 
2013 måtte arbeidet legges ned i oktober på 
grunn av store snømengder. Etter tre tøffe 
anleggssesonger er endelig kraftverket 
snart klart for åpning. 

At det har tatt tid å bygge, betyr ikke 
at anlegget er stort. Faktisk synes det 

knapt der det ligger mellom Offervanns-
dammen og Store Måsevann i Adamselv 
regulerings område.

– I norsk sammenheng er kraftverket 
unormalt lite og smått. Har vi egentlig 
bygget ut fall i Norge på 10 meter før? spør 
Bolle og henvender seg til Ivar Johannes 
Hågensen fra Sweco. Hågensen er innleid 
byggeleder, men har fulgt Offervann i 
mange år. Tidligere jobbet han i Statkraft 
og var med på planleggingen av prosjektet.

VANNTETT – Det tviler jeg på, sier 
Hågensen. – Grunnen til at det i det hele 
tatt er lønnsomt å bygge ut, er at vi utnytter 
eksisterende infrastruktur. Tidligere ble 
vannet sluset gjennom en luke mellom de 
to magasinene og videre ned til Adamselv 
kraftverk. Nå utnytter vi vannet to ganger. 
I tillegg sto kraftledningen klar, vi trengte 
bare å koble oss på. 

Med et så lite fall måtte det en turbin 
med kraftige dimensjoner til.

– Andritz Hydro har konstruert en lav-
trykksturbin som måler nesten fire meter 

i diameter. Det var ingen spøk å frakte den 
opp hit, sier Vidar Bolle. Turbinen er plas-
sert 15 meter under bakkenivå i en sjakt 
støpt i vanntett betong.

– Betongen ble kjørt opp fra Alta, 300 
kilometer og tre fjelloverganger unna. Under 
de største støpene måtte vi leie inn ekstra 
biler som gikk i skytteltrafikk hele døgnet.

SKADEFOREBYGGING Utfordringene 
knyttet til transport og vinterveier er 
blant årsakene til den massive satsingen 
på sikkerhet i prosjektet. Gjennom hele 
byggeperioden har Statkraft hatt en eller to 
SHA-koordinatorer på plass for å sikre et 
kontinuerlig fokus på HMS.

– Vi har ennå ikke hatt en eneste 
fraværsskade. Det er jeg stolt av, sier Bolle 
og gir mye av æren for det til de årvåkne 
koordinatorene Even Walseth og Jan Olav 
Olsen. – De har gjort en kjempejobb! 

En iskald desemberdag i fjor holdt det 
imidlertid på å gå galt. 

– Det var dårlig vær med vind og 
snøføyk, forteller Olsen. – Vi kjørte i 

Nå er vi på tredje 
anleggssesong uten en 
eneste fraværsskade. 
Det er jeg stolt av.
VIDAR BOLLE, PROSJEKTLEDER

>  Påbegynt i 2012, står ferdig 
høsten 2015

>  Ligger i Adamselv regulerings-
område

>  Utnytter fallet mellom Offervanns-
dammen og Store Måsevann

>  Fallhøyde: Varierer mellom 7,9 og 
12 meter, i snitt 10 meter

>  Installert effekt: 2,2 MW

>  Årsproduksjon: 7 GWh

>  Turbin er montert 15 meter under 
bakkenivå 

>  Er Statkrafts nordligste vannkraft-
verk sammen med Adamselv 

>  I løpet av utbyggingen er også 
Offervannsdammen rehabilitert, 
og det er etablert en kanal i Store 
Måsevann

FAKTA
Offervann småkraftverk

1 | Idyll Etter en tøff vinter med 
snøføyk og mørketid smaker de lange 
sommerkveldene godt i innspurten av 
en krevende anleggsperiode.
2 | Nedsenket Turbinen ligger 15 meter 
under bakkenivå, godt synlig fra broen 
i kraftverket.
3 | Praktisk Prosjektleder Vidar 
Bolle og byggeleder Ivar J. Hågensen i 
«stalldøra». Når snøen laver ned, er det 
praktisk å komme inn i kraftverket uten 
å måtte måke først.

kolonne bak en hjullaster og hadde 
kommet ganske langt opp, da hjullasteren 
plutselig skled av veien og raste ned mot 
vannet. Vi som satt i bilen bak, løp ut og 
fryktet det verste. Det var noen nervepir-
rende sekunder før hjullasteren stoppet 
opp og sjåføren kom seg ut. Vi vurderte 
å snu og kjøre tilbake, men veien hadde 
allerede blåst igjen bak oss, så da var det 
bare å ta bena fatt de siste hundre meterne 
i mørket og snøføyka. Det var kraftig vind 
og 14 minusgrader.

