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Datadrevne drift- og 
forvaltningstjenester for 
fornybar kraftproduksjon

Morgendagens 
kraftforvaltning er 
datadreven - vi hjelper 
deg på veien

tb@captiva.no      www.captiva.no

Charlotte Sivertsen Vågsland
                      (+47)  41 12 85 07
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Over 300 kraftverk har valgt oss.
Sammen forenkler vi kraftbransjen!

TRYGG FORVALTNING 
AV DINE KRAFTVERDIER



Captiva Portalen
Øyeblikkelig oversikt og innsikt for
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Tlf: 901 08 841
Mail: tb@captiva.no

Web: www.captiva.no

Robust system for store datamengder
Dataanalyse i sanntid - Høyoppløste data

 Avdekker avvik ved bruk av kunstig intelligens
Produksjonsoptimering og økt innsikt i teknisk tilstand  

 Kombiner tidsserier - Lag egne algoritmer, modeller og grafer
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Aktuelt 06–39

■ Aldri før har det vært så høye 
strømpriser som markedet forventer 
nå. Årsaken finner vi i Europa. 
■ Den nye nettleien gjør at kundene 
bør passe på effektuttaket, men 
utvalget i teknologi er begrenset. 
■ Regjeringen får kritikk for løs-
ningen som er laget for å dele strøm 
fra solenergi – bygger mindre anlegg 
enn man egentlig ønsker. 
■ Troms Kraft ble trukket frem da 
regjeringen annonserte at de ville 
åpne for nye vindkraft-konsesjoner 
på land. – Vi har lært av både egen og 
andres fremferd, sier selskapet.
■ Etter en kometkarriere i Yara, 
reiser Pablo Barrera nå hjem til 
Haugesund for å bli konsernsjef i 
Haugaland Kraft.

Småkraft  40-51

■ Fortsatt søkes det om konsesjon 
om å bygge ut enda mer småkraft. 
Med naturvernhensyn på den ene 
siden og et økende kraftbehov på den 
andre, er det fare for kontroverser. 

Troms Kraft ble trukket frem av olje- og energiminister Terje Aasland da regjeringen annonserte at de 
ville åpne for nye vindkraftkonsesjoner på land. I nord er planene store. Side 20-25

■ Eigerøy i Rogaland blir demon-
strasjonssenter for EU-prosjektet 
Robinson. Målet er bruke lokale 
energikilder til å sikre elektrisk infra-
struktur til øysamfunn.

Meninger  52-55

■ – Det eneste sikre er at ener-
gifremtiden ikke er lik energifortiden. 
Norske politikere må ta inn over seg 
at energifeltet er i utvikling, skriver 
Cecilie Bjelland i Samfunnsbedrif-
tene. 
■ – Verken produsenter eller forbru-
kere er tjent med de uvanlig høye og 
lave kraftprisene vi nå ser i ulike deler 
av landet, skriver Lars Emil Berge i 
Småkraftforeninga.

I bransjen  56-64

■ Energipraten: Ingeniør og professor 
Sonja Berlijn menere ledere i energi-
bransjen kan skape en bedre kjønns-
balanse - hvis de vil. – Det handler 
om at man gjerne rekrutterer noen 
som er lik seg selv, sier hun. 

■ Ung i bransjen: Elkraft-ingeniør 
Therese Åsheim tror norsk energi-
bransje hadde hatt godt av mer 
mangfold. – Ethvert miljø har godt 
av å ha mangfold i kjønn, etnisitet, 
erfaring og utdanning, sier hun. 
■ Nytt om navn: Jannicke Hilland, 
Severin Roald, Guro Brandshaug og 
Monica Hansen Fjellstad er blant de 
som har fått ny stilling siden sist.

Therese Åsheim etterlyser mer mangfold, 
både i kjønn og alder.  Side 58-59

Pablo Barrera tar over som sjef i Haugaland 
Kraft.  Side 26-30

Bare det siste halvåret har det vært en dreining. Kommuner  
som før ikke var interessert, sier nå ja til dialog

Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft om ny interesse for vindkraft

Satser på mer 
vindkraft i nord
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Tinfos Entreprenør

Via vårt heleide datterselskap Tinfos Entreprenør ut
fører vi totalentrepriser (EPC) for deg som byggherre. 
Vi benytter norsk standard NS8407 som utgangs
punkt for kontrakten. Dette sikrer deg trygge og 
oversiktlige rammebetingelser for utbyggingen, med 
tydelig definerte ansvarsområder og grensesnitt for 
leveransen av ditt komplette kraftverk.

Våre dyktige prosjektledere vil sørge for god opp
følging, med regelmessig rapportering til deg på 
økonomi, fremdrift, HMS, ESG og andre styrings
parametere. Tinfos tilbyr også konkurransedyktige av
taler med fallrettseiere, og står for komplett utvikling 
og utbygging av vannkraftverk.

Totalleverandør av vannkraftverk

Tinfos PowerTech

Tinfos PowerTech AS tilbyr skreddersydde drifts 
og vedlikeholdsløsninger for vannkraftverk som 
alltid er tilpasset kraftverkseiers behov. Sammen 
med deg som kraftverkseier bygger vi et drifts og 
overvåknings program bestående av enkeltelementer 
fra vårt omfattende tjenestespekter. Uansett tjeneste
omfang er vårt mål å kunne tilby sikre og effektive 
driftsløsninger som bidrar til å gjøre vannkraft lønn
somt for våre kunder.

Våre tjenesteområder 
• Service og vedlikehold
• Drift og overvåkning
• Administrativ drift
• Finansiering og forsikring

Les mer om våre tjenester på tinfos.no

Vi er et kraftselskap som utvikler, bygger, selger og drifter vannkraftverk. Fra våre 
egne kraftverk produserer vi ren, fornybar energi. Sammen med våre kunder og  
partnere gjør vi vannkraft lønnsomt, og bidrar til en renere energifremtid.
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LEDER
Regjeringen gjør faktisk 
jobben sin
STRØMPRISENE I SØR-NORGE er nå rundt ti 
ganger høyere enn tidligere normalnivå. 30–40  
øre/kWh har blitt til 3–4 kroner/kWh.

Prisnivået får enormt mye oppmerksomhet i 
mediene. Hver dag er det titalls saker om den høye 
strømprisen. En god del av sakene handler om at 
regjeringen må gjøre noe.

Organisasjoner og opposisjonspolitikere har tilsy-
nelatende fri tilgang til spaltene hvor de raljerer om 
at regjeringen er tafatt og lite handlekraftig.

Men regjeringen gjør faktisk jobben sin. Heldigvis 
har den ikke bøyd av for kravene om å gjøre funda-
mentale endringer i kraftsystemet.

Det første som ble gjort var å innføre strømstøtte 
til privatkunder. Det skjedde allerede før jul. Det 
var en imponerende god modell som ble skrudd 
sammen på rekordtid. Tallene har blitt justert et par 
ganger, men grunnprinsippene står seg.

Siden da har regjeringen ikke gjort veldig mye. 
Mantraet før ferien var at de kontinuerlig fulgte med 
på situasjonen, men de grep ikke inn. Regjeringen 
oppfordret riktignok produsentene til å vurdere pro-
duksjonsplanene sine for å unngå tomme magasiner, 
men ga ingen pålegg.

Oppfordringen hadde neppe stor praktisk 
betydning. Det siste kraftprodusenter ønsker er å 
gå tom for vann hvis det er utsikter til enda høyere 
priser.

Etter ferien har regjeringen i tillegg til den eksis-
terende strømstøtten varslet to nye tiltak: Mulig 
strømstøtte til bedrifter og eksportrestriksjoner 
basert på fyllingsgrad i flerårsmagasiner.

Først støtte til bedrifter: Det er litt rart at depar-
tementene tilsynelatende ikke har noen modeller 

klare. Angivelig ble arbeidet med bedriftsstøtte først 
satt i gang i samarbeid med LO og NHO etter ferien. 
Selv om regjeringen egentlig ikke har lyst å gi støtte 
til bedriftene, er det pussig hvis det er riktig at de 
ikke har noen modeller på bordet allerede.

Når det er sagt, det vil nå være fornuftig å bruke 
tid å finne en modell som fungerer. Økonomer står 
i kø for å advare mot støtte. Å gi støtte som under-
graver enøktiltak og prissikring vil bidra til å gjøre 
situasjonen verre. 

Regjeringen burde ha is i magen, lukke ørene for 
høylytte opposisjonspolitikere, og ha mot til å si nei 
til bedriftsstøtte hvis man ikke finner frem til en 
modell som fungerer. 

Etter ferien har regjeringen også varslet at det 
vil bli innført eksportrestriksjoner. Før detaljene er 
kjent er det vanskelig å vurdere hvor fornuftig dette 
er.

MARKEDSKREFTENE HAR FREM TIL NÅ hvert 
døgn og hver time regulert et finstemt kraftsystem. 
Men omveltningene i kraftsystemet har det siste 
året vært så enorme, at man ikke lenger kan lukke 
øynene for at den frie flyten og eksporten bør regu-
leres. Ikke mye, men litt.

Oppsummert virker regjeringens vurderinger 
fornuftige. Noe sendrektig, greit nok, men det er 
langt bedre enn lite gjennomtenkte omfattende 
endringer.

Slett ikke alt er bra. Regjeringen surrer fortsatt 
rundt i troen på at elektrifisering av sokkelen er bra, 
og skryter voldsomt av en havvindsatsingen hvor 
det egentlig ikke er noe utvikling. Men isolert sett er 
håndteringen av strømpriskrisen bra.
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Aktuelt Vi må selv engasjere oss i større grad, 
og ikke legge alt ansvaret på NVE
Erling Dalberg, side 20–25

1 GWh
strøm kan selges før man må søke 

konsesjon, side 34–37

AV MAGNUS LINGJÆRDE 
magnus.lingjaerde@europower.no

ANALYSE
Allerede på høsten i fjor forventet 
markedet at sommeren i år skulle 
bli dyrere enn vanlig. Prisfor-
ventningene steg i takt med den 
russiske opptrappingen av styrker 

på den ukrainske grensen. Siden 
konflikten i øst ble mer og mer 
alvorlig, steg også forventningene 
om høyere energipris i takt med 
antall soldater som sto på grensen 
til Ukraina.

I september i fjor trodde 
markedet at sommerprisen i år 
skulle bli på 45 øre/kWh i Sør-

Norge. I februar var anslaget 90 
øre/kWh. Nå har vi fasiten: 161 
øre/kWh i snitt for mai, juni juli 
på Sør-Vestlandet.

Så hva har Øst-Europa med 
norske strømpriser å gjøre? Alt, viser 
det seg. De prisene vi ser i dag kan 
delvis forklares av magasinfylling 
og elektrifisering av samfunnet, 

men hovedårsaken er krigen i 
Ukraina, og de følger det har fått for 
Europas samarbeid med Russland.

Strømprisen har blitt enda 
høyere enn det markedet trodde 
i forkant. Det kan vi lese ut av 
terminmarkedet, hvor aktører 
i kraftmarkedet (produsenter, 
strømleverandører, industri og 

Aldri før har vi kunne se frem til så høye strøm-
priser som markedet forventer nå. Vinterprisene 
i Norge er forventet å sette stadig nye rekorder. 
Årsaken finner vi i Europa.
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andre finansielle aktører) kjøper 
og selger prissikringer seg imellom. 
Der kan produsentene sikre prisen 
på fremtidig produksjon, samtidig 
som strømleverandørene kan sikre 
prisen for sine forbrukskunder frem 
i tid.

Markedets forventninger om 
strømprisen til kommende vinter, 

er på så høye nivåer vi aldri før har 
sett i strømmarkedet. 19. august 
var vinter prisen (oktober – mars) i 
overkant av 4 kroner per kWh for 
Sør-Norge.

Om forventningene treffer, over-
driver risikoen eller prisen havner 
enda høyere – det vet vi ikke før vi 
kommer til vinteren.

Hvordan har vi havnet i denne 
situasjonen?

Importert pris fra Europa
Norge har vært knyttet til det euro-
peiske markedet siden syttitallet. 
De to første kablene over Skagerrak 
til Danmark ble satt i drift i 1976 og 
1977. Siden den gang har europeisk 

De prisene vi ser i dag kan delvis 
forklares av magasinfylling og 
elektrifisering av samfunnet, men 
hovedårsaken er krigen i Ukraina, 
og de følger det har fått for Europas 
samarbeid med Russland. Bildet er 
fra Kyiv, der en forlatt russisk tanks 
er en del av en utstilling om krigen.  
Foto: Maxym Marusenko/
NurPhoto/Shutterstock/NTB

Derfor står vi foran 

tidenes 
dyreste 
fremtid
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prisnivå hatt betydning for de 
norske strømprisene. I ettertid 
har Norge blitt knyttet tettere 
sammen Danmark med ytterli-
gere to kabler. I tillegg har kabel til 
Nederland, Tyskland og England 
blitt satt i drift.

Desto bedre tilknytning – desto 
likere priser. Det ser vi også internt 
i Norge. Den svake tilknytningen 
mellom nord og sør i Norge, gjør 
at prisene er helt forskjellige. 
Det er fremdeles en prisforskjell 
mellom Sør-Norge og de euro-
peiske landene vi er knyttet til, 
men prisene i Sør-Norge er likere 
de europeiske prisene enn prisene 
nord for Dovre og Sognefjorden.

I juli var prisene på Sør-Vest-
landet 138 ganger høyere enn i 
Nord-Norge. Tyskland var derimot 
bare 22 prosent dyrere enn Sør-
Norge.

Både bransjen og politikere visste 
at prisen i Sør-Norge ville stige 
med nye kabler. Det var forventet 
at prisen ville nærme seg de euro-
peiske prisnivåene. Dette ble kon-
statert i Statnetts analyser og 
gjengitt av daværende olje og ener-
giminister Tord Lien på Statnetts 
høstkonferanse i 2013.

Historisk sett har Europa hatt 
priser som har ligget omtrent 30 
prosent høyere enn prisen i Sør-
Norge. I perioden 2004–20 var gjen-

nomsnittlig strømpris i Tyskland 
40,24 øre/kWh, mens den samtidig 
var 33,09 øre/kWh i prisområdet 
Kristiansand (NO2), som omfatter 
sørlige del av Vestland, Rogaland, 
Agder, Telemark og gamle Vestfold. 
Risikoen for prisoppgang var ansett 
til å være begrenset oppad til prisen 
i Europa, på lang sikt.

Så langt har forventningene 
vært rett: Norge har nærmet seg 
de europeiske prisene, Europa har 
fremdeles høyere strømpriser enn 
Norge.

Det utenkelige: Krig i Europa
Like etter at kabelforbindelsen 
mot Tyskland (mars 2021) og til 
England (fremdeles i prøvedrift) 
ble tatt i bruk, startet Russland opp-
byggingen av militære styrker på 
grensen til Ukraina. Europa har ikke 
vært i territorial krig siden andre 
verdenskrig, og frykten i råvare-
markedene spredte seg raskt. Med 
stigende gass-, olje- og kullpriser, 
steg også markedsaktørenes for-
ventning til fremtidige europeiske 
strømpriser.

Siden den russiske invasjonen 
har prisene på energi fortsatt å stige.

Verken bransjen eller myndig-
heter har forventet dette.

EUs omstilling i det grønne 
skiftet har gjort at både kjerne-
kraft og kullkraft er lagt ned, og i 

ettertid er det lett å se at EU er blitt 
for avhengig av russiske gassleve-
ranser. Når de først har basert så stor 
del av energisektoren på gass fra 
øst, er det ikke lett å snu seg rundt 
og finne andre alternativer på kort 
varsel. Avhengigheten av gass er der 
fremdeles. Øvrig kraftproduksjon i 
Europa klarer ikke dekke etterspør-
selen etter strøm, og derfor blir det 
gasskraft som bestemmer strøm-
prisen i Europa.

I løpet av ett år har den tyske 
spotprisen på strøm i engrosmar-
kedet løftet seg fra omtrent 30 øre/
kWh i snitt for 2020, til 315 øre/kWh 
som snittpris for juli i år. Ti ganger 
så høy pris. Dette endrer selvfølgelig 
forutsetningene for kabelforbindel-
sene Norge har med Europa.

Gjennom kabelforbindelser med 
utlandet, blir de norske strøm-
prisene påvirket av det som skjer i 
Europa – på godt og ondt. Som en del 
av det europeiske markedet er også 
Norge berørt av krigen i Øst-Europa.

Hva ville prisen blitt uten krig?
I første halvår i år har Norge 
eksportert nesten åtte TWh strøm 
til utlandet. Det er omtrent fem 
prosent av den årlige kraftproduk-
sjonen i Norge. Det kan bety at Norge 
har et overskudd av strøm som må 
eksporteres, dersom energien ikke 
skal gå tapt.

Norge ville sannsynligvis hatt et 
strømoverskudd også i et scenario 
der det ikke var krig i Ukraina. Med 
et normalt europeisk marked og et 
overskudd som må eksporteres fra 
Norge, ville strømprisen i Norge 
fremdeles ligget under de europeiske 
prisene, siden strømmen skal gå i 
retning av høyere priser.

I et normalt marked med normal 
tilgang til gass, ville kanskje 
Tyskland hatt en pris på mellom 
80–100 øre/kWh. Det betinger en 
gasspris på 25 €/MWh og en pris på 
utslippsrettigheter på 95 €/tonn.

Det betyr at de norske strømpri-
sene måtte være lavere enn 80–100 
øre/kWh. Det er fortsatt høyere 
priser enn vi er vant til. Årsaken til 
at ikke den tyske prisen kommer 
lenger ned, er at prisen for klima-
kvoter har steget fra rundt 30 euro/
tonn til nesten 100 euro/tonn.