Vel fremme ved brakka fikk de sjekket 
sjåføren grundig og meldt fra om hendel-
sen i henhold til prosedyre.

– Sjåføren var like hel, men var nok i 
sjokk. Han virret rundt i t-skjorta i minus-
gradene før vi fikk samlet oss inne. Et 
helikopter stod standby i Lakselv om det 
skulle bli behov for å hente ham ned, men 
det gikk heldigvis veldig bra med ham. 
Han var tilbake på jobb neste arbeidsdag.

RISIKOANALYSER Hendelsen fikk imid-
lertid konsekvenser i form av økt sikring.

1 2 3



28 STATKRAFT NR 3 2015 NR 3 2015 PEOPLE & POWER 29

– Ettersom veien på vinterføre har vært 
en kontinuerlig utfordring, leide vi inn 
en scooter med slede til å ha i beredskap 
på anlegget, og vi hyret Mesta til å brøyte 
veien i stedet for å gjøre det selv. Ofte 
måtte de brøyte flere ganger daglig på 
grunn av skavler og snøfokk, sier Walseth 
og legger til:

– Været skifter uhyggelig fort her 
oppe. Vi hadde med en tysk ingeniør den 
dagen hjullasteren kjørte ut i snøføyka. 
Da vi omsider kom oss hjem den kvel-
den, var det plutselig stjerneklart. I tillegg 
til månen lyste nordlyset opp det trolske 
landskapet, og han ble i fyr og flamme og 
tok en haug med bilder. Han mente han 
opplevde mer på ett døgn her oppe enn på 
et helt år hjemme.

De to SAH-koordinatorene er både litt 
glade og litt vemodige over at prosjektet nå 
er ferdigstilt.

– Det har vært utrolig spennende og 
lærerikt, sier Olsen. Både han og Walseth 
startet som traineer i Statkraft, i henholds-
vis 2008 og 2012.

HMS har vært fast innslag på alle pro-
sjektmøter, og dialogen med entreprenø-
ren har vært tett og god.

– At vi som oppdragsgiver har vært til 
stede med dedikerte folk hele veien, har 
vært svært viktig. De har utført løpende 
risikoanalyser og fanget opp potensielle 
sikkerhetstrusler underveis, sier prosjekt-
leder Vidar Bolle. 

HARDHAUS Like stort fokus på HMS var 
det neppe da Store Måsvann ble bygget ut 
på 1970-tallet. Alle kjenner historien om 
sønnen til anleggssjefen som fikk et arme-
ringsjern tvers gjennom overkroppen.

– Han var på sommerjobb da han falt 
fra en høyde og ble spiddet. Utrolig nok ble 
ingen vitale organer truffet. Kollegene fikk 
kuttet over jernet og fraktet ham ned til 
nærmeste bygd og telefon. Avstandene var 
store, og han kom ikke til legen før dagen 
etterpå. Heldigvis gikk det bra, og han var 
tilbake på jobb neste sommer, forteller Bolle.

OFRINGSPLASS I prosjektet har det ikke 
bare vært lagt vekt på sikkerhet, også 
miljøarbeidet har vært viktig. Offervann 
ligger midt i reinbeitedistrikt nummer 13, 
et vakkert naturområde som også benyttes 
til rypejakt og fiske når været tillater det. 
Det mytiske Offerfjellet (Vadasbak`ti), som 
ruver over Offervannsdammen, er et gam-
mel samisk offersted. 

– Reinsamene ble veldig tidlig involvert 
i prosjektet, lenge før byggestart. Sammen 
har vi blitt enige om sprengningsfrie peri-
oder i brunsttiden til reinen på høsten og 
under kalvingen på våren, og ellers i året 
har vi varslet sprengninger i god tid på sms. 
At vi har tatt dem på alvor, har gjort at vi 
har unngått konflikter, mener Bolle.

De synlige inngrepene i naturen er små, 
fordi selve kraftstasjonen ligger under bak-
kenivå og infrastrukturen allerede var lagt.

– Dette er et flott naturområde. Derfor 
engasjerte vi arkitekt, slik at installasjo-
nene også kan benyttes i rekreasjonsøye-
med for dem som utfører arbeid her oppe, 
og for fritidsfiskere og andre forbipasse-
rende, forteller Bolle.

GLØDENDE Arkitektfirmaet Pushak fra 
Oslo har omdannet taket på kraftstasjonen 
til et utsiktspunkt over vannene med ben-
ker og bord. Betongkonstruksjonene skal 
kles med et spileverk av tre. Spileverket vil 
ligge i tre sjikt slik at man får inntrykk av 
at det er et flettverk av tre – nesten som et 
reir som omgir taket på bygget. 

Med integrert belysning vil Offervann 
stå og gløde i mørket og vise at her, midt 
ute på vidda, lages det energi. 

1 | Samisk religion Offervann ligger midt i et reinbeitedistrikt, og området har hatt en viktig religiøs betydning. Ifølge lokalhistoriske skrifter nærmest påbød Offerfjellet å få 
sine offergaver, om dyrene skulle gi gode kalvingsperioder og beitene skulle bli bra. 2 | Glødende Offervann kraftverk skal kles i et spileverk med integrert belysning til glede 
for reinsamer, jegere og andre tilreisende.

Det mytiske Offerfjellet 
(Vadasbak`ti), som ruver over 
Offervannsdammen, er et gammel 
samisk offersted.

Hodelykt Kraftverkssjef Ole Christian Povenius er 
beredt på en ny og lang mørketid.

AKTUELT VANNKRAFT1

2
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STATKRAFTSKOLEN FJERNVARME

BOLIG

VARMESENTRAL

SKOLE
Avkjølt vann

Varmt vann

KONTORBYGG

13 000 

STATKRAFT leverer fjernvarme til 13 000 husholdninger, 
bedrifter, og offentlige bygg i Norge og Sverige. Statkraft ønsker 
å tilby disse kundene et fleksibelt energiforsyningssystem som i 
hovedsak skal være basert på fornybare kilder, samt spillvarme 
fra forbrenning av avfall.

270 AV 290 svenske kommuner benytter fjernvarme. Dette 
er den største årsaken til reduksjonen i CO2-utslipp i landet. 

7%

93%

FAKTA
Fjernvarme i 
Statkraft

Statkraft eier og drifter 
15 fjernvarmeanlegg 
i Norge og Sverige og 
to varmeanlegg for 
biomasse i Tyskland. 
Anleggene i Norge 
og Sverige ligger 
under området Wind 
Power & Technologies. 
Varmeanleggene i 
Emden og Landesber-
gen i Tyskland tilhører 
forretningsområdet 
Power Generation.

Mer enn halvparten av varmebehovet i Sverige, Danmark og 
Finland blir dekket av fjernvarme, og i Norge har fjernvarmebruken 
nær doblet seg på de siste ti årene. Men hva er egentlig fjernvarme? 
Og hvorfor er det blitt så populært?

Hett nett

   Heidi Bruvik Sæther     Annette Holm Grøsland

Nicklas Kilstam
Leder for Bio Norden i 
District Heating

F jernvarme er et energisystem der varme blir 
produsert ett sted og benyttet et annet. Fra et 
sentralt anlegg blir oppvarmet vann distribuert 
til boliger, bedrifter og andre bygg gjennom rør 

under jorda. Det varme vannet benyttes til oppvar-
ming av bygningene gjennom vannbåren gulvvarme 
eller radiatorer og til oppvarming av tappevann. Det 
brukte vannet går deretter tilbake til sentralanlegget 
for å varmes opp på nytt. 

KLIMAVENNLIG I tillegg til at fjernvarme er drifts-
sikkert, gir et godt inneklima og er konkurransedyktig 
på pris, ønsker stadig flere kunder å bytte ut foru-
rensende oljefyringsanlegg med et mer klimavennlig 
alternativ. – Fjernvarme er et viktig bidrag til at lokale 
og nasjonale klimamål oppnås, sier Nicklas Kilstam, 
leder for Bio Norden i District Heating.

Bruken av fjernvarme er den største årsaken til 
reduksjonen av CO2-utslipp i Sverige, der det tilbys 
fjernvarme i 270 av 290 kommuner. Hvor klima-
vennlig et fjernvarmeanlegg er, avhenger imidlertid av 
hvilke energikilder som tas i bruk til oppvarming av 
vannet som sirkulerer. 

– I Statkraft benytter vi først og fremst spillvarme 
fra forbrenning av avfall og sekundære biobrensler, 
for eksempel skogflis og restprodukter som sagbruks-
industrien ellers hadde kastet. Fjernvarme er derfor et 
klimavennlig alternativ for husstander og andre bygg, 
sier Kilstam. – Fossile energikilder brukes bare som 
topplast når det er absolutt kaldest. At produksjonen 

av fjernvarme kan nytte ulike typer brensel, kom-
mer kunden til gode gjennom en  stabil, fleksibel og 
rimelig forsyning av varme.

URBANT FENOMEN Statkraft har 11 produksjons-
anlegg for fjernvarme i Norge, spredt over hele 
landet fra Harstad i nord til Moss i sør, samt fire 
anlegg i Sverige. I tillegg har Statkraft to bio-
masse-anlegg i Tyskland, ett av dem genererer 
fjernvarme. 

– Kalde vintre skaper etterspørsel etter varme. 
Derfor er fjernvarme først og fremst utbredt i 
Nord- og Øst-Europa, sier Kilstam.