Siden de europeiske strømprisene 
er vesentlig høyere enn normalt, ser 
vi nå priser i Sør-Norge som ligger 
mer enn dobbelt så høyt. I juli hadde 
NO2 en gjennomsnittspris på 263 
øre/kWh.

Hva ville prisen blitt uten  
utenlandskabler?
Så kan man spørre seg om hva 
prisen ville blitt uten utenlands-
kabler i det hele tatt. Det blir nok 
noe vanskeligere å se for seg, siden 
energisektoren slik vi kjenner den i 
dag har basert seg på utveksling av 
kraft med Europa. Det er nok en del 
kraftproduksjon som er i drift i dag, 
som ikke ville bli bygget dersom ikke 
eksportmuligheten hadde vært der. 
Det har med forventet pris å gjøre. 
Prisnivået må gjøre investeringen 
i ny kraftproduksjon lønnsom, eller 
så blir den ikke bygget.

Men alt annet likt, ville den 
norske strømprisen vært veldig 
lav, dersom det ikke var mulig å 
eksportere overskuddet. Priser som 
vi ser i Nord-Norge i år, kunne vært 
gjeldende for hele landet, med den 
samme gode tilgangen til vannkraft 
som vi har hatt det siste året. Dersom 
det hadde blitt et tørrår, eller en 
veldig kald vinter, kunne prisene 
blitt enda høyere enn det vi ser i dag, 
og risikoen for rasjonering ville vært 
større. Uten utveksling med andre 
land ville de norske prisene variert 
mye mer. Norge måtte mest sann-
synlig ha bygget mer reservekraft, 

Historikk og fremtid

Tall i NOK. Kilde: Nord Pool, Nasdaq, Montel, stengekurser 19. august Prisene er eksklusive skatter, nettleie, påslag til leverandør og strømstøtte. EUR/NOK: 9,83
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basert på gass eller olje, for å sikre 
oss mot perioder med ekstra stort 
forbruk av strøm.

Men strømmarkedet i Europa 
er regulert av EU og EØS. Norge må 
forholde seg til disse reglene, og har 
sannsynligvis ingen mulighet til å 
regulere utenlandskablene med 
hensikt i å senke prisen på strøm 
i Norge.

Prisforventninger fremover
Aldri før har forventet strømpris i 
fremtiden vært så høy som den er 
nå. Høyest er prisene for kommende 
vinter, men forventet pris for 
Sør-Norge de neste årene ligger tre 
til fem ganger så høyt som snitt-
prisen de siste 20 årene.

Prisområdene sør for Dovre og 
Sogne fjorden forventes å være 
påvirket av de europeiske prisene 
fremover. De nordiske aktørene 
ser mot de tyske forventningspri-
sene for å analysere den fremti-
dige strømprisen i Sør-Norge. Det 
forventes derfor at prisområdet 
nærmest knyttet utenlandskablene 
vil være mest påvirket av de euro-
peiske prisene.

Fortsatt forventer terminmar-
kedet at det blir strømeksport fra 
Norge. Strømmen går i retning 
høyere priser, så ettersom markedet 
forventer lavere priser i Sør-Norge 
enn i Tyskland, Nederland og 
England, så er det også forventet at 
strømmen skal gå i retning Europa. 
Dersom det hadde vært forventet et 
underskudd på strøm i Norge, ville 
markedet ha priset Norge høyere 
enn utlandet.

Markedsaktørenes prisforvent-
ning i Tyskland ligger skyhøyt over 
prisforventningene i Sør-Norge. 
Prisene for kommende vinter ligger 
omtrent 50 prosent høyere enn Sør-
Norge, mens forventningen for hele 
neste år er dobbelt så høy i Tyskland, 
sammenlignet med prisforvent-
ningen for Sør-Norge.

For kommende vinter venter 
markedet priser opp mot 4 kr/kWh 
for de sørligste prisområdene i 
Norge. Markedet har priset inn en 
forventning på omtrent 2,30 kr/
kWh som snittpris for neste år. I 
tillegg kommer avgifter, nettleie og 
strømstøtte.

Produsentene bekymret i nord
I Nord-Norge ser ikke markedsaktø-
rene ut til å være spesielt bekymret 
for høye priser. Om det er noen som 
bør være bekymret, så er det produ-
sentene. Begrensninger i overførings-
kapasitet sørover gjør at overskuddet 
av kraft «låses inne» i den nordlige 
landsdelen. Det hjelper heller ikke 
at det er et stort kraftoverskudd i 
Nord-Sverige også, så muligheten til 
å eksportere også begrenses.

Mer strømproduksjon enn forbruk 
gjør at prisene presses veldig lavt. I 
juli ble spotprisen i engrosmar-
kedet i snitt 1,9 øre/kWh. Det er den 
laveste månedsprisen i Nord-Norge 
noensinne.

En del av vannkraften blir heller 
aldri produsert, men produsenten 
melder at de lar vannet renne forbi 
turbinene og rett i havet, siden 
det ikke finnes kjøpere til denne 
strømmen.
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Kilde: Energi Salg Norge

Kostpriser produksjon av strøm fra fossile brensler
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Priser i euro/MWh. Markedspriser 18. august 2022
Baserer seg på analyse til Energi Salg Norge

Elektrisk oppladbar 
vinsj, en løsning for 
framtiden 

Storgata 18, 2000 Lillestrøm, NORGE
Telefon: +47 22 83 29 00
post@eb-elektro.no, www.eb-elektro.no

• Grønn profil
• Helelektrisk oppladbar vinsj
• Fri for hydraulikk og olje
• Stillegående og godt egnet for prosjekter i tettbygde strøk
• Fjernstyringskonsoll og nytt digitalt brukergrensesnitt på vinsjen
• Kapasitet på PE 1250 er inntil 50 kN
• Produsert i Europa

Fjernstyring Nytt digitalt enterface

Fokuset på utslippsfrie anleggsplasser øker og da  
er elektriske maskiner og utstyr løsningen.

Tesmec har utviklet en helelektrisk oppladbar vinsj på inntil 
50kN trekkraft, dette er et perfekt valg for oppgaven og 
passer perfekt for oppdrag på utslippsfrie anleggsplasser,  
i tettbygde strøk, tunneler, gruver, innendørs, etc.

Se demo video på www.eb-elektro.no
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For de neste tre årene venter 
markedsaktørene at prisene i Midt- 
og Nord-Norge skal holde seg på 
normale nivåer. Det vil si rundt 30 
øre/kWh i gjennomsnittlig engros-
pris.

Lavere strømpriser  
– to scenarioer
I dag, og de neste årene, forventer 
markedsaktørene at det er gasskraft 
som setter prisen på strøm i Europa. 
Det kan vi lese ut av markedsprisene 
på strøm og markedsprisene på inn-
satsfaktoren til gasskraft; gass og 
utslippskvoter.

Fallende gasspris: Dersom gass-
prisen faller, vil også prisforvent-
ningen på strømprisen i Europa 
også falle. Gassprisen ligger for tiden 
på 233 euro/MWh. Det er mer enn 
ti ganger så høyt som før 2021. Det 
er en stor teoretisk nedside i gass-
prisene, men det betinger enten 
mer naturgass i Europa eller lavere 
etterspørsel etter gass i Europa, 
slik at kontinentet blir uavhengig 
av Russlands gassleveranser.

Gasskraft blir utkonkurrert: 
Lavere etterspørsel etter strøm, og/ 
eller høyere produksjon av strøm 
fra andre kilder enn gasskraft, kan 
i teorien gjøre gasskraft overflødig. 
Dersom det ikke lenger er gass som 
setter prisen på strøm i Europa, vil 
prisene falle ned til den nest dyreste 
måten å produsere strøm på. Det er 
i dag kullkraft. Per august så er pro-

duksjonskostnadene for gasskraft 
mer enn dobbelt så høye som 
kullkraft. Det betyr at dersom det 
ikke lenger er behov for gasskraft 
for å dekke etterspørselen i det 
europeiske markedet, kan strøm-
prisen i Europa falle til det halve.

Begge scenarioene bygger rundt 
gassprisen, fordi det er gasskraft 
som setter strømprisen i Europa 
nå. Begge scenarioene har til felles 
at det ikke kommer til å skje over 
natten. Transformasjonen av ener-
gimarkedet i Europa vil ta tid, men, 
som Churchill engang sa; man skal 
aldri kaste bort en god krise. Høye 
priser vil fremme innovasjon og 
kapital for raskere å investere i 
annen kraftproduksjon på konti-
nentet og i Norge.

Fordelen med høy pris
Samfunnet er ikke tjent med for 
høye priser over tid. Det norske 
samfunnet er ikke forberedt på så 
høye priser som vi har nå. Oppvar-
ming av bygninger er i stor grad 
avhengig av strøm som energi-
kilde, og mange arbeidsplasser er 
bygget opp rundt timelig strøm 
i industrien. Høye strømpriser 
fremmer større sosiale forskjeller, 
og strømprisene er med å løfte 
inflasjonen ubehagelig høyt. På 
kort sikt er det mange ulemper 
med høy strømpris.

Motivasjonen til å investere 
i ny kraftproduksjon og energi-

sparende tiltak vil øke i takt med 
strømprisen. Økte investeringer i 
kraftproduksjon vil gi økt tilgang 
på strøm i markedet, og dermed 
bidra til lavere priser på sikt.

Europa står foran historisk store 
investeringer innen fornybar ener-
giproduksjon. Frem til i år har ikke 
havvind vært en lønnsom inves-
tering – uten subsidier. Nå er stort 
sett det meste av investeringspro-
sjektene både til havs og til lands 
lønnsomt.

Investorene kan se at markeds-
aktørene forventer høye gasspriser 
i lang tid fremover. Det vil sørge for 
lønnsomhet til de prosjektene som 
kommer i gang. For investorene 
gjelder det å få i gang den nye kraft-
produksjonen så fort som mulig.

I Norge er det stor interesse for å 
være med i første runde av havvind 
som skal utlyses i Nordsjøen. 
Feltene som først skal bygges 
ut heter Utsira Nord og Sørlige 
Nordsjø 2. Regjeringen ønsker i 
første omgang å bygge 1500 MW på 
hvert av feltene. Disse to prosjek-
tene skal til å begynne med kunne 
gi en strømproduksjon på 14 TWh 
til sammen. Det tilsvarer nesten 10 
prosent av det Norge produserer av 
strøm totalt. Med de prisene inves-
torene ser for seg nå, er det enda 
mer interessant å være med på 
disse prosjektene.

Disse to feltene som skal utlyses 
er bare starten på havvind for 

Norges del, ifølge regjeringen, 
med olje- og energiminister Terje 
Aasland i spissen. Ambisjonene er 
å tildele områder for opptil 30.000 
MW, innen 2040. Det er ti ganger så 
mye som planlegges å utlyse i år. I 
strømproduksjon vil det kunne bety 
dobling av den norske strømproduk-
sjonen i forhold til i dag.

EU har satt seg mål om å instal-
lere 300 GW havvind innen 2050.

Disse prosjektene trenger 
motiverte investorer, med en 
strømpris som kan gjøre investe-
ringene lønnsomme.

Høy pris gir energisparing
For privathusholdninger vil høye 
strømpriser også kunne bidra til 
både mer strømproduksjon og 
energi sparende tiltak. Leverandører 
av varmepumper melder om stor 
økning i antall ordrer, og vurderer 
du solceller på taket, må du stille deg 
i kø. Solcelleleverandørene har fått 
flere bestillinger enn de kan levere. 
Mangel på både installatører og 
materiell gjør at kjøperne må vente 
lenge for å få solcellene montert.

I sum vil høye strømpriser sti-
mulerer til å både senke forbruket 
og øke tilbudet av strøm i markedet. 
Det vil over tid gi lavere strømpriser.

Men inntil videre venter marked-
saktørene høye priser for Sør-Norge 
fremover. Markedsprisene de neste 
ti årene viser priser for Sør-Norge på 
80 øre/kWh og oppover. n

1. North Sea Link NSL (England) (1400 MW) fremdeles i prøvedrift
2. NorNed (Nederland) (700 MW) i drift 2008
3. NordLink (Tyskland) (1400 MW) i drift 2021
4. Skagerrak 1, 2, 3 og 4 (1700MW) i drift 1977, 1993, 2014
5. Mot Sverige fra Sør-Norge: 2145 MW
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SIKKER OG STABIL
STRØMFORSYNING

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner

M E R  A V  D E T  S O M  T E L L E R

www.moretrafo.no
MØRE TRAFO AS      6230 Sykkylven      Tlf +47 70 24 61 00      post@moretrafo.no

Nå blir vi enda bedre, 
på det vi er best på!

Lavere tap i nettet
Redusert varmeutvikling

Mindre støy  
Lengre levetid     
Billigere i drift

Vi leverer dører og ventiler i aluminium 
for transformatorrom og tekniske rom.
- Tilpasset våre transformatorer

ECO-DESIGN er vår garanti til deg 
for at vår produksjon er innenfor 

gjeldende regelverk, og vi står 
for en miljøvennlig, resirkulerbar 
og kostnadseffektiv produksjon.  

Til industri, offentlig, privat, små og store kraftverk 
«Alt» elektrifiseres og skal over fra fossilt til elektrisk,
vi er en sikker og trygg samarbeidspartner for deg!

Våre mest energieffektive transformatorer gir deg fordeler som:
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Dingsene som kan hjelpe kundene å 
     håndtere den nye   nettleien

AV HAAKON BARSTAD 
haakon.barstad@europower.no

Den viktigste endringen i den nye 
nettleie-modellen er at fastleddet 
vil variere. 

Kort oppsummert vil fastleddet 
fra nå av bli bestemt av timene med 
høyest forbruk hver måned. Gjen-
nomsnittet av de tre timene med 

høyest forbruk avgjør hvor mye man 
må betale i fastledd.

Ligger dette snittet under 2 kW, 
betaler man det laveste fastleddet. 
Bikker man over 2 kW må man 
betale mer. Er snittet over 5 kW må 
man betale enda mer. Slik fortsetter 
trappen oppover.

De aller fleste nettselskapene 
følger samme system, selv om de har 

ulike tariffer. Det er altså et poeng 
for kunden å følge med på forbruket. 
Spørsmålet er hvordan kundene 
skal klare å passe på dette.

Trenger ferskere informasjon
Mange nettselskaper  og 
strømsalg-selskaper har apper 
som viser data fra AMS-måleren. 
Men dette er forbruk bakover i tid, 
ikke forbruket i øyeblikket. Å få vite 
hva forbruket var i går, er ikke veldig 
relevant når man skal passe på hva 
forbruket er akkurat nå.

Så kundene må skaffe seg 
ferskere informasjon. Kilden vil 

fortsatt være AMS-måleren, men 
det vi er ute etter altså forbruket i 
sanntid.

Tatt i betraktning av at den 
nye nettleie-modellen har vært 
planlagt i årevis, har det vært 
påfallende lite oppmerksomhet 
om hvordan kundene skal kunne 
orientere seg om effektuttaket. 
Hensikten med den nye nett-
leie-modellen er jo å redusere 
effekttoppene.

HAN-porten
Kundene som aktivt vil følge med, 
kan skaffe seg utstyr. Dette kobles 

Utvalget dingser som kan kobles til HAN-porten på AMS-måleren er 
begrenset, men noen produkter finnes.  
Foto: Leverandørene

Den nye nettleiemodellen trådte i kraft 1. juli. Nå 
bør kundene passe på hvor mye strøm de bruker 
samtidig, men utvalget i teknologi som kan hjelpe til er 
begrenset.
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Dingsene som kan hjelpe kundene å 
     håndtere den nye   nettleien

til den såkalte HAN-porten på 
AMS-måleren. Tilbudet av dingser 
som gjennom HAN-porten kan gi 
info om øyeblikksforbruk er ikke 
stort, men noen produkter finnes.

Tjenestene kan deles i to: 
Kostbare smarthus-systemer som 
også gir oversikt over strømfor-
bruket i sanntid, men som gjerne 
krever installasjon av elektriker. 
Den andre gruppen er plug-and-
play produkter, og i denne saken 
konsentrerer vi oss om disse.

Plug-and-play løsninger er 
produkter som kundene kan koble 
opp selv, og som viser sanntidsfor-

bruk via en app på mobilen. Noen av 
dingsene varsler også når forbruket 
nærmer seg de ulike tersklene for 
fastleddet, men det er ikke et krav 
for å være med her.

Plug-and-play produktene kan 
også deles i to grupper: De som er 
tilgjengelig for alle, og tjenester 
som tilbys av eksklusivt til kunder 
av bestemte strømsalg-selskap.

Tibber på Clas Ohlson
De fleste produktene på det åpne 
markedet er med i oversikten under, 
men listen er ikke nødvendigvis 
komplett.

Vi er 
sterkere 
sammen.
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Tibber Pulse er muligens det 
mest kjente produktet. Tibber er 
suveren på profilering, og er ofte den 
aktøren forbrukere refererer til når 
strømpriser diskuteres.

Tibber Pulse er selvfølgelig til-
gjengelig for Tibber-kundene, 
mens andre kan kjøpe produktet for 
eksempel på Clas Ohlson. Prisen er 
da litt høyere, og man får ikke tatt 
i bruk alle funksjoner. Men man 
får øyeblikksforbruket rett inn på 
mobilen.

Fordelen ved å kjøpe produktet 
som uavhengig kunde, er at da 
kan man inngå strømavtale andre 
steder. Tibber krever 468 kroner 
årlig avgift i sin strømavtale, pluss 
et påslag på 1 øre/kWh. Det finnes 
avtaler på markedet med samme 
påslag uten avgift i det hele tatt.

For å bruke Tibber Pulse må man 
ha Wifi-tilkobling. Det begrenser 
muligheten for eksempel på hytter 
uten innlagt bredbånd.