Det er kostnadskrevende å bygge et produk-
sjonsanlegg og et tilhørende distribusjonsnett. 
Derfor kan Statkraft bare tilby fjernvarme til 
områder med en viss boligtetthet og etterspørsel. 
Til gjengjeld dekker distribusjonsnettene store 
deler av byene der Statkraft i dag produserer fjern-
varme. Eksempelvis dekkes over 30 prosent av 
varmebehovet i Trondheim av fjernvarme.

SATSER I NORDEN Med en økende etterspørsel er 
fjernvarme et satsingsområde for Statkraft. Et nytt 
produksjonsanlegg med tilhørende fjernvarmenett 
er under bygging i Moss og skal stå ferdig i 2016. 
I tillegg er omfattende utbygginger satt i gang i 
Namsos og Trondheim. 

– Vår ambisjon er å bli en av de mest lønn-
somme aktørene på varmemarkedet i Norden. 

FOR PRODUKSJON av fjernvarme benyttes både 
grunnlast og topplast. Grunnlast er rimeligst og 
består av fornybare energikilder, hovedsakelig avfall 
og biobrensel, mens topplasten består av olje, gass, 
elektrisitet og bioolje. Topplasten er nødvendig på 
grunn av leveringssikkerhet og på grunn av den store 
variasjonen i effektbehov i løpet av året. I 2014 
var 94,3 prosent av Statkrafts produksjon i Norge 
og Sverige basert på fornybare energikilder, samt 
spillvarme fra forbrenning av avfall. 

VarmepumperBiobrenselAvfall Spillvarme

GRUNNLAST

ElektrisitetFyringsoljeGass

TOPPLAST

Bioolje
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AKTUELT INFORMASJONSSIKKERHET

SISU-PROSJEKTET har som mål 
å ivareta konfidensialiteten, 
integriteten og tilgjengeligheten 
til Statkrafts informasjon:

>  Konfidensialitet: Å sikre at 
informasjon og informasjons-
systemer bare er tilgjengelig for 
dem som skal ha tilgang

>  Integritet: Å sikre at informasjon 
og informasjonssystemer er 
korrekte, gyldige og fullstendige

>  Tilgjengelighet: Å sikre at 
informasjon og informasjons-
systemer er tilgjengelig innenfor 
de tilgjengelighetskrav som 
er satt

FAKTA
Prosjekt SISU 

>  Regelmessige risikovurderinger 
vil bli gjennomført i din avdeling

>  Opplæring og informasjon skal 
øke din kunnskap om informa-
sjonssikkerhet og hjelpe deg til 
å endre praksis

>  Reviderte styringsdokumenter 
på The Statkraft Way skal bli 
enklere å forstå og etterleve

>   Nye IT-verktøy som skal støtte 
deg i etterlevelsen av Statkrafts 
retningslinjer

Hvordan berører  
SISU-prosjektet deg?

>  Når mulig, bruk lenker til 
dokumenter fremfor vedlegg 
når du skal sende konfidensiell 
informasjon via epost

>  Del aldri passordet med noen
>  Rapporter bortkomne eller 

 stjålne enheter til IT umiddel-
bart

>  Lås alltid PCen når du forlater 
den og skru den helt av når den 
ikke er i bruk

Små endringer –  
stor forskjell

Stopp lekkasjen!
– Den beste måten å hindre at Statkrafts verdifulle informasjon kommer på avveie, 
er at alle ansatte tar ansvar for å beskytte informasjonen de forvalter, sier Terje 
Thøgersen, ansvarlig for prosjektet Statkraft Information Security Uplift (SISU). 

Medarbeiderne i Statkraft har 
tilgang til og bruker ulike typer 
informasjon på jobb hver dag. 
Informasjonen som er verdifull 

for selskapet, er i de fleste tilfeller også 
verdifull for andre. 

- Gjennom SISU-prosjektet blir det 
utviklet trening og opplæring, enkle 
retningslinjer og IT-verktøy som skal 
hjelpe ledere og ansatte med å forebygge 
at informasjon havner i feil hender. Når 
uvedkommende leter etter den enkle veien 
inn, er det lett å utnytte våre svakheter som 
brukere av informasjon og digitale arbeids-
verktøy, sier Thøgersen.

Tillit og vaner er menneskelige egenskaper 
som er lette å utnytte, påpeker han. Enten 
ansatte kobler seg på usikre nettverk på 
reise, lar konfidensiell informasjon flyte 
fritt på pulten eller snakker høyt om sen-
sitive opplysninger på toget, kan skaden 
fort skje uten at det blir lagt merke til. For 
Statkraft kan konsekvensene bli store. 

– Dårlig informasjonssikkerhet kan 
føre til kommersielt tap, skadet omdømme 
eller angrep mot kritisk infrastruktur. Men 
å forebygge lekkasjer er verken komplisert 
eller tidkrevende. Økt bevissthet og enkle 
endringer i hvordan vi jobber, vil gjøre en 
stor forskjell. 

Adgangskontrollen er en utfordring

PÅ ULLA FØRRE må vi ha et bevisst forhold til markedssensitiv 
informasjon og hindre at uvedkommende kommer inn på anleg-
gene, sier Bjørn Sandvik, kraftverkssjef for Ulla Førre. 

En produksjonsstans i for eksempel Kvilldal kraftverk vil 
kunne påvirke markedsprisen på strøm, forteller han. 

- Hvis vi ser at et aggregat kan fristilles for produksjon tidligere 
eller senere enn planlagt, må denne informasjonen gjøres tilgjen-
gelig for markedet før informasjonen kommer i feil hender. Jeg 
er komfortabel med at vi har fått til gode rapporteringsrutiner på 
informasjon som kan påvirke markedet, sier Sandvik.

- Det er langt mer utfordrende å ha full kontroll på sensitiv 
informasjon som kan brukes til å hindre, skade eller påvirke 
kraftproduksjon og forsyningssikkerhet, konstaterer han. 

- Det er for eksempel fotoforbud for å hindre at uvedkom-
mende får tak i informasjon om skallsikring og overvåking. Men 
fotoforbudet er vanskelig å håndtere i praksis. Det er viktig at alle 
kjenner til og følger krav og retningslinjer, og vi må være vel-
dig bevisste på at vi bare slipper inn dem som skal ha tilgang til 
Statkrafts anlegg.

Bjørn Sandvik, 
kraftverkssjef Ulla Førre

Sikkerhetssjekken ble en vekker

FOR TO ÅR SIDEN gjorde Marked Norden en vurdering av informa-
sjonssikkerheten. Det ble funnet flere forbedringsområder som 
vi fremdeles følger opp, forteller Anders Taucher, prosessleder i 
Marked Norden.

Marked Norden forvalter daglig en rekke typer sensitiv infor-
masjon, eksempelvis hydrologiske data, vannverdier, prisprogno-
ser og anmeldinger i kraftmarkedet.

- Vi ser vår informasjon som et strategisk fortrinn overfor 
våre konkurrenter. Kommer informasjonen vår på avveie, kan 
vi tape penger. Dessuten er vi pålagt av myndigheter å behandle 
markedssensitiv informasjon på en forsvarlig måte. Derfor er det 
veldig tydelig for oss at det er svært viktig å ha et bevisst forhold 
til informasjonssikkerhet, sier Taucher.

- Vi har fortsatt et potensial for forbedringer. De svakhetene 
vi har avdekket, må vi hele tiden følge opp med bevisstgjøring, 
sjekklister for prosjekter og regelmessige kvalitetssikringer. Det er 
viktig å understreke at alle i avdelingen har et ansvar for å ivareta 
informasjonen, og lederne har et ansvar for å gå foran med et godt 
eksempel.

Anders Taucher, 
prosessleder i 
Marked Norden Les mer om 

informasjons-
sikkerhet og 
kampanjen «Stopp 
lekkasjen!» på 
infosec.statkraft.com

Dårlig informasjons-
sikkerhet kan føre 
til kommersielt tap, 
skadet omdømme 
eller angrep mot 
kritisk infrastruktur.

 Malene Hoftun Jæger       Transform
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FEIRING FRA NORD TIL SØR 11. JUNI: GLOMFJORD
Kraftverksgruppe Glomfjord og Glomfjord 
Services kom vannveien til Tonnes i Lurøy 
for å feire Statkrafts 120 år. 

17. JUNI: LILLEAKER 
Over 600 ansatte deltok i feiringen ved 
Statkrafts hovedkvarter på Lille aker i 
Oslo. Programmet var tettpakket med 
underholdning fra revygruppa og Benny 
Borg. Konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen ankom med båt på Lysakerelva 
for å holde sin tale. Et gnistrende 
fyrverkeri avsluttet festen.

19. JUNI: SAUDA
Alle Statkraft-ansatte i Sauda var invitert 
til markering og høytidelig avduking av et 
turbinhjul som skal stå som et monument 
utenfor Statkraft -kontoret. Ordfører Frode 
Sulen i Sauda og konsernsjef Christian 
Rynning-Tønnesen foretok avdukningen 
av en gammel Pelton, som inntil nylig har 
vært i bruk i Mauranger kraftverk.

26. JUNI: LIMA
I Peru ble jubileet feiret på alle de ni 
Statkraft-eide kraftverkene, og ved 
hovedkontoret i Lima, samtidig. 