Konstruert for andre formål
Av andre produkter som er tilgjen-
gelig for alle, ser vi at det er store 
variasjoner i prisen. Årsaken til 
dette er at noen av produktene 
er egentlig konstruert for andre 
formål, for eksempel optimalisering 
av elbil-lading, eller smarthustekno-
logi.  Men de kan altså også brukes 
til å overvåke strømforbruket.

Europower har ikke testet pro-
duktene, og vet dermed ikke noe 
om funksjonaliteten.

White label-produkter
Så over til den andre kategorien, 
produkter som kun er tilgjengelig 
hvis man er kunde hos bestemte 
strømsalg-selskaper.

Dette er såkalte white label-pro-
dukter. Det vi si at strømsalg-sel-
skapene selger dingsene med sine 
egne varemerker, uten at ding-
se-produsentene blir profilert. 
Det er i hovedsak to slike aktører: 
NxtEnergy og Hark Technologies.

Riktignok leverer selskapet Oss 
produktet som Glitre Energi tilbyr 
sine kunder, men som tabellen over 
viser er brikken fra Oss også tilgjen-
gelig på det åpne markedet.

NxtEnergy har to kunder: 
Fjordkraft og søsterselskapet Gud-
brandsdal Energi.

– Fjordkraft Puls er en liten boks 
du kobler til strømmåleren, så du 
kan følge med på forbruket her og 
nå, reklamerer Fjordkraft.

Dette er altså en NxtEnergy sin 
Powerlink med Fjordkraft sin logo 
på. Denne enheten kommuniserer 
utelukkende med 4G, altså mobil-
nettet. Den sender informasjonen 
til Fjordkraft sine servere, og så blir 
øyeblikksforbruket tilgjengelig for 
kundene i Fjordkraft-appen.

Hos Fjordkraft må kundene kjøpe 
Puls-måleren for 695 kroner, pluss 
at de må betale en månedlig avgift 
på 19 kroner. Gudbrandsdal Energi 
sin modell er å leie ut den samme 
dingsen for 29 kroner per måned.

Fem kunder nå, snart ti til
Den andre white label-aktøren 
er Hark Technologies som har 
produktet EcoMonitor. Hark har 
så langt fem strømsalg-selskaper 
på kundelisten: Wattn, Polarkraft, 
Kraftriket, NTE og Hardanger 
Energi.

Hos Wattn heter enheten 
Wattmeter, hos Polarkraft heter 
den Polar Eco, og mens NTE kaller 
den Fjutt – men det er altså samme 
dingsen.

Europower er kjent med at rundt 
ti andre strømsalg-selskaper vil 
tilby Hark sin EcoMonitor i løpet 
av det neste halve året – alle med 
sine egne varemerker og navn på 
enheten.

EcoMonitor finnes i to forskjel-
lige modeller: 4G og Wifi. Her 
kan altså kundene velge hva som 
passer best for dem. Når kundene 
har plugget i dingsen og får infor-

masjon om øyeblikksforbruket på 
mobilen, kan de stille inn slik at de 
får varsel når de ligger over et visst 
effektuttak. Dermed kan de redusere 
forbruket slik at neste trinn på fast-
leddet i nettleien ikke slår inn.

Haugaland Kraft har sitt eget 
produkt: Kraftplugg. Den sender 
informasjon til Mitt hjem-appen 
som selskapet tilbyr.

Kundene som bestiller en slik 
må passe på at de har en bestemt 
AMS-måler. Den fungerer kun på 
Kaifa/Nuri-målere. Det er rundt 
10 nettselskaper som har denne 
typen måler, deriblant Fagne som 
er Haugland Kraft sitt nettselskap.

Hva med nettselskapene?
Å følge med på øyeblikksforbruket 
handler om nettleie, men ingen 
av de store nettselskapene tilbyr 
tjenester som nevnt over.

Et sentralt spørsmål er hva regu-
leringen tillater nettselskapene 
å tilby kundene. Har de lov å tilby 
de samme produktene som en del 
strømsalg-selskaper gjør?

Fungerende seksjonssjef Kjell 
Rune Verlo svarer på vegne av RME. 
Han trekker linjene tilbake til da 
AMS-målerne ble regulert i 2011.

Gårsdagens AMS-data er ikke mye verdt hvis man følger med på forbruket i sanntid. Løsningen er ekstrautstyr som sender  
data rett til mobilen. Foto: Hark Technologies

Bilde av effekttopper i app. Både nettselskaper og strømsalg-selskaper pre-
senterer effekttoppene til kundene, men det er i ettertid, og ikke i øyeblikket. 
Fortum-appen til venstre, og Elvia-appen til høyre. Foto: Selskapene

Produkter som er for alle
Merke Pris
Cemm Han Adapter 2999
Develco EMI HAN måleapp. 799
Easee Equalizer 1495
Eva Strøminnsikt 2799
Futurehome Zigbee HAN Sen. 899
Oss-brikke 990 + 39 mnd.
Tibber Pulse 998
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Slik ser Hark Technologies sin Eco-
Monitor når den selges av Polarkraft. 
Da er navnet Polar Eco, mens samme 
enhet har andre navn hos andre 
strømsalg-selskaper. Foto: Polarkraft

– Nettselskapene selv ønsket å ha 
en begrenset rolle i forhold til HAN-
porten. Bransjen falt dermed på 
en rollefordeling der utvikling og 
tilbud av utstyr rundt HAN-porten 
i hovedsak skulle overlates til det 
frie markedet, mens nettselskapet 
fikk ansvaret for å tilrettelegge for 
at kunden kunne nyttiggjøre seg 
av HAN-porten, skriver han i en 
e-post.

På spørsmål om nettselskapene 
har lov til å tilby teknologi som 
kobles til HAN-porten, viser han 
til kravene om selskapsmessig- og 
funksjonelt skille:

– Nettvirksomhet skal være 
adskilt fra annen virksomhet. Å 
tilby utstyr og tjenester som leveres 
av kommersielle aktører, er naturlig 
å se på som annen virksomhet. Det 
er derfor veldig begrenset hva slags 
utstyr og tjenester til HAN-porten 
nettselskapene kan levere, skriver 
Verlo.

Altså ikke noe forbud, men 
begrensninger. Det har ikke lykkes 
Europower å få RME til å definere 
nærmere hva dette innebærer i 
praksis.

– Bør være tilgjengelig for alle
Uansett blir spørsmålet hvor 
fornuftig det er at nettselskapene 
ikke tilbyr kundene hjelpemidler 
til å følge med på effektuttaket. Det 
er tross alt nettleien det er snakk om.

Vi lar Trond Skjellerud svare på 
vegne av bransjen. Han er ingen 
hvem som helst. Som øverste sjef 
i Elvia har han ansvar for rundt 
950.000 nettkunder.

– Denne problematikken interes-
serer meg. Jeg har gravd i dette siden 
jeg begynte i jobben, sier Skjellerud 
som ble Elvia-sjef høsten 2021.

– Hvorfor tilbyr ikke Elvia kundene en 
av de løsningene som finnes på markedet?

– Det er et godt spørsmål. Vi 
har lent oss på enigheten som 
ble etablert i bransjen for noen år 
tilbake. Da var det enighet om at 
HAN-porten åpnes for tredjeparts-
aktører slik at de kan levere sann-
tid-tjenester, sier han.

Kontakt oss på 800 40 700kymar.no

• Service
• Vedlikehold
• Tilstandskontroll elektrisk og vibrasjon 
• Omvikling

Trenger du noe nytt? 
Gjennom vårt utstrakte leverandørnettverk  
skaffer vi det meste

Vi har vært i bransjen med reparasjon/ 
vikleverksteder siden 1945

SPESIALIST PÅ  
VANNKRAFTGENERATORER

KYMAR AS • KYMAR SOLUTIONS • KYMAR ELEKTRO
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Men den nye Elvia-sjefen mener 
at slik trenger det ikke å være.

– Jeg mener at vi som nettselskap 
må ta ansvar for å levere sann-
tid-data til kundene, så kan heller 
andre aktører bygge funksjonalitet 
på toppen. Sanntid-data bør være 
tilgjengelig for alle, ikke minst nå 
som vi har en nettleie-modell som 
er målt imot effektbruk, sier Skjel-
lerud til Europower.

– Er det noe i reguleringen som sier at 
dette ikke er mulig?

– Nei. Jeg fikk først høre at det 
har nettselskapene ikke lov til, men 
jeg har sjekket påstanden. Jeg har 
ikke funnet noe som tilsier at det 
er forbudt for et nettselskap å tilby 
sanntid-data til kundene. Så lenge vi 
gjør det likt for alle kundene, kan jeg 
ikke se at det ligger noe regulering 
som er til hinder, sier han.

Skeptisk til ekstrautstyr
Men Skjellerud er skeptisk til å sende 
ut ekstrautstyr som skal kobles til 
HAN-porten.

– Jeg er skeptisk til å basere en så 
stor infrastruktur på løse dongler. 
Det fremstår verken som skalerbart 

eller fremtidsrettet. På den annen 
side, per i dag er det eneste løsning 
som finnes. Hadde det kommet krav 
i dag om at vi måtte presentere sann-
tid-data til kundene, hadde ikke vi 
hatt noe annen resept enn å sende 
ut 950.000 dongler, sier han.

Skjellerud ser for seg en helt 
annen løsning, som han håper vil 
være på plass innen et par år.

– Den elegante måten å tilby 
sanntid-data på er ikke å rote med 
dongler i HAN-porten, men å få data 
direkte fra AMS-måleren, sier han.

I dag tar det tar det en halvtime 
før data fra AMS-måleren er fremme 
i Elvia sine servere.

– I stedet for å bruke penger på å 
sende ut dongler til kundene, vil jeg 
heller bruke pengene på å moder-
nisere kommunikasjonsløsningen 
til AMS-målerne. Målet må være å 
ha direkte kommunikasjon med 
måleren, sier han.

– Er det teknisk mulig uten å skifte 
alle AMS-målerne?

– Ja, slik jeg har oppfattet det så 
er det mulig. Men vi er i en tidlig 
fase i dette arbeidet, så vi kjenner 
ikke detaljene ennå. Uansett bør det 

langsiktige målet være at nettselska-
pene selv presenterer sanntid-data 
direkte til kundene, samtidig som 
det er åpent for at andre aktører kan 
bygge tjenester på toppen, sier han.

Det vil imidlertid tid ta tid før 
dette er på plass.

– Det kommer til å ta noen år. 
Kanskje burde vi i mellomtiden pre-
sentert et tilbud som en opsjon til 
de kundene som ønsker det. Særlig 
fordi den nye nettleie-modellen nå 
er på plass. Men hvordan vi eventuelt 
skal gjøre det, må vi komme tilbake 
til, sier Skjellerud.

Trykk på knappen seks ganger
I Trøndelag tilbyr nettselskapet 
Tensio det som må kunne beskrives 
som en low-tech løsning. De presen-
terer følgende oppskrift til kunder 
som ønsker å finne ut av effektut-
taket:

– Strømmåleren har en meny-
knapp som kan trykkes på for å 
lese av ulike verdier i sanntid. Ved 
å trykke på den oransje knappen 
seks ganger så kommer du frem til 
menypunkt 1.7.0. Under dette meny-
punktet kan du lese av effektbruken 

din i sanntid. Sjekk effektbruken 
din før og etter du har satt på ste-
keovnen, så finner du fort ut hvor 
mye effekt stekeovnen din bruker, 
skriver Tensio.

Fordelen med denne løsningen 
er at den er gratis og at man får 
trimmet litt. n

1. juli flyttet det inn en ny nettleie-modell i alle disse husene. Hvis beboerne vil unngå høyt fastledd, må de følge med på øyeblikksforbruket av strøm. Foto: Haakon Barstad

– Jeg mener at vi som nettselskap 
må ta ansvar for å levere sann-
tid-data til kundene, sier Elvia-sjef 
Trond Skjellerud. Foto: Elvia



Mer om våre mål og ambisjoner: 
baelgros.no/bevisst-elektrogrossist

Bevisst 
elektrogrossist
Som familieeid bedrift, med vis-
jon om å skape verdier for gen-
erasjoner, har bærekraft ligget 
til grunn helt fra  start.

Nå, med det grønne skiftet og 
 elektrifiseringen av Norge, er vi 
bevisst vår rolle og vårt ansvar. 
Vi ønsker ikke bare å være med 
— vi ønsker å være med og drive 
utviklingen. 

Vi har satt oss konkrete 
 ambisjoner for hva vi skal 
ha oppnådd i 2025.  Først og 
fremst fokus og tiltak hos 
oss selv, men også inspirere 
våre kunder, leverandører og 
samarbeidspartnere. 
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Satser på mer 
vindkraft i nord  
– med lokal medvind

Troms Kraft ble trukket frem av olje- og energiminister Terje 
Aasland da regjeringen annonserte at de ville åpne for nye 

vindkraftkonsesjoner på land. I nord er planene store.

AV GUNHILD HAUGNES 
gunhild.haugnes@europower.no

Sola steker fra skyfri blå himmel 
over Fakken vindkraftverk på 

Vannøya, som ligger knapt 10 mil 
nordøst for Tromsø – inkludert 
ferge. 

De 18 hvite turbinene dreier 
sakte rundt mot de gråsvarte delvis 
snødekte fjellene. I vest troner 947 
meter høye Vannkista. I øst kan 
man skimte Lyngen og Arnøya. I 
nord er storhavet nærmeste nabo. 

Dette er en høyst uvanlig dag her 
ute hvor det til vanlig er kaldt og 
harde vinder. Erling Dalberg og Geir 
Håvard Hanssen fra Troms Kraft, 
inviterte like godt Europower på 
piknik i det fri på anlegget. I nord 
vet man å utnytte slike sjeldne 
dager som dette på beste vis.

Vil mer enn doble kapasiteten
Men naturlig nok er det ikke under 
slike forhold Troms Kraft får mest 
energi ut av Fakken, som i dag har 
en årsproduksjon på rundt 140 GWh. 
Nå ønsker selskapet utvide med 11 
nye turbiner, noe de mener vil øke 
årsproduksjonen til 350 GWh.

Dagens turbiner har en tårnhøyde 
på 80 meter, mens de nye trolig vil 
være rundt 100 meter. Går det som 
Troms Kraft håper kan de være oppe 
om rundt fem år, men slikt kan ta 
lengre tid. Dagens kraftverk tok det 
ti år å få bygget, fra 2002 til 2012. I 
første omgang er målet å komme i 
gang med konsesjonsbehandlingen 
neste år.

Den relativt vindstille dagen 
blir også utnyttet av arbeidere fra 
underleverandøren Vesta, som firer 
seg ned langs vingene på et par av 

turbinene. I første rekke skal de 
reparere skader fra et lynnedslag, 
opplyser Rudi Sørensen som er 
tekniker på Fakken.

Dialog med fire andre kommuner
Å skaffe nok kraft til det grønne 
skiftet og til industribedrifter som 
ønsker å etablere seg i nord står 
svært høyt på agendaen hos Troms 
Kraft.

Og vindkraft på land er et nøkkel-
område. I tillegg til at det er blåst liv 
i Fakken-planene har Troms Kraft 
nylig vært på en frierferd hos fire 
andre kommuner i gamle Troms 
angående vindkraft. Det dreier seg 
om Kvænangen, Nordreisa, Storfjord 
og Kåfjord.

– I første omgang handler det om 
en mulighetsstudie, hvor vi blant 
annet undersøker arealkonflikter 

og vindressursene i kommunene 
nærmere. To av kommunene har 
allerede vedtatt å gå videre med pro-
sjektene, sier Dalberg, som er kon-
serndirektør marked og teknologi i 
Troms Kraft.

Han understreker at selskapet går 
varsomt frem og er svært opptatt 
av en god dialog med reindriften, 
grunneiere, befolkningen forøvrig 
og andre som vil bli berørt.

Orkan styrke  
i vindkraft motstanden
Motstanden mot vindkraft på land 
vokste nærmest til orkan etter hvert 
som turbinene kom opp landet 
rundt. Så sterke var de kritiske 
røstene at myndighetene for tre år 
siden trykket på pauseknappen, det 
betød at det ikke ble åpnet for nye 
konsesjoner.

Troms Kraft ved Erling Dalberg (til venstre) og Geir Håvard Hanssen (til høyre) inviterte til piknik på 
vindkraftanlegget på Fakken. Kommunedirektør Leif Hovden i bakgrunnen. Foto: Ingun Mæhlum
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Arbeidere fra Vesta benyttet den relativt vindstille dagen til 
reparasjons arbeid på turbinene. Foto: Ingun Mæhlum
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Også i Tromsø kommune var 
kritikken mot vindkraft sterk, 
ikke minst skapte vindkraftutbyg-
gingen på Kvaløya mye rabalder.

Troms Kraft var ikke involvert i 
Kvaløya-prosjektet, men tar selv-
kritikk på hvordan de selv har 
opptrådt i forbindelse med egne 
utbygginger, både innen kraftpro-
duksjon og nett.

– Vi har lært både av egen og 
andres fremferd. Vi innså at vi må 
involvere de berørte gruppene på 
en bedre måte. Det er krevende, 
fordi vi ikke kommer utenom at 
vindkraften vil påvirke naturen. 
Men vi har tatt noen grep, sier han.

Arva og nettsider på samisk
For å komme i bedre dialog med 
reindriften ble det for to år siden 
etablert et felles språkprosjekt. Et 
av tiltakene er egne nettsider på 
nordsamisk. Troms Kraft har også 
fått egne ansatte som snakker 
samisk.

I tillegg ble nettselskapet som 
Troms Kraft eier sammen med 
Bodø Energi, døpt Arva. Det er 
samisk for energi. Navnevalget satt 

stor pris på både av Sametinget og 
Språkrådet.

– Vi opplever at det har vært 
gode prosesser og at dialogen med 
reindriften har blitt bedre. Når det 
gjelder Fakken er vi ikke minst 
opptatt av å sette opp turbinene 
slik at de ikke ødelegger de beste 
beiteområdene og trekkrutene for 
reinen. Ofte skal det ikke så mye 
til. Noen ganger er det nok å flytte 
enkelte turbiner 20–50 meter vekk 
fra der de var planlagt å bli satt opp, 
sier han.

Dalberg peker også på at det 
også har stor betydning hvordan 
man anlegger veien på vindkraft-
anlegget. 

– En ny tid
Dalberg opplever at det er lettere 
å komme i dialog med den yngre 
generasjonen ikke minst innen 
reindriften.

– De eldre er ofte skeptiske, noe 
som er forståelig. De har ikke blitt 
møtt med respekt tidligere. Men nå 
er det en ny tid, sier han.

Han mener bransjen i for stor 
grad har skjøvet NVE foran seg 

Konserndirektør Erling Dalberg gleder seg til å utvide vindparken på Vannøya.  
Foto: Ingun Mæhlum
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Vertskommunen på Fakken: 

– Positive til utvidelse
når det gjelder informasjon, fol-
kemøter og lignende innen vind-
kraftutbyggingen.

– Vi må selv engasjere oss i større 
grad og ikke legge alt ansvaret på 
NVE.

– Vinden har snudd
Forretningsutvikler Geir Håvard 
Hanssen påpeker at vindkraftut-
bygging alltid vil medføre interes-
sekonflikter og naturinngrep.

– Det er ikke noe «walk in the 
park». Samtidig har vi et sam-
funnsoppdrag, og det er å skaffe 
mer kraft. Hvis vi ikke bygger nå, 
risikerer vi at om fem-ti år ikke 
klarer å levere kraften som etter-
spørres. Da vil næringsutviklingen 
stoppe opp.

Han mener denne erkjennelsen 
har sunket inn hos flere, og at 
vinden bokstavelig talt har snudd, 
når det gjelder vindkraft.

– Bare det siste halvåret har 
vi sett en dreining. Kommuner 
som før ikke engang var interes-
sert i å snakke om vindkraft, sier 
nå ja til å gå i dialog. Flere innser 
nok behovet for mer kraft lokalt, 

samtidig som de ser den utfor-
drende energisituasjonen i verden, 
sier han.

– Har dere vurdert havvind, den 
nordnorske kysten burde være egnet 
for det?

– Ja, det er mer enn nok vind. 
Men det er andre store utfor-
dringer. Havvind er for det første 
veldig dyrt, det kommer også i 
konflikt med fiske som er veldig 
viktig her. Det er mange som skal 
høste av havet, sier Dalberg.

Han peker på at det heller ikke 
finnes kabler som gjør at de kan 
koble seg på strømnettet. Og at 
det derfor blir dyrt og vanskelig 
å eksportere kraften fra havvind.

– Kraftoverskuddet kan ryke
Nord-Norge har i motsetning til 
Sør-Norge vært velsignet med lave 
kraftpriser den siste tiden.

I dag har landsdelen et 
kraftoverskudd på 5–7 TWh, som 
ifølge analysen fra Statnett vil 
være brukt opp innen 2030. Troms 
Kraft frykter at det kan komme 
mye tidligere, og at Nord-Norge 
dermed ikke vil kunne beholde de 

Utsikt til Fakken vindkraftverk.  
Foto: Ingun Mæhlum

Troms Kraft er opptatt av å ha 
en god dialog med vertskom-
munen Karlsøy. Kommunedi-
rektør Leif Hovden ble like godt 
med på befaringen på Fakken 
denne vakre junidagen.

Karlsøy har store arealer, 
men kun 2200 innbyggere. Det 
er en kommune som i hovedsak 
livnærer seg på fiskeri og 
havbruk, ikke minst hvitfisk-
foredling- og eksport, lakse-
oppdrett og settefisk. Dette er 
næringer som ønsker seg mer 
grønn kraft til nye innovative 
prosjekter. Innenfor oppdrett 
er ikke minst NRS, Salmar og 
Lerøy store i Karlsøy. Disse 
selskapene har ikke lokale eiere 
og kommunen får derfor ikke 
selskapsskatt fra dem.

Vindkraften på Fakken har 
imidlertid sørget for 5 millioner 
konsesjonskraft-kroner årlig 
til kommunekassen. Med den 
planlagte utvidelsen vil det 

kunne dreie seg om rundt 12 
millioner kroner på årsbasis.

Hovden forteller at formann-
skapet tidligere i år ble orientert 
av Troms Kraft om en mulig 
utvidelse av Fakken.

– De politiske signalene var 
positive. Ikke minst mente man 
at det å øke kraftproduksjonen 
vil være viktig for utvikling av 
kommunen fremover og kunne 
bidra til utvikling av ny industri, 
sier Hovden som understreker 
at han ikke kan garantere at 
kommunestyret vil gi klar-
signal.

Han legger ikke skjul på at 
også i Karlsøy er det uttrykt 
skepsis til mer kraftutbygging. 
Selv er han godt fornøyd med 
samarbeidet med Troms Kraft 
på Fakken, men i finværet under 
befaringen påpekte han humo-
ristisk at anleggsveiene inne i 
vindkraftverket var i overkant 
støvete.



24 AKTUELT 04
2022

Thore Vidar Kitti driver reindrift 
på Fakken. Det har hans familie 
gjort i generasjoner.

– Dette området, som har vært et 
viktig matfat for rein på vinterstid, 
er allerede ødelagt som følge av at 
de 18 vindturbinene som står her 
nå. At det kommer 11 til spiller ikke 
så stor rolle, sier han.

Det var Kittis mor som drev 
reindrift her den gang dagens 
turbiner ble satt opp.

– Vi ble fullstendig overkjørt av 
daværende ledelse i Troms Kraft, vi 
ble behandlet som idioter, sier han. 
Det ble rettssak, som endte med at 
man fikk bygge vindparken, mens 
reindriften ble tilkjent erstatning 
for tapt beiteland.

Kitti opplever at kommuni-
kasjonen med Troms Kraft er 
betydelig bedre i dag.

– De har jenket seg og er mer 
villig til å gå i dialog med oss. Det 
er jo et pluss. Så får vi håpe dette 
fortsetter når selve byggingen 
begynner, sier han og legger til at 
det er viktig at både stedene vind-
turbinene settes opp og anleggs-
veiene rundt plasseres slik at det 
minsker skadene.

– Det handler ikke bare om rein, 
men også om naturmangfoldet. 
Det er mye myr i området, sier 
Kitti.

Han forteller at det tidligere 
var over 100 rein som benyttet 
Fakken, men at antallet er redusert 
til rundt 30 etter at vindturbinene 
kom opp. Han påpeker at reinflyt-
tingen har blitt mer besværlig og 
kostbar. 

– Problemet oppstår når vi om 
høsten skal samle rein i rein-
gjerdet. Rein som originalt tilhører 
Fakken vil ikke gå vestover, som 
er den ruta vi tar for å komme til 
reingjerdet. I stedet vil de heller gå 
østover. Vi plages med å få dem i 
driv, sier han.

Kitti underrettet Troms Kraft 
om situasjonen og forteller at 
selskapet har sagt at de vil se på om 
de kan bidra til å dekke utgiftene 
til bruk av helikopter for å drive 
reinen.

Reindriften: 
 – Ble overkjørt før,  
god dialog nå

gunstige strømprisene og den gode 
kraftsituasjonen.

– Bare elektrifiseringen av 
Melkøya vil sluke 2,5 TWh og Wis-
ting-feltet 1 TWh. I tillegg skal 
industrien og skipsfarten over på 
grønn energi, sier Dalberg som 
påpeker at klimatiske forhold har 
svært stor betydning for energitil-
gangen og kraftprisen.

– Været kan endre seg mye fra år 
til år. I fjor hadde vi for eksempel en 
av de våteste somrene noensinne 
og det var fullt i magasinene her i 
nord, mens det var tørt i sør.

Enkelte steder i Nord-Norge har 
også slitt med for lite kraft. Øya 
Senja var lenge en av disse, men 

i vår sluttførte Arva byggingen av 
en kraftlinje mellom Silsand på 
Senja og Finnfjord på fastlandet. I 
de neste fasene skal det investeres 
mer enn 500 millioner kroner for 
at fiskeri og havbruk skal kunne 
videreutvikles. Arva vil trolig måtte 
investere 8,5 milliarder kroner 
totalt sett for å oppgradere nettet 
fremover.

Ønsker  offentlig eierskap
Dalberg mener det burde være 
krav om 2/3 offentlig eierskap 
innen vindkraft, slik det er med 
vannkraft.

– Det handler om våre felles 
verdier og arealer, og er en del av 

samfunnsansvaret vi har på vegne 
av innbyggerne og lokalsamfun-
nene.

– Men alle kraftselskaper har vel ikke 
kapital til å bygge vindkraft alene?

– Jeg mener at de store har det, 
sier han og understreker at det er 
mulig å samarbeide med andre 
aktører på ulikt vis.

Han mener også den sterke mot-
standen mot vindkraft på land også 
delvis skyldes at man ikke kjenner 
utbyggerne og at dialogen blir dårlig 
som følge av det.

– Det har vært mye negativt fokus 
på de ansiktsløse investorene, uten-
landske fond og lignende som man 
ofte ikke vet hvem som står bak, sier 
Dalberg.

– Offentlig eide selskaper vil 
i større grad være opptatt av å 
beskytte naturen og bygge så 
skånsomt som mulig, legger han til.

Dalberg blir litt flau når man 
oppdager en liten metallkveil 
gjenglemt på Fakken.

– Det betyr ikke at det ikke kan bli 
enda bedre, sier han og pakker raskt 
sammen kveilen for frakte den vekk.

I løpet av de ti årene som har gått 
siden de 18 turbinene kom opp har 
mye grodd seg til på Fakken. Men nå 
blir det snart bygging av ny grønn 
kraft.

Tekniker Rudi Sørensen, konserndirektør Erling Dalberg og prosjekt-
leder Geir Håvard Hanssen på Fakken. Foto: Ingun Mæhlum

Storhavet og øyer med spisse fjell er de nærmeste naboene til Fakken. Foto: Ingun Mæhlum
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Troms Kraft har store planer for 
hydrogenproduksjon, ikke minst 
rettet mot fiskeri til havs.

Nord-Norge er tettere kablet til 
Nord-Sverige enn til Sør-Norge. 
Troms Kraft følger derfor nøye 
med på blant annet byggingen av 
vindkraft og datasentre i nabo-
landet i øst

Ikke minst vil den grønne oms-
tillingen til gruvedriften i Kiruna 
og Gällivare få stor betydning 
for kraftsituasjonen i Nord-
Norge. Gruvegiganten LKAB skal 
omstille fullstendig og har som 
mål å bli verdens første fossilfrie 
stålprodusent.

Troms Kraft eier selskapet 
Glomfjord Hydrogen sammen 
med Greenstat, Meløy Energi 
og Nel Fuel. Selskapet ønsker å 
etablere et produksjonsanlegg 
for grønt hydrogen i Glomfjord i 

Meløy kommune. Prosjektet har 
fått 150 millioner Enova-kroner 
til dette formålet. Ikke minst 
håper Glomfjord Hydrogen å vinne 
anbudet om å få Bodø-Moskenes 
fergen over på hydrogen.

Troms Kraft har også gått 
sammen med selskapet Magnora 
og det tyske fondet Prime Capital 
om å utvikle et produksjonsanlegg 
for grønt drivstoff i Tromsø rettet 
mot maritim sektor. Det handler 
om produksjon av grønt hydrogen 
og videre bearbeiding til grønn 
ammoniakk.

Konserndirektør Dalberg har 
stor tro på disse satsingene.

– El og batteri fungerer godt på 
mindre båter, men til store fiske-
båter som er lenge ute til havs er 
ikke det godt nok. Da er det mer 
hensiktsmessig med hydrogen og 
ammoniakk.

Storsatsing på hydrogen og ammoniakk
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Enkelte ting må bare fungere!
Vi fikser vann til morgendusjen selv når ledningen er gått i stykker
Proco Services er en ledende servicevirksomhet som utfører blokkering og boring på trykksatte  
rørsystemer i alle bransjer. Vi sørger for at kapasiteten i fjernvarme- og fjernkjølingsnettet  
opprettholdes ved reparasjon, omlegging og omkoblinger uansett årstid. For mer informasjon,  
kontakt oss på telefon +46 8 734 05 80 eller besøk vår hjemmeside www.proco.se.
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Haugesunds         
 WONDERBOY  
  vender tilbake

AV HAAKON BARSTAD 
haakon.barstad@europower.no

HAUGESUND: La oss si det som det er. Han 
er en wonderboy.

– Det begrepet ville jeg aldri brukt om 
meg selv, sier Pablo Barrera.

Nei, men vi gjør det. I positiv forstand. 
Barrera er fortsatt svært ung (36), men har 
allerede en imponerende karriere bak seg. 
Nå forlater han konsernledelsen i Yara for å 
ta over som konsernsjef i Haugaland Kraft.

Hans fulle navn er Pablo Alberto Barrera 
Lopez, men han bruker kun Barrera som 
etternavn siden det er familienavnet.

Det eksotiske navnet har han fått av sine 
foreldre. De kom fra Chile til Haugesund 
helt på slutten av 1960-tallet, altså omtrent 
15 år før Pablo ble født. Haugesund-dia-
lekten til Barrera fjerner enhver tvil om 
at det er en innfødt som nå kommer hjem 
for å ta over regionens kraftselskap.

Vi treffer han på konserthuset Festi-
viteten i Haugesund, stedet der Aman-
da-festivalen blir arrangert. Der har han 
tråkket skoene i ungdommen, men mer 
om det senere.

– Bare gi meg litt tid
For la oss først ta dette med alderen. I 
Haugaland Kraft er snittalderen 43 år. 
Barrera er syv år yngre enn snittet.

– Vet du hva, jeg tror det går helt fint. 
Da det ble annonsert at jeg fikk jobben, 
fikk jeg muligheten til å gå litt rundt 
på huset og hilse på folk. Da følte jeg en 
oppriktig god energi. Jeg vet at kulturen 
i Haugaland Kraft er åpen og imøtekom-
mende, og at man er opptatt av enkeltin-
dividet. Så det med alderen tror jeg ikke 
blir noe problem.

Barrera har vært ung i alle stillinger 
han har hatt, så han burde vite.

– Enkelte lurer kanskje på hva jeg har 
å bidra med i kraftbransjen. Mitt svar til 
dem er gi meg litt tid, så skal de se at jeg 
klarer å levere her også, sier han.

– Du har ganske stor selvtillit på egne evner.
– Ja, det har jeg.
Dette er utvilsomt å gå høyt på banen, 

men Barrera gjør det med troverdighet.
– Poenget er at man aldri leverer gode 

resultater alene. I tidligere jobber har jeg 
hatt gode sjefer og jobbet i gode team. 
Det er enormt viktig, og jeg kommer til 
å fokusere mye på å bygge et bra team 
i Haugaland Kraft. Jeg er ganske trygg 
på mine evner til å bygge team, og det 
er noen utskiftinger på gang, så det er 
allerede dynamikk i den utviklingen.

Landsjef i Chile
Jobb-bakgrunnen har Barrera i hovedsak 
fra BCG (Boston Consulting Group) og 

Yara. I begge jobbene var han stasjonert 
i Oslo, men reiste mye rundt.

Det er likevel det halvannet året han 
var landsjef for Yara i Chile han trekker 
frem.

– Jeg studerte en stund i Chile. Da sa 
jeg til meg selv at jeg ville tilbake, og 
jobbe for et norsk selskap i Chile, men 
med returbillett til Norge. Jeg var veldig 
glad da jeg fikk sjansen å være landsjef 
for Yara der.

I Haugesund prater familien spansk 
hjemme, så språket var ikke noe problem.

– Kulturen i Sør-Amerika er hierar-
kisk, og ansatte har veldig stor respekt 
for sjefen. Jeg hadde akkurat fylt 31 da 
jeg begynte som landsjef, og alderen var 
en utfordring i hierarkisk kultur. Men 
det gikk overraskende bra. Etter hvert så 
de at jeg hadde en kompetanse som de 
ikke hadde.

Barrera kom fra hovedkontoret i Norge, 
og kjente strategien til Yara bedre enn de 
lokalt ansatte.

– Dermed kunne jeg integrere Chi-
le-avdelingen inn i konsernet på en 
annen måte enn tidligere. Jeg hadde 
nok også noen evner til å tenke strate-
gisk som de manglet på det kontoret. På 
den måten gikk det seg til, men jeg måtte 
bevise hva jeg kunne før ting falt på plass, 
sier han.

Intervjuet

Pablo  
Barrera (36)
Stilling: 
Påtroppende 
konsernsjef, 
Haugaland Kraft

Etter en kometkarriere i Yara, reiser Pablo Barrera nå hjem til Haugesund for å bli konsernsjef i 
Haugaland Kraft.
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Pablo Barrera, konsernsjef Haugaland Kraft. Foto: Haakon Barstad

1986 – 2004 2004 – 2009 2009 – 2014 2014 – 2016 2017 – 2018 2018 – 2021 2021 – 2022

Oppvekst  
Haugesund

Student
Mastergrad i finans, 
NHH, Bergen

Konsulent
BCG (Boston Consul-
ting Group), Oslo

Prosjektleder/
direktør
Strategiavdelingen, 
Yara

Landsjef i Chile
Yara

Konserndirektør
logistikk og innkjøp, 
Yara

Adm. dir
Imagine Food 
Collective 
(utlån fra Yara

 Min beste arbeidsdag
I 2015 fikk jeg ansvaret 

for å definere visjonen og 
verdiene til Yara, et selskap med 
17.000 ansatte. Det var en lang 
prosess, og til slutt endte vi på 
«Responsibly feed the world and 
protect the planet». I 2016 ble 
det lansert på den globale 
lederkonferansen. Jeg så på 
folkene i salen at det ble godt 
mottatt, og det ga meg en veldig 
god følelse.