28. AUGUST: DALEN
Ansatte i Region Øst ble invitert til intern-
feiring med ektefeller, før CC Cowboys 
spilte opp til utendørs  konsert. 1200 
publikummere møtte opp. Billettinn-
tektene gikk til lokale Røde Kors-lag i 
nærheten av Dalen.

1. SEPTEMBER: DÜSSELDORF
I Düsseldorf ble jubileet feiret med fest 
 for alle ansatte. God mat, live musikk, 
 presentasjoner og taler sto på programmet.

Det var flere som måtte blunke 
bort en tåre eller to, da over 100 
statkraftere entret scenen i et 
stemningsfullt åpningsnummer 

i Den Norske Opera 11. juni. Statkrafts 
jubileumsarrangement i Oslo samlet 
nærmere 900 gjester fra hele verden, som 
alle fikk med seg en mangfoldig fore-
stilling der blant andre nobelprisvinner 
Al Gore, stjerneduoen Nico & Vinz og 
klima- og miljøminister Tine Sundtoft sto 
på  programmet. 

Put a price on denial in politics. 
Put a price on carbon in the markets. 
FREDSPRISVINNER AL GORE UNDER 120-ÅRSMARKERINGEN I OPERAEN I OSLO I JUNI

Statkrafts 120-årsfeiring ble innledet i Albania 
4. juni i år. Siden har arrangementer gått av stabelen 
rundt om i selskapet. Se bilder fra noen av feiringene 
her, flere legges fortløpende til på The Stream på 
intranettet. De siste offisielle feiringene skjer i 
Amsterdam og Høyanger 12. og 18. november.

JUNI

GLOMFJORD

11

JUNI

SAUDA

19

JUNI

LILLEAKER

17

SEPTEMBER

DUSSELDORF

01

JUNI

LIMA, PERU

26

AUGUST

DALEN

28
JUNI

OSLO

11
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KORT OM

Navn: Tom Kristian Larsen 
Stilling: Landsjef i Albania
Land: Fra Nepal til Albania
År i Statkraft: 4

Tom Kristian Larsen har tiltrådt stillingen 
som landsjef for Statkraft i Albania. Tre 
år som leder for Statkrafts datterselskap 
i Nepal, Himal Power Limited, har gitt 
verdifull erfaring som han tar med 
seg i forberedelsene til drift av Banja 
i Albania, det første kraftverket som 
kommer i produksjon i Devoll-prosjektet. 
Sandip Shah er ny landsjef i Nepal.

Navn: Trude Fjeldstad 
Stilling: Leder for Statkraft Treasury 
Centre SA
Land: Fra Norge til Belgia
År i Statkraft: 8

Trude Fjeldstad flytter til Brüssel og 
stillingen som leder for Statkrafts 
Treasury-senter. Her får hun ansvar 
for utstedelse og håndtering av lån 
og garantier til selskaper i Statkraft-
konsernet. Fjeldstad kommer fra 
stillingen som leder av Corporate Office 
i Oslo, en stilling som overtas av Kirsti 
Elsfjordstrand.

PÅ FLYTTEFOT

Blant Statkrafts 4 200
ansatte er det stadig folk 
som bytter jobb.

AKTUELT PEOPLE

 Anders Berg-Hansen   Guilherme Antunes

... arbeid. Vår enhet støtter konsernet med analyser av teknolo-
gier i energisektoren, blant annet kull-, gass- og kjernekraft, samt 
framvoksende teknologier som vind, sol, batterier og hydrogen. 
I tillegg ser vi på trender innenfor transport og varme. Fokus i 
analysene er forventet utvikling i design, kostnader, utbredelse og 
hvilken betydning dette vil kunne ha for Statkraft.

... inspirasjon. Det som inspirerer meg med jobben min, er dens 
relevans for de utfordringene verden står overfor. Endringene som 
vi ser er på vei i energisektoren, vil forandre alle markedene som 
Statkraft opererer i. Det er også utrolig inspirerende å jobbe i team. 

... nedturer. Da jeg tok et friår i studiene i 2003, forsøkte jeg å 
komme inn på franskstudier i Montpellier uten å kunne noe særlig 
fransk. Jeg tok et seksukers språkkurs i forkant, men nådde ikke 
opp på nivået som var nødvendig for å få støtte. Det var en ordentlig 
nedtur da, men kanskje ikke så overraskende sett i ettertid. 

... oppturer. Det var en skikkelig opptur å få jobb i Statkraft, 
først som prosjektleder i enheten for strategisk markedsanalyse 
(MSA) og nå som leder av avdelingen for teknologianalyse (IVT). 
Det er en utrolig ressurssterk og flink gjeng jeg jobber sammen 
med, så jeg må innrømme at jeg føler meg både ydmyk og litt 
skremt nå i begynnelsen. 