 Min tyngste arbeidsdag
 Da jeg jobbet i Chile var 

jeg på en jobbreise til Mexico 
sammen med konsernsjefen i 
Yara. Samme dag var det en 
ulykke på et av lagrene til Yara i 
Mexico. Vi dro dit og møtte på 
familien til han som hadde 
omkommet. Det var fryktelig 
tungt.

 Mitt klokeste valg
 Det var nok å begynne i 

BCG (Boston Consulting Group). 
Der ble jeg kastet ut på dypt vann 
med en gang. Allerede da jeg 
hadde sommerjobb som 22-åring 
deltok jeg i møter med topple-
delsen i store konsern. Dessuten 
fikk jeg jobbe mye internasjonalt 
og fikk bred eksponering for 
mange ulike bransjer.

 Skulle ønske 
 At de sosiale ulikhetene 

mellom mennesker i verden var 
mindre. En fordel med å være 
multikulturell selv, er at man er 
oppmerksom på sosiale ulikheter. 
Særlig i andre land har jeg sett 
mye av det, og jeg brenner for å 
redusere slike ulikheter.
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Noen prøvde å ringe hovedkontoret, 
men de fikk bare beskjed om at Barrera 
var sjefen.

– Det forsto etter hvert at det var jeg som 
bestemte, og er det én ting man respek-
terer i hierarkiske kulturer, så er det beslut-
ningstagere.

Utfordrende, frustrerende og 
spennende
Han skulle egentlig være i Chile i tre år, 
men ble kalt tilbake til Norge av konsern-
sjefen. Han ville ha Barrera inn i konsern-
ledelsen i Yara.

– Tidlig i karrieren gikk jeg en ganske 
typisk vei. Når man kommer fra konsulent-
bransjen, er det vanlig å begynne i strate-
giavdelingen i et stort konsern. Jeg valgte 
Yara fordi de var globale, og jeg hadde 
lyst til å jobbe i Sør-Amerika en periode. 
Dessuten jobber Yara med noe viktig, 
nemlig gjødsel og mat. I tillegg har Yara 
tradisjon for å hjelpe talenter fra strate-
giavdelingen ut i linjeroller.

– Hva gjør man egentlig i en strategiavdeling?
– Der legger man strategien for hele 

selskapet, og trekker linjene fremover.
– Er ikke det toppledelsen sin oppgave?
– Jo, men toppledelsen trenger noen 

som gjør grunnarbeidet og analysene. Å 
legge en strategi handler ikke bare om 
å bestemme retningen, men også ha en 
oppskrift for å nå målene. Det må ligge 
en faktabasert metode i bunn slik at man 
faktisk oppnår det man ønsker.

– Når skal du inn i en ny bransje, og starter på 
toppen av selskapet. Hvordan blir det?

– Jeg tror det blir både utfordrende, 
frustrerende og spennende – sikkert hele 
spekteret. Jeg er veldig klar over at jeg 
ikke har mye erfaring fra denne bransjen, 
men jeg har vært i lignende situasjoner 
tidligere. Da konsernsjefen hentet meg 
hjem fra Chile, satte han meg til å lede det 
området jeg kunne minst om.

Ville tilbake til Haugesund
Så er spørsmålet om hvorfor han vil gå 
fra store Yara til i denne sammenheng 
lille Haugaland Kraft. Barrera prøver seg 
selvfølgelig på klisjeen «spennende» slik 
alle som begynner i en ny jobb gjør, men 
det må da være noe mer bak.

– En grunn er at jeg er oppriktig glad i 
denne regionen. Jeg har vært heldig som 

har fått vokse opp her, og har hatt et ønske 
om å komme tilbake, sier han.

– Så du søkte jobben?
– Nei, jeg ble kontaktet av en head-

hunter.
– Så det var ikke din idé?
– I utgangspunktet ikke, men jeg har 

fått spørsmål tidligere om hvor jeg kunne 
tenke meg å jobbe hvis jeg flyttet hjem 
til Haugesund. Da har jeg alltid nevnt 
Haugland Kraft som en mulighet.

Yara har rundt 17.000 ansatte. 
Haugaland Kraft har 550.

– Yara er en global aktør som selger 
produktene sine i 150 land. Det er 
stort konsern med tunge internasjo-
nale spørsmål på agendaen. Det blir en 
overgang å jobbe i et regionalt selskap, 
men jeg liker tanken. Jeg liker å være tett 
på, jeg liker å være ute på anlegg, og jeg 
liker å møte kunder, sier han.

De ansatte kommer etter hvert til å 
merke at det er en tidligere strategidi-
rektør som har ankommet.

– Jeg liker å først forstå hva selskapet 
holder på med, og deretter tenke mer lang-
siktig og se hvilke muligheter vi har til å 
utvikle oss.

Selv om han ikke har jobbet i kraftbran-
sjen, har han erfaring med energi.

– Den viktigste innsatsfaktoren til Yara 
er naturgass. Etter kraftselskapene er vi 
den største kjøperen av naturgass i Europa. 
Som innkjøpssjef i Yara hadde jeg ansvaret 
for all innkjøp av energi, og har handlet 
mye både i spot og PPA-kontrakter.

Lokalpatrioter betaler mer
Men sine private strømavtaler har han 
ikke forhandlet mye om. Han hevder å ha 
vært kunde hos Haugaland Kraft i årevis.

– Det er jo ikke noe grunn til å ikke 
velge en annen leverandør enn Haugaland 
Kraft.

– Vel, standardavtalen til Haugaland er jo 
spinndyr. Hvorfor betale 5 øre i påslag og 40 
kroner i måneden, når du kan kjøpe den samme 
strømmen for bare 1 øre i påslag?

– Jeg mener det er viktig å ha et lokalt 
kraftselskap, og at det er viktig å være 
kunde av det lokale selskapet. Den verdien 
selskapet gir tilbake til lokalsamfunnet 
kommer alle til gode.

– Som lokalpatriot har du altså betalt mer 
for strømmen enn nødvendig?

– Som sagt, det å ha et lokalt krafts-
elskap har stor verdi for lokalsamfunnet, 
sier den påtroppende sjefen.

– Hva tenker du prisnivået på strøm 
generelt? Hvor skal vi?

– Nå er prisene ekstremt høye, og de vil 
nok bli lavere. Men jeg er ganske sikker 
på at prisene vi har hatt historisk, ikke er 
de samme som prisene vi vil se fremover. 
Det kommer til å være et høyere prisnivå 
enn tidligere. Nøyaktig hva nivået blir 
vet jeg ikke, men det vil være høyere enn 
før.

Kraftproduksjonen til Haugaland 
ligger i SKL, et selskap som konsernet 
eier 60 prosent av.

– Det som er viktig fremover er at 
bransjen er gode på å informere kundene 

Det blir nok både utfordrende, frustrerende og spennende  
– sikkert hele spekteret

Pablo Barrera om å starte i en ny bransje som konsernsjef.
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Den nye konsern-
sjefen i Haugaland 
Kraft er ny i 
kraftbransjen, og 
har mye å lære. 
Her deltar Pablo 
Barrera på Energi-
rike-konferansen 
som arrangeres 
i hjembyen 
Haugesund.  
Foto: Haakon 
Barstad

Me finn og prosjekterer dei beste løysingane for ditt kraftverk
Sidan 2004 har me prosjektert 67 idriftsatte kraftverk med tilsaman 240MW installert effekt og 840GWh årsproduksjon.   
 www.bystol.no
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om hvordan kraftsystemet henger 
sammen, sier Barrera.

– Synes du bransjen har fått til det så langt?
– Nei, i hvert fall ikke nasjonalt. Her er 

lokalt har man jobbet mye det, og jeg håper 
at der er mye kunnskap i denne regionen. 
Men generelt er inntrykket mitt at ener-
gibransjen ikke har klart å kommunisere 
tydelig hva som er årsakene til priskrisen. 
Det er nok mange forbrukere som tror at 
et kraftselskap har større muligheter til å 
påvirke strømprisen enn det har.

En mann med feiebrett
Nå er han selv snart en del av bransjen, 
og må være med å ta dette ansvaret. Men 
i mellomtiden, la oss fokusere på et helt 
annet tall.

– Hva sier tallene 01:25:36 deg?
– Hæ? Hva er det?
– Det er dine tall.
– Å ja, det er persen min på halvmaraton.
– Nettopp. Du er rask til beins.
– Det er alltid mange som løper fortere, 

men til å være mosjonist så er det ikke så 
verst. Det er det jeg bruker fritiden min på, 
å løpe. Jeg har faktisk løpt litt for mye i det 

siste, og har pådratt meg to belastnings-
skader.

Det betyr muligens at han litt bedre tid 
til en annen hobby. Totalt utenfor det han 
vanligvis driver med, sitter han nemlig i 
styret til Den Norske Opera og Ballet.

– Det er et styreverv jeg tok både med 
hjertet og hjernen. Hvis jeg skal ta på meg 
et styreverv må det enten være noe jeg 
brenner veldig for, eller noe som er veldig 
relevant for jobben jeg har. Opera er noe jeg 
brenner for, men samtidig er det lærerikt å 
få innsikt i hvordan en helt annen organi-
sasjon drives. Men hvorfor departementet 
spurte meg om å sitte i operastyret har jeg 
ingen anelse om.

I scene-sammenheng har han funnet ut 
at han passer best i kulissene.

– Jeg kommer fra en veldig musikalsk 
familie, og har spilte en del selv, men det 
er viktig å være klar over sine begrens-
ninger. Jeg har ikke talent nok til å spille 
eller synge på en scene, men jeg er god på å 
organisere ting. Så jeg har produsert en del 
konserter og festivaler, blant annet her på 
Festiviteten da jeg var yngre. Jeg synes det 
er fint å være en del av kulturlivet.

Akkurat da – som om det skulle være 
regissert – dukker det plutselig opp en fyr 
med feiebrett.

– Jeg er glad det var du som fikk jobben, 
sier han.

– Så hyggelig å høre, men hvem er du, 
spør Barrera.

Han har åpenbart aldri møtt fyren før. 
Feiebrett tyder på at det er vaktmesteren 
på Festiviteten, men det viser seg å 
være Simon Næsse. Han er direktør for 
kultur, idrett og frivillighet i Haugesund 
kommune.

– Vi kjenner ikke hverandre, men du 
leverte avisen til jobben til faren min, og 
han sier du er en bra fyr. Så det er bra du fikk 
jobben i kraftselskapet, sier Næsse.

Der og da får vi demonstrert hvilke 
sosiale egenskaper som bor i Barrera. Ti 
sekunder tidligere var de fremmede, nå er 
Pablo og Simon på fornavn. Pablo tegner 
og forklarer, og spør og lytter, mens Simon 
henger på.

Snart er det de ansatte i Haugaland Kraft 
som skal bli kjent med Barrera på denne 
måten. n

– Du leverte avisen til faren min, og han sier du er en bra fyr. Så det er bra du fikk jobben i kraftselskapet, sier Simon Næsse når han møter på Pablo Barrera.  
Foto: Haakon Barstad



Behov vekket en oppfinnerspire  
Når vi spør hvordan det hele startet, er svaret behov. 
Mens han jobbet som ingeniør ved Nord-Trøndelag 
Elektrisitetverk, NTE, ble Olav Iversen oppmerksom 
på mangelen på enkelte produkter. Han begynte å 
utvikle nye produkter selv, samtidig som han jobbet i 
NTE. «Men etter hvert bestemte Iversen seg for å satse 
fullt på selskapet sitt», forteller Stenkløv. Siden har 
utviklingen vært jevn og solid. Fabrikken på Steinkjer 
har blitt utvidet i flere omganger og man opprettet 
salgskontor i Trondheim på 90-tallet. Samtidig 
har antall ansatte, produkter og omsetning vokst. 
«Selskapet startet med to ansatte og i dag er vi noen og 
tjue,» oppgir Stenkløv.   

Norsk i alle ledd 
El-tjeneste både utvikler, produserer 
og selger sine produkter, noe som 
er særegent for et selskap i deres 
bransje. I alle år har det vært viktig 
for selskapet å jobbe med utvikling, 
ifølge Stenkløv. Et eksempel er 
traverser. «I utgangspunktet var 
disse laget i tre, senere av stål, og 
til slutt, for å redusere vekt og 
styrke holdbarhet, av aluminium», 
forklarer salgssjefen. Aluminium 
er et materiale som man siden har 
jobbet mye med i EL-tjeneste. Det 
er et norsk og kortreist produkt, noe 
som harmonerer godt med selska-

pets sterke forankring i Norge. «Vi spiller gjerne på 
at vi er norske hele veien – i idéutviklingen, eierstruk-
turen, produksjonen og i produktene våre», forteller 
Stenkløv. 

Innovasjon i arv 
I dag er Andreas Iversen, barnebarn av Olav Iversen, 
leder for utvikling. Han har gått i sin fars fotspor, 
beretter Stenkløv, «Knut ønsket å satse fullt på 
utvikling, derfor ble daglig leder-rollen ble satt 
utenom familien». Gjennom satsingen på innovasjon 
fører begge med seg arven fra Olav Iversen videre i 
selskapet. Knut Iversen er fortsatt aktiv i bedriften, nå 

som styreleder i tillegg til at han jobber med utvikling. 
Gründeren, Olav Iversen, er 95 år og skal i år være 
med å markere EL-tjeneste’s 40-årsdag.

Alltid tett på brukerne 
Til spørsmålet om nøkkelen bak suksessen, er dialog 
med kunden en del av svaret. «Vi tar med oss innspill 
fra sluttbrukeren når vi jobber med produkter». I 
tillegg trekker han frem tålmodighet i forbindelse med 
produktutvikling. «Markedet må få tid til å ta imot nye 
produkter. Vi har tar oss tid til å teste og modifisere nye 
produkter i en periode», fortsetter han. 

Fokus på utvikling og kundeorienteringen er viktige 
stikkord for hva selskapet skal jobbe med 

fremover også. I Trondheim planlegges 
et Showroom for å vise frem løsninger 
og produkter. I tillegg ønsker de å 
opprette en faggruppe som skal fungere 
som ambassadører for selskapet. «Denne 
gruppa vil få muligheten til å påvirke og 
vi får nyttig kunnskap – en vinn-vinn-si-
tuasjon», beretter en engasjert Stenkløv. 
«Vi har jo vært preget av pandemien, så 
nå er det på tide å sette fart på å møtes 
igjen», tilføyer han. Digitalisering er 
også viktig for bedriften. Varene deres 
har QR-koder som leder til produktets 
bruksanvisning, og på sikt vil man satse 
mer på montasjevideoer. Med dette 
går EL-tjeneste en spennende fremtid i 
møte. 

40 år med norsk 
innovasjon

I anledning selskapets 40-års jubileum har vi tatt en prat 
med nåværende salgssjef Håvard Robudal Stenkløv, for 

å snakke om selskapets historie og videre satsning. 

ANNONSE

EL-TJENESTE:
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Dette blir Norges 
tredje største 
vannkraftverk i effekt
Statkraft har søkt NVE om 
å øke installert effekt ved 
Folgefonn-reguleringen 
fra 250 til 880 MW. 
Moderniseringen vil gjøre 
Mauranger II til Norges 
tredje største kraftverk målt 
i effekt, melder Statkraft 
selv. Byggestart kan bli i 
2026, avhengig av NVEs 
saksbehandlingstid.

Kraftproduksjonen vil ifølge 
Statkraft øke med 70–80 
GWh. Ifølge statistikken 
for midlere årsproduksjon 
ligger Mauranger totalt på 
1146 GWh. Opprustingen vil 

dermed øke produksjonen 
samlet med sju prosent. Men 
den høye installerte effekten 
vil gjøre kraftverket svært 
fleksibelt.

Mauranger kraftverk 
har vært i drift siden 1974, 
med to horisontale Pelton-
turbiner. Mauranger er kjent 
som Norges første kraftverk 
som hentet inn smeltevann 
under en isbre. Dette skjer 
via Bondhuselvi under 
Bondhusbreen. Kraftverket 
eies av Statkraft (85 prosent) 
og Skagerak energi  
(15 prosent). 



34 AKTUELT 04
2022

Kritiserer
regjeringens 
løsning for 
deling av 
solstrøm

AV JANNICKE NILSEN 
jannicke.nilsen@europower.no

– Vi ser helt klart vilje til å bruke lokal 
solenergi og energilagring, men i dag 
investerer bedrifter dessverre i mindre 
solcelleanlegg enn de egentlig ønsker. 
Flere ønsker å produsere mer strøm enn 
de selv trenger, og ved å dele overskuddet 
med naboen kunne de enkelt produsert 
mer. Da ville det også fort lønnet seg å 
investere i batterier for energilagring, 
sier Ronny Fiuren, forretningsutvikler i 
Forus næringspark.

Næringsparken som består av mer enn 
200 store næringsbygg er med i Elnett 
21, et Enova-støttet samarbeidsprosjekt i 
regi av Avinor. Elnett 21 utforsker deling 
av lokal energiproduksjon ved hjelp av 
sol og vind, energilagring, mikronett og 
handel med fleksibilitet.

– Vi har gjort et overslag og ser at vi har 
plass til å installere 250 megawattpeak 
(MWp). Det er enormt, bare i vår nærings-
park, sier Fiuren.

Men det er langt ifra rett frem å 
utvikle lokale mikronett. Regelverkene 
solkraftprodusenter må forholde seg til 
gjør at investeringer i anlegg og smarte 
energistyringssystemer kan blir ulønn-
somme, advarer Solenergiklyngen i en 
ny rapport.

Vil øke bruken av solenergi i Norge
Europa er i en energikrise og EU vil 
frigjøre seg fra russisk gass. En av løsnin-
gene på kort sikt er en massiv utbygging 
av solenergi, blant annet gjennom påbud 
om tilrettelegging for solceller på alle tak. 

Regjeringen sier også at den vil legge 
til rette for økt bruk av solenergi i Norge. 
I juni la Olje- og energidepartementet 
frem et lenge etterlyst forslag som skal 
gjøre det mulig også for borettslag å dele 
egenprodusert strøm med beboerne.

Den nye ordningen skal ikke bare 
omfatte borettslag. Alle, også nærings-
livet, skal kunne produsere strøm fra for 
eksempel solcellepanel på taket og slippe 
nettleie og elavgift for eget bruk, samt 

for overskuddsstrøm de sender videre til 
nabobygg og kunder. Mottakere av den 
delte solstrømmen slipper også nettleie 
og elavgift. 

Må være på samme eiendom
Ordningen har imidlertid flere kriterier og 
begrensninger.

Den nye delingsløsningen åpner for 
å dele strøm med nabobygg, så lenge 
byggene ligger på samme eiendom og har 
samme gårds- og bruksnummer.

Kravet i dagens plusskunde-ordning, 
som gir huseiere fritak for elavgift og 
moms på bruk av egen solstrøm, er at 
effekten som mates inn i nettet ikke på 
noe tidspunkt overstiger 100 kW og har en 
midlere årsproduksjon på 1 GWh. 

Store må søke konsesjon
Anlegg ut over dette omfattes ikke av 
plusskunde-ordningen og bedriften kan 
måtte søke om omsetningskonsesjon. 
Da blir i så fall bedriften ikke lenger en 
plusskunde, men en kraftprodusent, noe 

Ordningen som skal gjøre det mulig å dele strøm fra solceller på taket vil 
fortsette å begrense utbyggingen av solkraft i Norge, mener næringslivsaktører.

Her i Sveberg næringspark planlegger Trønderenergi sin først solpilot, men selskaper 
møter på en klassisk problemstilling: Regelverket bremser deling av solstrøm fra taket med 

størst solpotensial til bedriften som trenger det mest. Foto: Rune Gaustad/Trønderenergi
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de færreste bedrifter er interessert i å sette 
seg inn i. Det er efaringen Fiuren og andre 
aktører som jobber mot næringslivet har 
gjort seg.

I forslaget til den nye strømdelingsord-
ningen tillates det å dele inntil 500 kW per 
eiendom. Høringsforslaget åpner for at det 
totalt kan være installert mer enn dette på 
eiendommen, men overskytende kapasitet 
vil i så fall ikke inkluderes i ordningen og 
utløse avgifts og momsfritak.

Langt ifra alle er enige i at regjeringens 
forslag er en nyttig ordning for næringsbygg. 

– I næringslivet er kraftbehovet vesentlig 
mer enn 500 kW, påpeker fag ansvarlig for 
sol i Multiconsult og av mange utpekt som 
nestor i solenergi i Norge, Bjørn Thorud.

Selv om forslaget åpner for at det totalt 
sett kan være høyere installert effekt, mener 
Thorud at de foreslåtte rammene er for 
snevre og at det også kan ramme de strøm-
deling-ordningen opprinnelig var myntet 
på, beboere i borettslag.

– Jeg er enig med OED at den foreslåtte 
ordningen vil gjøre det enklere for små og 

mellomstore borettslag å dele strøm, men 
for mange av de store borettslagene vil 
ordningen være altfor liten.

Høringsforslaget legger også opp til at 
beboere med solceller på taket ikke både kan 
produsere solkraft på eget tak og samtidig 
motta kraft fra andre beboere, ifølge Thorud.

– Konsekvensen av dette blir at borettslag 
som både har rekkehus og leilighetsbygg 
ikke fritt kan dele kraften mellom boligty-
pene, og du vil få en skjevfordeling mellom 
ulike beboere. I mange borettslag vil dette 
være i strid med vedtektene, sier Thorud.

– Hindrer rasjonell utbygging
Thorud og Solenergi klyngen mener regjerin-
gens forslag i praksis vil fortsette å begrense 
utbyggingen av solkraft i Norge, selv om 
formålet med ordningen er å øke produk-
sjonen av sol energi. 

I Multiconsult jobber Thorud med å 
prosjektere energi systemer for nærings-
livskunder. Ofte handler det om bedrifter 
i næringsparker som vil legge om energi-
bruken i fornybar retning eller med større 

eller mindre nyetableringer som trenger å 
koble seg på nettet.

Mange bedrifter etablerer seg i områder 
som kommunene har avsatt til næringsliv, 
men selv om arealet er tilgjengelig 
er det ikke alltid at nettet er 
sterkt nok til de selska-
pene som etablerer 
seg. Dersom bedrifter 
skal eta blere seg i 
et område der det 
ikke er plass i nettet, 
må de selv betale 
kostnaden for nett-
forsterkning i form 
av anleggsbidrag. 

– Vi jobber med flere 
næringsparker der nye 
kunder trenger strøm for å 
koble seg på eller elektrifisere driften. 
For noen av dem blir regningen for å 
forsterke nettet så uhorvelig dyr at det er 
helt uaktuelt. Det låser dem til å bruke for 
eksempel gass, selv om de ønsker å gå over 
til strøm, forteller Thorud.

Forretningsutvikler 
Ronny Fiuren i  
Forus næringspark.   
Foto: Forus 
næringspark
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Høyre foreslår flere konkrete tiltak for 
å få mer solkraft i Norge:

– Vi har sett flere eksempler på 
bedrifter som dropper investeringer 
i solkraft, fordi det ikke er lønnsomt 
eller fordi reglene hindrer dem, sier 
Høyres energipolitiske talsmann, Nikolai 
Astrup. 

Partiet mener myndighetene må 
vurdere å fjerne eller heve effektgrensen 
på 500 kW i delingsordningen

Øke effektgrensen for hvor stort et 
solanlegg eller et plusshus kan være før 
det er konsesjonspliktig, og ikke lenger 
regnes som en plusskunde. I dag er taket 
som nevnt 100 kW.

Partiet ønsker en enkel, ubyråkratisk 
tidsbegrenset støtteordning for nærings-
bygg innenfor rammen av deres mandat. 

Offentlige myndigheter må kartlegge 
hvilke av sine tak som egner seg for sol-
produksjon. Statsbygg må gå foran og for 
eksempel leie ut areal til solkraftutbyg-
ging, mener partiet.  

Grensen på 500 kW og kravet om at 
strømmen bare kan deles mellom bedrifter 
på samme gårds- og bruksnummer vil 
hindre rasjonelle samfunnsøkonomisk 

lønnsomme løsninger, mener Thorud. 
Han mener konsekvensen vil 

være behov for utbygging av 
mer nett enn nødvendig de 

kommende årene.
– Ordningen blir så 

puslete at den ikke 
vil avhjelpe situa-
sjonen for nærings-
parker hvor vi ser at 
lokal produksjon av 

kraft blir billigere enn 
utbygging av nytt nett.

Vil dele solstrøm –  
faller utenfor ordningen

Et eksempel finner vi nord for 
Trondheim, i Sveberg næringspark i Malvik. 
Her driver Nortura sin største slakteri- og 
skjærefabrikk, vegg i vegg med Malvik fry-
selager, et uavhengig kjøle- og fryselager på 
15.000 kvadratmeter.

– Dette fryselageret blir en av våre første 
piloter for solenergi i Midt-Norge, sier Rune 
Gaustad, forretningsutvikler i Trønder 
Energi. 

Sveberg næringspark står midt i en 
klassisk problemstilling når det kommer til 
deling av solstrøm i næringslivet: En aktør 
kan ha et veldig stort tak, stort sol potensial, 
men ikke så høyt energibruk, mens naboen 
har et mindre tak som er lite egnet for 
solceller, men har et høyt strømforbruk.

Nortura har et skyhøyt strømforbruk 
som følge av behov for enorme mengder 
varmtvann til desinfisering av fabrikk-
utstyr. I dag bruker de gasskjel med LPG/
LNG naturgass til oppvarming, men de 
ønsker å elektrifisere driften og bytte til 
elkjel. Det er det imidlertid ikke kapasitet 
til i det lokale strømnettet, og en oppgrade-
ring av nettet vil gi bedriften et altfor høyt 
anleggsbidrag til at det vil lønne seg å legge 
om energibruken.

Solceller på taket vil dekke deler av el- 
behovet, men på taket til Nortura er det 
mye rør og annet prosessrelatert utstyr 
som hindrer effektiv utbygging av et stort 
solcelleanlegg. 

På det gigantiske taket til Malvik fryse-
lager er det derimot plass til dobbelt så 
mye installert solkapasitet som på taket til 
Nortura. Fryselagerets eget strømbehov er 
ikke så stort at de trenger å bygge ut hele 
taket med solceller. Overskuddet av solstrøm 
kunne imidlertid Nortura hatt god bruk for.

Deling blir ikke lønnsomt
Deling av solstrømmen blir imidlertid ikke 
lønnsom fordi dagens fritak av elavgift og 
nettleie kun gjelder for den strømmen sol-
produsentene bruker selv. Overskuddsstrøm 
kan de bare selge til nettet, men maksimalt 
1 GWh i året hvis ikke de ønsker å søke om 
konsesjon.

Nortura og fryselageret faller utenfor 
OEDs foreslåtte delingsordning selv om de 
ligger i samme næringspark. Årsaken er at 
de ikke har samme gårds- og bruksnummer.

Dersom byggene hadde vært på samme 
eiendom så ville de fortsatt kun fått lov til å 
dele produksjonen fra rundt 350 kW solkraft, 
ifølge Thorud i Multiconsult. For vind- og 
vannkraft er grensen 500 kW.

Trønderenergi mener den foreslåtte 
delingsordningen ikke er tilpasset nærings-
livet. 

– Vi oppfatter at ordningen primært er 
rettet mot bolig og næringsbygg med leie-
agere. Du mister storskalamulighetene som 
ligger innenfor store nærings- og industri-
bygg. Kontorbygg og boligblokker har ofte 
begrenset med takareal og lavt forbruk i 
forhold til industrirelatert virksomhet, 
påpeker Gaustad.

Unntak for nettkonsesjon i Sverige
Nå håper Trønderenergi at NVE lar seg 
inspirere av Sverige når regjeringen skal 
vedta den endelige delingsløsningen 
for overskuddsproduksjon. 1. januar i år 
innførte den svenske regjeringen unntak fra 

kravet om nettkonsesjon for bedrifter som 
har investert i solkraft og små vindkraftverk 
og vil dele overskuddsstrøm. Endringen 
innebærer at man kan føre strøm til nær-
liggende bygninger over eiendomsgrensene.

– Det nye forslaget er et steg i riktig 
retning, men hvis du legger en lavspent-
kabel mellom to bygg som ligger nært 
hverandre, er det kort vei til å tenke at man 
kunne gjort det samme som i Sverige, sier 
Gaustad, og legger til: 

– Kravet om at anleggene må ligge på 
samme eiendom vil forfordele de som har 
mulighet til å legge flere bygg inn i samme 
gårds- og bruksnummer, fremfor de som 
ikke har den muligheten.

Solekspert og 
fag ansvarlig for 
solenergi i Multi     
consult, Bjørn 
Thorud.  
Foto: Ole Petter 
Pedersen

Høyre vil fjerne effektgrenser



AKTUELT 3704
2022

Forretnings-
utvikler Rune 
Gaustad i Trøn-
derenergi. Foto: 
Trønderenergi

Komplekst regelverk
Solenergibransjen har i årevis pekt på 
kryssende regelverk som i hovedsak er 
tilpasset vannkraften og ikke strøm som 
både produseres og brukes på samme sted. 
For store næringsbygg med høyt energifor-
bruk er regelverket enda mer komplekst, 
ettersom de er koblet til kraftnettet 
gjennom flere transformatorer og dermed 
tilkoblingspunkter.

– Hvert tilkoblingspunkt blir avregnet 
individuelt, til tross for at alle punktene 
har en og samme nettkunde. For hvert 
målepunkt mottar kunden (bedriften, 
journ.anm.) en faktura og et abonnement 
for hver strømmåler. Hvis samme kunde 
samtidig har et stort solcelleanlegg som 
er delt inn slik at det mates kraft inn på 
hver strømmåler, må bedriften betale full 
nettleie og avgifter hver gang solstrøm 
sendes fra ett punkt til et annet. En slik 
plusskunde risikerer å betale full nettleie 
og avgifter på solstrøm til eget forbruk, til 
tross for strømflyten ikke krysser tomte-
grensen, sier Thorud. 

I forslaget til strømdelingsordning vil 
det heller ikke være lov til å dele kraft 
mellom flere egne målere på samme måte 
som i eksempelet over, med borettslag 
bestående av rekkehus og leiligheter.

Alt dette kompliserer byggeprosessen 
for solkraft, mener Thorud, samtidig som 
det hindrer utnyttelse av forbrukerfleksi-
bilitet. At flere går bedrifter går sammen 
om å dele et batteri for energilagring er 
også krevende å få til innenfor dagens 
regelverk.

– Unødvendig utbygging av nett
– De nye teknologiene gjør at vi kan drifte 
energisystemet vårt mye mer rasjonelt. 
Som jo er formålet med energiloven, 
den skal sikre at produksjon, overføring 
og forbruk av energi foregår på en sam-
funnsmessig rasjonell måte. Men fordi 
regelverket er utformet som det er, og 
praktiseres som det gjør, så klarer vi ikke 
utløse hele potensialet. Det vil føre til 
unødvendige oppgraderinger av nettet 
og økte kostnader for alle, mener Thorud.

I høringsdokumentet påpekes det at 
delingsordningen vil gi nettkunder som 
er inkludert i ordningen redusert 
nettleie og reduserte avgifter, 
men sam  tidig vil driften 
av strømnettet koste det 
samme. Regningen faller 
da på andre nettkunder. 

Thorud mener 
energimyndighetene 
i for stor grad ser på 
solenergi som en 
byrde og ikke et gode 
for nettet.

– RME påpeker i sitt 
høringsdokument at 
finansiering av kraftnettet 
et spleise  lag, og da er det viktig 
at man også ser på solceller, små vind-
turbiner og energilagring som en ressurs 
og bidragsytere til spleiselaget. Mulighe-
tene i et mikronett er mange, ikke minst i 
et nettperspektiv. Men i dagens regelverk 
er det svært vanskelig å hente ut denne 
effektiviseringsgevinsten, sier Thorud. n

Forus næringspark består av mer enn 200 store næringsbygg, og er med i Elnett 21, et Enova-støttet samarbeidsprosjekt i regi av Avinor. Elnett 21 utforsker deling av lokal  
energiproduksjon ved hjelp av sol og vind, energi lagring, mikronett og handel med fleksibilitet. Foto: Forus næringspark
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Prøver å bringe mer 
overskuddsenergi  
inn i energimiksen
AV OLE PETTER PEDERSEN 
ole.petter@europower.no

Det sier daglig leder Trygve Tomren- 
Berg i Norsk Fjernvarme. 50 TWh 
strøm brukes hvert år til å varme 
opp bygninger i Norge. Samtidig går 
spillvarme bokstavelig talt rett opp 
i lufta fordi den ikke blir utnyttet.

Fjernvarmebransjen prøver 
nå å få mer oppmerksomhet om 
nettopp overskuddsenergi. Det vil 
ha positive effekter også for Strøm-
Norge.

Trenger mindre ny produksjon
— Hvis Norge greier å utnytte mer 
overskuddsenergi til det vi bruker 
mest strøm til, nemlig varme, vil det 
redusere behovet for ny kraftpro-
duksjon. Samtidig rydder det plass 
i kraftnettet når det trengs som 

mest. Dette er vinn-vinn for både 
samfunnet og det grønne skiftet, 
sier Tomren-Berg.

Flere virksomheter prøver å 
utnytte overskuddsvarmen. Et 
eksempel er Tines meieri i Ålesund, 
som har erstattet naturgass med 
spillvarmebasert fjernvarme for å 
produsere sjokoladepudding.

Offisielle tall fra Kommune- 
Norge viser at de i fjor brukte 540 
GWh fjernvarme/kjøling i sine 
hovedbygg, noe som er 18 prosent 
mer enn året før. Samtidig økte 
gjennomsnittsprisen for fjern-
varmen til kommunene fra knapt 
58 øre/kWh til 91 øre/kWh i fjor, 
slik at total pengebruk var på 490 
millioner kroner. Men det er store 
forskjeller mellom kommunene – 
i 205 kommuner er det ikke brukt 
fjernvarme i det hele tatt. De 14 

kommunene som bruker mest, 
står for over halvparten av det 
kommunale fjernvarmeforbruket.

I første halvår i år ble det 
investert 646 millioner kroner 
innen fjernvarme, ifølge tall fra Sta-
tistisk sentralbyrå. Det er om lag 10 
prosent mer enn i samme periode 
i fjor. For tredje kvartal forventer 
bransjen å investere knapt en halv 
milliard kroner. Et typisk trekk 
i bransjen er at den hele tiden 
forventer høyere investeringer 
framover, enn det som faktisk blir 
resultatet. Det indikerer i alle fall de 
offisielle statistikkene.