... balanse. Etter år med lange arbeidsdager har jeg funnet en 
ny balanse i livet, mye takket være kjæresten min. Jeg har alltid 
brukt mye av fritiden med venner, men nå har jeg flere prosjekter 
på gang, blant annet et maratonløp i Aten i november. For meg 
handler balanse om å ha flere viktige elementer i livet enn jobben; 
enten det er noen du skal hjem til, eller det er andre arenaer å 
utfolde seg på. 

... ren energi. Når jeg tenker på ren energi, tenker jeg på det 
uunngåelige paradigmeskiftet verden står overfor. Jeg håper å 
bidra til at Statkraft realiserer og profiterer på det skiftet. Å kunne 
få bidra til å forbedre verden var sentralt for at jeg ønsket å jobbe i 
Statkraft.  

I 2005 var Vidar Eide student og deltaker på 
sommerprosjektet i Statkraft. Muligheten til å 
påvirke verden i en grønnere retning, bragte 
ham tilbake igjen ti år senere. Vi har spurt 
ham om … 

Stilling: Leder for teknologianalyse
Avdeling: Technology Analysis (IVT) i 
Wind Power & Technologies
Land: Norge
I Statkraft siden: Mai 2014
Alder: 35 år
Utdannet: Sivilingeniør i industriell 
økonomi og teknologiledelse ved 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) i Trondheim
Aktuell: Begynte i jobben som 
 ansvarlig for teknologianalyse i august

 
VIDAR EIDE

 Ylva Vethe       Jo Michael
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TYSKLAND

KRAFTMARKEDET

STATKRAFT I TYSKLAND

KRAFTVERK

BEFOLKNING: 82 millioner
HOVEDSTAD: Berlin
STYREFORM: Føderal 
parlamentarisk republikk
KANSLER: Angela Merkel
SPRÅK: Tysk

Det tyske kraftmarkedet er preget av 
liberaliseringen i 1998 og innføringen 
av loven om fornybar energi i 2000. Det 
liberaliserte «Energy Only»-markedet, som 
i all hovedsak leverer konvensjonell kraft, 
får økt konkurranse fra subsidiert fornybar 
energi. I 2014 kom mer enn en fjerdedel 
av den samlede tyske kraftproduksjonen 
fra fornybare kilder. Målet er at 80 prosent 
av kraftproduksjonen skal være fornybar 
innen 2050. Den tyske regjeringen vedtok 
i 2011 å avvikle landets kjernekraftverk 
innen 2022.

Statkraft er eier og operatør av til sammen 
16 kraftverk i Tyskland. Energiproduksjonen 
fra alle anleggene blir solgt gjennom selska-
pets tradingkontor i  Düsseldorf. På vegne av 
underleverandører sørger også Statkraft for 
å tilføre markedet 8 700 MW med fornybar 
energi og er med dette Tysklands ledende 
direktedistributør. Selskapet kobler sammen 
mer enn 1 000 vindkraftanlegg, solparker, 
biomasse- og vannkraftverk til et virtuelt 
kraftverk som med sin installerte energi er 
det største kraftverket i Europa.

10 2

>  VIKTIGE TYSKE oppfinnelser inkluderer blant annet 
dieselmotoren, Aspirin, fluoriserende lamper og 
graviditetstesten.

>  ANGELA MERKEL ble i 2008 utpekt av den britiske 
avisen The Guardian som en av 50 personer som kan 
redde planeten. Siden har hun blitt blant de fremste 
talspersonene for «Det grønne skiftet».

>  DEN TYSKE FYSIKEREN Albert Betz står bak Betz’ 
lov fra 1919 om at maksimalt 59,3 prosent av 
 bevegelsesenergien i vinden kan omformes til 
elektrisk energi ved bruk av vindturbin. 

>  DEN FØRSTE trykte boken ble laget i Tyskland.

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

27
I 2014 ble 27 prosent av energiforbruket i 
Tyskland dekket av fornybare kilder, en kraftig 
økning fra andelen på 6,3 prosent i 2000.

VISSTE DU AT

* Gasskraftverkene i Emden og Landesbergen har ligget på hold 
siden henholdsvis 1. juli 2012 og 1. juli 2013. Statkraft har 
også en eierandel på 50 prosent i gasskraftverket Herdecke.
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Vannkraft Biomasse Gass

Ocho estudiantes de todo el mundo fueron elegidos 
entre 450 candidatos para participar del proyecto 
de verano de Statkraft. El objetivo fue estudiar 
los esquemas de soporte pasados y actuales en 
diferentes países para entender mejor la dirección 
del mercado noruego/sueco de certificados de 
electricidad (también llamado certificado verde) 
para promover la energía renovable.