Ny nettleiemodell fordel
Statkraft Varme mener den nye 
nettleiemodellen vil bety ekstra 
fordel for de som klarer å utnytte 
overskuddenergi eller fjernvarme. 

Forklaringen er at forbrukere ved 
hjelp av fjernvarme reduserer 
strømforbruket og dermed øker 
sjansen til å havne på et lavere 
trinn for kapasitetsleddet i nettleia, 
som bestemmes av de tre timene i 
måneden der du har brukt mest 
strøm samtidig.

Fjernvarmeselskapene kan i 
praksis ikke ta i bruk denne trap-
petrinnsmodellen, ifølge NVE, siden 
det ikke er timesmåling av fjern-
varme per i dag. I en overgangs-
periode på to år skal energileddet i 
fjernvarmen i stedet prises som det 
var i 2019, justert for prisstigningen 
siden den gang.

Som kjent pågår det også en 
ekstern utredning hos Vista Analyse 
på oppdrag fra NVE om alterna-
tive måter å prise fjernvarme på. 
Rapporten skal være ferdig i høst. n

– Det er et stort  
paradoks at ikke  
gjenbruk av samfunnets overskudds   - 
energi får mer oppmerksomhet i 
 debatten om ny kraft   produksjon.
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Melbye Skandinavia Norge AS, ms@melbye.no, tlf.: +47 63 87 01 50 melbye.no

Har du spørsmål om lyftutrustning? 
Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Sikkert og profesjonelt 
løfteutstyr fra Melbye!
Vi har løfteutstyr som er egnet for profesjonelt, 
effektivt og langvarig bruk. 

Vi hjelper deg med å ta trygge valg!



Småkraft
En hydrogenfabrikk er jo egentlig bare 
et omvendt kraftverk. Det bare bruker 
strøm istedenfor å produsere strøm
Per Ivar Tengesdal, side 46–50

2,2 %
av landets vannkraftproduksjon  

er i Sunndal, side 40–44

Utbyggingen av 
småkraftverk 
fortsetter – langt 
fra konfliktfritt

AV BJØRG DAVIDSEN 
bjorg.davidsen@europower.no

I Sunndal kommune i Møre og Romsdal finner 
du Ålvundelva og Smisetfossen. Med et fall på 
17 meter og en middelvannføring på 9 m³/s, 
tenkte energiselskapet NEAS at dette var et 
ypperlig sted å bygge et nytt kraftverk. Det har 
blitt beregnet at kraftverket vil ha en årsproduk-
sjon på om lag 4 GWh. Men ideen skapte store 
konflikter.

En stor kraftkommune
Den norske småkraften skal ha mye av æren for 
Norges fornybare kraftforsyning. I over 100 år 
har vi hatt vannkraftverk. I dag finner du hele 
1739 norske vannkraftverk som utgjør 89 prosent 
av den norske kraftforsyningen.

Sunndal kommune er intet unntak.

– Det er flere kraftverk i Sunndal, både store 
og små, sier Inger Helene Sira. Hun er lokal 
koordinator i avdeling for samfunnsutvikling 
i Sunndal kommune.

Kommunen er en av de store kraftkommu-
nene i landet. 2,2 prosent av landets vannkraft-
produksjon kommer herfra. Selv med allerede 
mye vannkraftproduksjon, påpekes det i kom-
muneplanens samfunnsdel at det fortsatt finnes 
et uutnyttet potensial for videre utbygging av 
vannkraft – med henvisning til NVE. 

Dette potensialet vil altså NEAS gjøre noe 
med.

Bjarne Stangvik er avdelingsleder for avdeling 
kraftproduksjon i NEAS.

– Vi har allerede bygget ut alt vi kan bygge 
ut, og vi har fornyet alt vi har. Vi har våre eien-
dommer og rettigheter på Smisetfossen, så 
derfor tenkte vi at vi kunne sende inn en søknad. 

Selv om det ikke er så store verdier og summer 
det dreier seg om.

Sunndal kommune ligger nemlig i et område 
hvor strømprisen for tiden er veldig lav, NO4 
(Midt-Norge).

– Er det et behov for å få bygget ut kraftverket?
– Det er helt sikkert et behov i hele Norge å få 

mer kraft inn. Akkurat nå er det dårlig med over-
føringslinjer sørover, men kraftanalytikere sier 
at om noen år vil det endre seg og at prisen da 
går opp igjen. Da vil det kanskje være lønnsomt 
å ha dette kraftverket oppe.

Stangvik poengterer også aspektet ved at det 
kan skape lokale arbeidsplasser i distriktene 
når han snakker om viktigheten av å bygge ut 
kraftverket.

Derfor søkte selskapet om å få konsesjon til å 
bygge kraftverket i 2020. Etter en høringsrunde 
hvor blant annet Sunndal kommune og Natur-

Mange har planer om å bygge ut mer småkraft. Med 
naturvernhensyn på den ene siden og et økende kraft-
behov i landet på den andre, er konfliktene knyttet til 
en videre småkraftutbygging absolutt til stede.
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vernforbundet i Møre og Romsdal fikk gitt sitt syn på 
saken, etterfulgt av en behandlingstid på rundt to år, 
kom NVEs avgjørelse.

«NVE gir avslag på søknaden til NEAS AS om å 
bygge Smisetfossen kraftverk i Ålvundelva i Sunndal 
kommune.» Slik starter begrunnelsen for NVEs avslag. 

Vassdraget NEAS ønsker å bygge kraftverk i, er 
nemlig et vernet vassdrag.

Stangvik er selv ikke helt fornøyd med NVEs begrun-
nelse for avslaget.

– Det var en litt lang behandlingstid og en kort 
avgjørelse. Det var liksom bare at elva var vernet så 
derfor får vi ikke bygge mer.

– Er ikke det en god nok grunn da?
– Det er greit nok at elva er vernet, men slik vi har 

tenkt å bygge så vil det ikke ødelegge noe mer natur 
og slikt. Både grunneiere, kommune og fylke er enige 
– det er ikke noen protester fra dem. Det er bare NVE 
som har protestert. Naturvernforbundet protesterte 

litt, men de er vel kanskje forpliktet til å gjøre det, sier 
Stangvik.

Høye strømpriser gir flere søknader  
om småkraft-utbygging
I årene fra 2012 til 2017 kom det inn veldig 
mange søknader til NVE om å bygge småkraft-
verk. Fungerende seksjonssjef i NVE Eilif 
Magnus Brodtkorb forteller at man ofte kan 
se en korrelasjon mellom høye strømpriser 
og økt utbygging av småkraftverk.

– Lønnsomheten i prosjektene henger 
blant annet sammen med strømprisen, og 
med de historisk høye strømprisene vi nå ser 
kan det tenkes at det fremover vil komme flere 
søknader.

Etter at det ble bygget ut mange småkraftverk frem 
til 2017, ser likevel NVE at mye av det lønnsomme poten-
sialet nå er bygget ut.

Inger Helene Sira jobber i Sunndal 
kommune. Foto: Sunndal kommune

Søknaden om å bygge ut 
Smisetfossen kraftverk ble 

avslått fordi NVE mener at den 
omsøkte utbyggingen vil være i 
strid med vernegrunnlaget for 
vassdraget. Foto: Inge Nordvik
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– Hva er problematisk med at flere vil bygge ut småkraft-
verk?

– Alle småkraftverk medfører visse inngrep i 
naturen, og vil derfor ha en negativ konsekvens for 
blant annet landskap, biologisk mangfold eller fisk. 
Men vi lever i et samfunn med et økende behov for 
fornybar energi, og strømproduksjonen og andre 
positive ringvirkninger fra et småkraftverk vil derfor 
i noen tilfeller kunne veie opp for de negative konse-
kvensene, sier Brodtkorb.

Når det gjelder Smisetfossen kraftverk ble den 
avslått fordi NVE mener at den omsøkte utbyggingen 
vil være i strid med vernegrunnlaget for vassdraget.

– Verneplanen i dette vassdraget har et spesielt 
fokus på landskap, og NVE mente at det omsøkte 
kraftverket i Smisetfossen ville føre til en vesentlig 
forringelse av Smisetfossen som et landskapselement.

NEAS var altså ikke helt fornøyde med denne 
begrunnelsen, og valgte derfor å klage inn den avslåtte 
søknaden til Olje- og energidepartementet. De er ikke 
de eneste.

– Mange av de avslåtte søknadene blir klaget inn til 
OED, sier Brodtkorb.

Så langt i 2022 er Smisetfossen den eneste saken 
om ny småkraft hvor NVE har avslått søknaden, viser 
direktoratets egen konsesjonsdatabase. 

Et allerede utbygget vernet vassdrag
Selv om vassdraget er vernet, er det allerede et utbygget 
vassdrag. Elvekraftverket Ulvund ligger i Ålvundelva. 
I 1991 overtok NEAS dette kraftverket.

– Når det gjelder Smisetfossen kraftverk gjorde 
man en helhetsvurdering om at tiltaket bidro til lite 
ekstrakostnader i et allerede utbygd vassdrag, og at de 
positive faktorene med energiproduksjon ville være 
større enn de negative, sier Sira fra Sunndal kommune.

Blant de positive faktorene nevner Sira at prosjektet 
kan gjøre flomtopper mindre og gi inntekter til grunn-
eierne. Hun poengterer også viktigheten av natur- og 
miljøhensyn når kraftverket skal bygges.

– De gode prosjektene  
har allerede blitt bygget ut

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal var 
blant dem som engasjerte seg i saken om 
Smisetfossen kraftverk. Organisasjonen er 
tydelig på at den er mot byggingen av kraft-
verket.

– Smisetfossen kraftverk er tenkt i et vernet 
vassdrag. I vernede vassdrag er det i utgangs-

punktet sagt at samfunnet skal ha litt igjen av 
vassdragsnatur som ikke er bygget ut. Når man 

har gått gjennom de forskjellige vassdragene så 
kom man ganske fort frem til at den var, til tross for 

flere utbygginger, fortsatt verdifull, sier fylkessekretær i 
Naturvernforbundet Møre og Romsdal Øystein Folden.

Gjennom de siste 15 årene har Naturvernforbundet 
sortert de ulike søknadene om utbygging av kraftverk 
i tre kategorier: «sannsynligvis grei», «ganske sikkert 
ugrei» og «må undersøkes nærmere».

– De kategoriene var lenge omtrent like store, men 
i senere tid har fordelingen blitt veldig mye skeivere. 

De gode prosjektene har allerede blitt bygget ut. Det 
begynner å bli få prosjekter som er lite konfliktfylte, 
forklarer Folden.

Likevel fortsetter det å søkes om konsesjon til NVE. 
Folden mener at det er pengene som rår når disse 
søknadene sendes inn.

– Så lenge det renner vann et sted og noen ser at det 
går an å få ut en kilowatt så vil de gjøre det hvis de 
ser at det kan lønne seg på noen måte. Dette med vern 
av vassdrag og vern av biologi har ikke den samme 
statusen, sier han.

Folden er bekymret for at kraftselskapene tror at de 
alltids kan ta litt til, helt til det er for sent å snu.

– I utbygget vassdrag er den perioden hvor det er 
minstevannføring mye lenger enn det som er naturlig.

Øystein Folden er fylkessekretær 
i Naturvernforbundet i Møre og 
Romsdal. Foto: Naturvernforbundet
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Til tross for pålagt minstevannføring som er 
ment til å ta vare på livet i elva, vil livet i elva 
bli mer og mer presset når vannet brukes mer 
effektivt, mener Folden.

– Gjør det noe? Det vet vi noe om, men vi vet 
ikke alt. Normalt er det sånn at det gjør noe, bare 
at vi ikke er klar over hva det gjør.

Folden poengterer at vannkraft er en energi-
form som har mange gode sider.

– Men det er som med alt annet – at det er 
viktig at man bygger ut det som man bør bygge ut, 
og lar være å bygge ut det man ikke bør bygge ut.

Naturvernforbundet forholder seg fortsatt til 
sine tre nevnte kategorier når de engasjerer seg 
i saker om utbygging av nye kraftverk.

– Det er bare ikke så veldig mange vassdrag 
igjen som går an å bygge ut, sier Folden.

Fortsatt interesse i å bygge ut småkraft
Øystein Grundt er spesialrådgiver for vannkraft 
i Småkraftforeninga. Han kan fortelle at Små-
kraftforeninga merker at interessen for å bygge 
ut mer vannkraftverk fortsatt er stor.

– Flere av de større aktørene i bransjen har 
meldt ifra til oss om at de har planer om å sende 
inn nye søknader både i år og neste år. Og det er 
fortsatt stor interesse for å bygge ut de konse-
sjonene som ligger der, sier Grundt.

Småkraftforeninga har en økning i antall 
henvendelser fra lokale bønder som ønsker 

å bygge ut mini- eller mikrokraftverk på eget 
gårdsbruk.

Grundt kan også fortelle at en økt utbygging 
av småkraft ikke vil være problematisk i seg selv 
fordi det er en avveining som myndighetene gjør.

– Hvis det blir mange småkraftverk samlet 
i ett område så vil myndighetene kunne heve 
terskelen for å kunne gi en tillatelse, fordi den 
samlede belastningen blir for stor. Det er noe 
som må komme etter hvert, og det ligger ingen 
automatikk i at det blir slik.

Om det ikke er virkninger av betydning ved 
å etablere et kraftverk, vil ikke disse virknin-
gene bli større fordi det ligger andre kraftverk i 
området fra før, mener Grundt.

Elvekraftverket Ulvund 
ligger i Ålvundelva. I 1991 
overtok NEAS dette kraft-
verket. Foto: Inge Nordvik
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I dag finner man flere kraftverk som har blitt bygget 
ut i vernede vassdrag rundt omkring i landet.

– Vi ser gjerne at man kan bygge kraftverk over 1 MW 
i vernede vassdrag også, så lenge det ikke går utover ver-
neverdiene.

– Hvordan er fremtidsutsiktene for norsk småkraft? 
– Vi tror de er gode, og vi ser en positiv holdning hos 
sentrale politiske partier til småkraft som en energikilde. 
Senest nå før sommeren i forbindelse med behandlingen 

av tilleggsmeldingen til energimeldingen i Stortinget, 
hvor det var en tverrpolitisk uttalelse hvor disse 
partiene ber statsråden, altså Terje Asland, om å iverk-
sette tiltak for å få fortgang i konsesjonsbehandlingen. 
Det synes jo vi er tydelig nok på at småkraft absolutt 

har en fremtid.

Fornybar småkraft?
På forsommeren fremmet en arbeidsgruppe i EU et 
forslag om tillegg til fornybardirektivet om at eksis-
terende vannkraft må oppfylle strenge krav for at det 
skal regnes som fornybart, og dermed kunne få støtte. 
Ifølge forslaget skulle ny vannkraft uansett ikke være 
berettiget til støtte eller telle med i klimaregnskapet.

– Det skal være krav om hvor i vassdragene kraftver-
kene er lokalisert og kraftverkene skal oppfylle strenge 
økologiske krav, forklarer Grundt.

Et annet forslag fra den samme arbeidsgruppa var 
ifølge Småkraftforeninga «et tilnærmet nakkeskudd» 
for småkraftverk, ettersom ingen kraftverk under 10 
MW ville kunne oppfylle miljømessige kriterier i en 
slik grad at de ville bli ansett som bærekraftige.

Forslaget fra arbeidsgruppa ble i stor grad avvist 
av komitéen som behandlet dem. Det var lite støtte 
i EU for å erklære småkraft per definisjon som ikke 
bærekraftig, noe Småkraftforeninga ikke overraskende 
er glade for. 

Den endelige avgjørelsen i saken kommer ikke før 
i slutten av september, da alle de foreslåtte tilleggene 
til fornybardirektivet skal stemmes over i EU-parla-
mentet.

Argumentet for at småkraft ikke skulle regnes som 
bærekraftig, er selvsagt ikke Småkraftforeninga enig i.

– Det argumentet her var knyttet opp mot at 
man mener at det har stor påvirkning på biologisk 
mangfold, veid opp mot kraftmengden til at de vil anse 
det som fornybart. Vi synes jo en slik generalisering 
er helt feil, sier Grundt.

Når det gjelder Smisetfossen kraftverk har ikke 
Stangvik i NEAS det mest optimistiske synet på klagen 
som er sendt inn til OED.

– Har du tro på at søknaden vil bli godkjent til slutt?
– Nei, jeg har egentlig ikke kjempestor stor på det. n

Sunndal er en av de store kraft
kommunene i landet. 2,2 prosent 
av landets vannkraftproduksjon 
kommer herfra. Foto: Inge Nordvik

Øystein Grundt fra Småkraft
foreninga. Foto: Småkraftforeninga
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AV BJØRG DAVIDSEN 
bjorg.davidsen@europower.no

Egersund: Bare en brolengde unna 
den lille vestlandsbyen Egersund 
finner man den enda mindre øya 
Eigerøy. Her finner man slike ting 
man ofte finner på slike vestlands-
øyer. Vannet er salt, fjellene er 
nære og industrien er aldri ferdig 
utbygget. For rundt 70 år siden ble 
strømnettet til øya planlagt. Den 
gang var det ingen som tenkte at 
den sjenerte øya skulle fylles opp 
av energikrevende industri. Likevel 
endte det slik. Den ene sildoljefa-
brikken etter den andre flyttet 

fra bysiden og over til øya – noe 
som førte til at energibehovet på 
Eigerøy stadig har økt.

– Det har dukket opp en stor del 
mer behov i ettertid enn det som 
var tenkt når linjene ble bygget 
ut, forteller Arild Stapnes Johnsen. 
Han er teknologisjef (CTO) i Dalane 
Energi. Med ham sitter også admi-
nistrerende direktør i Dalane 
Energi Idar Sønstabø.