“Estamos muy impresionados por el trabajo 
que han realizado los estudiantes”, comenta Ketil 
Fodstad, jefe de la organización de mercado de los 
países nórdicos, Market Nordics. “Han entregado 
un informe muy detallado que nos proporciona 
información detallada sobre un tema de gran 
dificultad y complejidad”.

Los estudiantes también están satisfechos. “Hemos 
adquirido una experiencia valiosa en el trabajo de 
equipo interdisciplinario, aprendimos mucho sobre los 
mecanismos de soporte basado en el mercado para 
la energía renovable y obtuvimos una idea de cómo 
opera Statkraft como empresa y empleador”, dice el 
jefe del grupo de estudiantes, Tone Torsvik Baltzersen.

Es la décimo segunda vez que Statkraft realiza el 
proyecto de verano. “El proyecto hace posible que 
una sección o un área de negocios aprenda sobre 
un tema de especial importancia, por ejemplo en 
áreas donde se necesita realizar un análisis más 
profundo de lo que le permiten sus recursos”, 
concluye Eirik Haslestad en el área corporativa de 
Recursos Humanos, responsable del proyecto. 

Det internasjonale programmet går over to 
år og forbereder kandidatene på en karriere 
i selskapet. De skal gjennom fire jobbro-
tasjoner, hvorav minst en er i utlandet. 
Etterpå blir traineene tilbudt en stilling i 
avdelingen de har vært utplassert i. 

– Trainee-programmet gir kandidatene 
en grundig introduksjon til organisasjo-
nen, og de får god innsikt i hvordan vi 
arbeider og i våre strategier. Et skredder-
sydd program med en dedikert sjef sørger 
for at den enkelte trainee lærer mye og 
utvikler seg, forteller Haslestad.

Statkraft er en populær arbeidsgiver 
blant studenter over hele verden, noe de 
mange søkerne vitner om. 

Kandidatene kan se frem til to år i et 
skreddersydd rotasjonsprogram. 

– Vi er veldig stolte av at vårt 
trainee-program trekker til seg 

så mange kompetente folk, sier Eirik 
Haslestad, ansvarlig for trainee-opplegget. 

– Vi ser at traineene setter pris på 
Statkrafts verdier og fokus på bærekraft.

De utvalgte

Certificados de electricidad en el programa de estudios

Llenos de emoción por poder participar en el 
proyecto de verano de Statkraft.

Åtte nyutdannede ingeniører, økonomer og samfunnsvitere er i gang med et toårig trainee-program i Statkraft. Fra venstre Axel Lødemel Holene, Arvid Eriksson, Sneha Tyagi, 
Roberta Hunt, Beate Norheim, Marie Boye Butenschøn, Lihn Phuong Catherine Do og Lotte Løland.

Mer enn 1 500 søkere 
har i år knivet om 
åtte trainee-plasser i 
Statkraft. 

– Statkraft var i utgangspunktet ukjent for 
meg, men jeg har lenge vært interessert i 
fornybar energi. I Edmonton i Canada, der 
jeg kommer fra, fullførte jeg fire forskjel-
lige «internships» mens jeg studerte. Nå 
ser jeg frem til å jobbe hos Statkraft, sier 
Roberta Hunt, som er en av de heldige.

Trainee-plassene er høyt verdsatt også 
blant norske studenter. – Jeg har studert 
miljøfysikk og fornybar energi ved Norges 
miljø- og biovitenskapelig universitet 
(NMBU). I klassen min sto Statkraft høyt 
på listen og var regnet som en drømme-
arbeidsgiver, forteller Lotte Løland, som 
skal jobbe i avdelingen for teknologi-
analyse på Lilleaker. 



#STATKRAFT120 CELEBRATION IN 
DÜSSELDORF. EVEN WITH 120 YEARS 
IT STILL FEELS LIKE A VIBRANT AND 
YOUNG PLACE :-) 

@STEFANJORGGOBEL

@statkraftmoments #Rheidol #Wales #Statkraft120 @garethjones

#STATKRAFT120
Emneknaggen #Statkraft120 ble dratt i gang med  
en fotokonkurranse. Bildet av oksen foran vann-
magasinet Nant-y-Moch feide alle konkurrenter av 
banen. Vinner Gareth Jones har fått en reise til en 
valgfri Statkraft-destinasjon.

Fortsett å tagge dine bilder på Instagram med  
#Statkraft120. Vi velger ut et knippe i neste   
nummer av People & Power.

@statkraftmoments #SheringhamShoal @roywilkes

#statkraft120 @biuell @ysefkolat Brand new hydropower plant Kargi #fornybarfremtid #vøringsfossen @masaienpaaski

We are really proud of our employees @statkraft#bjurfossen #røssåga @statkraftmoments