Overføringskapasiteten på 
Eigerøy holder ikke lenger. Noe 
må gjøres. Det kommunale kraft-
selskapet, Dalane Energi, ønsker å 
se etter nye måter for å sikre den 
elektriske infrastrukturen på øya.

Et samfunnsansvar knyttet til 
det å være et kommunalt krafts-
elskap, «en ny tid» for kraftbran-
sjen og en rekke tilfeldigheter førte 
dem til Robinson-prosjektet.

Et innovasjonsprosjekt
Robinson-prosjektet er et nytt inn-
ovasjonsprosjekt i regi av EU. Pro-
sjektet retter seg mot øysamfunn. 
Det er 18 partnere fra ti ulike land 
som er med i prosjektet. 

– Prosjektet prøver å ta dette et 
steg videre for å utnytte mulig-
hetene til lokale energikilder og 
sammenstille dette til å bruke det 
industrielt, sier Johnsen.

Den sjenerte øya 
er fylt opp av energi
krevende industri

Eigerøy i Rogaland blir 
demonstrasjonssen-
ter for EU-prosjektet 
Robinson. Målet er å 
bruke lokale energikilder 
til å sikre elektrisk infra-
struktur til øysamfunn.
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Fem norske partnere er med i 
prosjektet. Fire av dem finner du 
i Egersund. Energy Innovation, 
Prima Protein, Egersund næring 
og havn og Dalane Energi skal, 
sammen med partneren Norce 
fra Stavanger, gjøre Eigerøy til et 
demonstrasjonssenter for hydro-
genproduksjon.

Selvforsynt på strøm
I dag er det kraftkabler fra nærbyen 
Egersund som gir strøm til øya. 
Målet er nå å finne løsninger 
som gjør Eigerøy selvforsynt på 
strøm. Det er flere øysamfunn 
rundt omkring i Europa som har 

det samme problemet. Derfor 
følger både Kreta i Hellas og Ytre 
Hebridene utenfor Skottland med 
på prosjektet i Rogaland.

– Eigerøy vil være et demon-
strasjonssenter. Noe som betyr 
at alt vi bygger på Eigerøy skal du 
kunne replikere til disse øyene, sier 
Johnsen.

Prosjektet har lenge vært i plan-
leggingsfasen. Dalane Energi så 
ekstra nøye på denne muligheten 
tilbake i 2020, da de hadde det 
samme problemet som kraftver-
kene i Nord-Norge har i dag.

– Da var strømmen nesten 
gratis. Noe som betyr at du ikke 

får dekket kostnadene ved å bare 
produsere elektrisk kraft. Vi så for 
oss at hvis det skulle være tider 
på døgnet hvor strømmen var 
omtrent gratis kunne det være 
fornuftig å bruke den strømmen 
til å produsere hydrogen. Ettersom 
hydrogen er et mer høyverdig 
produkt enn hva strøm er, forklarer 
Johnsen.

På hydrogenfabrikken, som de 
har gått til innkjøp av, vil det gå 
rundt 900 kilowatt i timen for å 
produsere grønt hydrogen.

– Det vil være strømprisen som 
styrer prisen på grønt hydrogen, så 
om strømprisen faller til et tilsva-

rende nivå som det er i Nord-Norge 
nå så vil det være ganske billig, sier 
Sønstabø.

Sirkulærøkonomi
Utnyttelsen av lokale energikilder 
er en verdi som går mye igjen, når 
Johnsen snakker om ROBIN-
SON-prosjektet.

– Det går både på å dekarboni-
sere øysamfunnene og å utnytte 
energi som oppstår lokalt på øyene.

Eigerøy er i dag blitt en veldig 
industripreget øy. Dette er grunnen 
til at de nå har et større kraftbehov 
enn tidligere tenkt, men det betyr 
også at industrien på øya gir fra 

På det regnfylte Vestlandet 
er det vannkraft som gjelder.  

Foto: Bjørg Davidsen
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seg energi som igjen kan brukes til 
dette prosjektet.

Fiskeindustriselskapet Prima 
Protein var de som hovedsakelig 
så at de trengte mer strøm til sine 
fabrikker ute på øya. Derfor bygget 
de en gassturbin som i dag blir 
drevet av LNG-gass.

– Nå vil de prøve å fase ut bruken 
av LNG-gass. Det er ikke gunstig 
å bruke LNG-gass når det, blant 
annet, er økende CO₂-avgifter, sier 

Johnsen.
Løsningen for Prima Protein 

ble derfor å bruke et gassifi-
seringsanlegg som bruker 
treflis og treavfall fra indus-
trien på Jæren.

Hydrogenfabrikken som 
Dalane Energi har bestilt 
skal produsere hydrogen 

som gass som skal blandes 
inn i den gassen, som igjen 

skal brennes i den gasstur-
binen. Fabrikken til Prima 

Protein skal igjen bruke dette til å 
varme opp prosessvannet de bruker 
når de holder på med fisken. En del 
av hydrogengassen som Dalane 
Energi produserer vil derfor gå til 
Prima Protein.

For å produsere hydrogen skal 
Dalane Energi bruke vindkraft eller 
vannkraft. Det er nemlig det som 
produseres i Egersund-området.

På Kaupanes vil de også utvikle 
all varmen som kommer fra indus-
trien som befinner seg der.

– Rundt 20 prosent av energifor-
bruket ved å produsere hydrogen 
er rett og slett spillvarme. Prima 
protein har veldig mye spill-
varme. Som energiselskap er en av 
oppgavene våre å prøve å utnytte 
den energien som oppstår lokalt 
til mange interessante formål, 
forklarer Johnsen.

Ettersom de skal dra nytte av 
såpass mange ulike energikilder, 
skal de ta i bruk et Energy Mana-
gement System. Dette er et system 
som helhetlig skal passe på at de 
ulike energikildene og forbruket 
spiller sammen. 

Johnsen poengterer også at det 
kan være andre forhold som spiller 
inn på de andre øysamfunnene som 
følger prosjektet.

– På Eigerøy vil det være Prima 
Protein som vil være den store for-
brukeren i dette her, og det er der de 
trenger elektrisiteten. På de andre 

øysamfunnene vil det være andre 
forhold som spiller inn og som har 
bruk for de ulike energiartene til 
dette her.

Dalane Energi har et ønske om 
å følge litt ekstra med i tida, og det 
er også derfor de ønsker å ta del i 
prosjektet.

– Det går mye på dette med sirku-
lærøkonomi, og vi ønsker å være litt 
fremme i skoene på det som skjer 
på energifronten. Tradisjonelt sett 
har energiselskap vært veldig kon-
servative, men heldigvis har tidene 
forandret seg, sier Johnsen.

– Har egentlig tidene forandret seg?
– Vi har i hvert fall forandret oss.

Verdien av kunnskap
Dalane Energi tror ikke prosjektet 
vil være veldig lønnsomt før om 
flere år frem i tid. Markedet er 
fortsatt for umodent, og hydrogen 
er ikke fullverdig anerkjent som 
et produkt i dette markedet enda. 
Likevel ser de absolutt verdien i å 
være med i prosjektet.

– Den kompetansen vi nå får på 
plass kan vi gjerne bruke når vi skal 
bygge småkraftverk rundt forbi, 
forteller Sønstabø.

Rune Hetland er daglig leder i Dalane 
Kraft. Han er veldig fornøyd med deres 
system Kraft Scada. Foto: Bjørg Davidsen

Eigerøy har i dag blitt en indus-
tripreget øy. Dette gjør øya godt egnet 
som demonstrasjonssenter til ROBIN-
SON-prosjektet. Foto: Bjørg Davidsen



SMÅKRAFT 4904
2022

– Istedenfor å investere tungt i 
nett kan du investere i hydrogen-
produksjon. Dette er noe vi har 
interesse av i forhold til den kraft-
produksjonen vi holder på med, sier 
Johnsen.

– Å drive med hydrogenproduksjon 
kan altså være et alternativ til å bygge 
ut strømnettet?

– Hvis du tenker sånn at det er en 
elv eller bekk som likevel renner i 
dag, men at å bygge en linje til der 
kraftstasjonen skal være, koster 
mangfoldig mange millioner så kan 
det være interessant å drive hydro-
genproduksjon. Da kommer det en 
lastebil i ny og ne og henter hydro-
genet og leverer det til neste formål.

Opprinnelig var bare planen at 
Dalane Energi skulle produsere litt 
hydrogen for Prima Protein. Nå har 
det hele utviklet seg til å bli noe mye 
større.

– Vi har jo denne muligheten og 
det er en mulighet som har kommet 
til oss, så det er veldig dumt å ikke 
utnytte seg av den. Vi tjener lite på å 
være først ute, men noen må jo være 
det også, sier Sønstabø.

For å overvåke og fjernstyre 
hydrogenproduksjonen skal Dalane 
Energi bruke Dalane Krafts system, 
Kraft Scada.

Kraft Scada
Det er godt over 100 år siden det 
første småkraftverket fant sted i 
Egersund. Den gang måtte kraft-
verkene overvåkes av en stasjons-
mester som bodde på kraftverket. 
I dag finnes det en mye enklere 
måte å gjøre dette på. Husene ved 
kraftverkene er i dag ubebodde og 
falleferdige, og menneskets egne 
øyner har blitt byttet ut med over-
våkningskameraer.

Tidligere brukte kraftproduk-
sjonsselskapet til Dalane Energi, 
Dalane Kraft, en plattform som var 
levert av ABB. Problemet var at ABB-
systemet hovedsakelig var laget 
for storkraftbransjen, og Dalane 
Kraft holder i all hovedsak på med 
småkraft.

– De hadde sikkert en hel 
avdeling som bare satt med dette 
og som lagte disse tabellene selv. De 
hadde jo råd til å gjøre det på den 

måten, men småkraft har ikke alltid 
kapasitet eller penger til det. Vi har 
gjort systemet såpass enkelt at 
selv de minste kraftverkene 
kan ha råd til å ha det, 
forklarer daglig leder 
i Dalane Kraft, Rune 
Hetland.

De var altså ikke 
helt fornøyde med 
ABB-systemet, og 
så et forbedrings-
potensial.

– Vi syns det var 
en del utfordringer, 
begrensninger og 
kostnader ikke minst, 
sier Per Ivar Tengesdal. 
Derfor bestemte Dalane 
Kraft seg for å lage noe eget. 
Med produksjonsleder Tengesdal 
i front videreutviklet de en eksis-
terende plattform. Den plattformen 
ble brukt til å bygge et system som 
er skreddersydd for småkraftverk – 
slik ble Kraft Scada til.

– Vi hadde fokus på å lage noe 
spesifikt for småkraftverk, forklarer 
Hetland.

Per Ivar Tengesdal er mannen som 
står bak Dalane Krafts system Kraft 
Scada. Foto: Bjørg Davidsen
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Tengesdal taster seg inn på 
datamaskinen. En oversikt over 
tolv kraftverk dukker opp på 
skjermen.

– Dette er oversiktsbilde for 
Dalane Kraft. Dette er de kraftver-
kene som vi har driftsansvaret for.

Ved kraftverkene vises det en 
farge – rødt, gult, hvit eller grønn. 
Han trykker seg videre inn på 
ett og ett kraftverk, og en grafisk 
vising av hvordan et kraftverk er 
bygd opp dukker opp på skjermen. 
Her kan man se hvor mye vann 
som er i magasinet, strømmer, 
spenninger, temperaturer, trykk 
og andre sentrale faktorer man må 
ha kontroll på når man holder på 
med småkraftverk. 

Skal overvåke hydrogen
fabrikken på Eigerøy
Når det gjelder overvåkningen 
av hydrogenanlegget på Eigerøy, 
har ikke Dalane Kraft noe særlig 
erfaring på området enda.

– En hydrogenfabrikk er jo 
egentlig bare et omvendt kraftverk. 
Det bare bruker strøm istedenfor 
å produsere strøm. Så da skal du 
styre hvor mye strøm du skal bruke 
istedenfor hvor mye strøm du skal 
produsere, sier Tengesdal.

De antar at det, i likhet med små-
kraftverk, vil være temperaturer, 
trykk og slike ting som man må 
overvåke og fjernstyre i en hydro-
genfabrikk. 

– Vi tegner kanskje bildet på en 
litt annen måte, men vi har jo ikke 
gjort dette enda. Vi vet ikke helt 
hvordan det vil se ut eller hvordan 
vi lager det til, men i prinsippet er 
det ikke noe særlig forskjell.

Overvåker kraftverk  
fra sør til nord
Selv om overvåkning og fjernsty-
ring av en hydrogenfabrikk aldri 
har blitt gjort før ved bruk av Kraft 
Scada, så er det ikke første gang 
noen andre enn Dalane Kraft 
ønsker å ta i bruk systemet.

– Vi har over 50 småkraftverk 
som nå bruker Kraft Scada, sier 
Hetland.

Kraft Scada brukes altså på 
kraftverk over hele vårt langstrakte 
land – fra Tromsø i nord til Agder i 
sør. For disse andre kraftverkene, 
er det altså en lisensiering som er 
greia. Da virker det som at det er 
opp til kunden å bestemme hvor 
mye ansvar de selv skal ta.

– Noen kraftverk drifter vi 
nesten som om det skulle vært våre 
egne, andre leier Kraft Scada men 
gjør alt selv. Vi er inne på alle felt, 
og gjør som kunden ønsker, sier 
Hetland.

– Hvorfor tror dere etterspørselen av 
Kraft Scada var såpass stor?

-Det er jo et behov. Det har blitt 
bygget ut mange småkraftverk de 
siste ti-femten årene, forklarer 
Tengesdal.

Han poengterer også at det er 
mange av småkraftverkene som 
har blitt bygget ut privat for så å bli 
kjøpt opp av store aktører. De store 
aktørene befinner seg dermed i en 
posisjon hvor de har ganske mange 
anlegg, men mangler systemer for å 
overvåke disse anleggene.

– De har kjøpt ett kraftverk 
her og ett der, også er det ulike 
løsninger som følger med hvert 
kraftverk.

Bransjen må modnes
Dalane Kraft har ringt rundt til 
andre selskap som drifter små-
kraftverk. En rekke Teams-møter 
og diverse samtaler har altså gitt 
resultater.

– Alle som vi har vist dette til syns 
jo det er kjempebra, sier Hetland.

Ifølge Hetland viser kraftselska-
pene entusiasme når Kraft Scada 
blir presentert for dem. Likevel er 
det mange som takker nei.

– Det nytter ikke bare å ringe 
til et kraftselskap også kaster de 
seg på med en gang. Mange av de 
kommunale kraftverkene rundt 
forbi er gamle institusjoner. 
Bransjen må nok modnes litt.

Likevel har de altså fått med seg 
en del småkraftverk på Kraft Sca-
da-bølgen. En annen fordel med 
det er at de nå kan snakke sammen 
med folk innad i bransjen og hjelpe 
hverandre til å bli gode.

– Vi er jo ikke konkurrenter med 
de andre i bransjen når det gjelder 
kraftproduksjon. Vi er mer kolleger 
enn det vi er konkurrenter, sier 
Hetland.

Når denne bryteren står på 
«Fjern» betyr det at kraftverket 
blir styrt ved bruk av Kraft 
Scada. Foto: Bjørg Davidsen

Per Ivar Tengesdal viser frem over-
våkning- og fjernstyringssystemet 
Kraft Scada. Foto: Bjørg Davidsen

4

Dalane Kraft har oppgradert 
sine vannturbiner, likevel har de 
fortsatt ikke kvittet seg med de 
gamle.  Foto: Bjørg Davidsen
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Meninger Vil du delta i debatten? Kontakt oss 
på debatt@europower.no

Norske politikere må ta inn over seg at energifeltet er i utvikling. Det eneste sikre er at 
energifremtiden ikke er lik energifortiden.

Strømkrise. For ett år siden inntok vi 
morgenkaffen med stigende bekymring 
for strømprisen. Nå domineres nyhets-
dekningen av saker om ekstreme strøm-
priser og mulig fare for strømkrise og 
rasjonering. Oppmerksomheten har 
ikke blitt mindre og folks følelse av mak-
tesløshet, sinne og frykt for å takle en 
strømkrise må tas på alvor. Lite nedbør, 
utenlandskabler, krig, flaskehalser, 
motstand mot utbygging av ny fornybar 
kraft, lite fleksibilitet i forbruksmøn-
steret og forventninger om økt forbruk, 
gir samlet grunn til økt bekymring. 

Eksperter og politikere i posisjon 
forsøker å forklare at alt henger sammen 
med alt. Andre med noe større avstand 
til makten peker på enkeltfaktorer og 
raske løsninger. Ingen av delene trygger 
folk som er blitt vant til rimelig strøm-
forsyning som en basistjeneste. Bak-
grunnen er en nasjon som er flasket 
opp med billig kraft som arvesølv og 
et potensielt frikort over til Norges nye 
elektriske fremtid.

Derfor må vi forstå at det fremmes 
høylytte krav om enkle og umiddelbare 
løsninger, nå. Derfor må norske politi-

kere ta inn over seg at energifeltet er i 
utvikling. Det eneste sikre er at ener-
gifremtiden ikke er lik energifortiden. 
Selvsagt skal situasjonen følges nøye 
og det må gjerne settes ned enda flere 
utvalg med prosessforbedring og sta-
tusbeskrivelser som mandat. Brann-
slukking med støtteordninger og åpne 
debatter er også bra. Men vi trenger 
også langsiktig politisk lederskap. Med 
et flertall av politikere som forstår og 
finner sammen når folk er utrygge. Som 
tør tenke at dagens energiregime ikke 
er perfekt, uten at det trenger å utløse 

Meninger

Cecilie  
Bjelland
Direktør i Samfunns
bedriftene Energi

Nå trenger vi politikere som tør å tenke  at dagens energiregime ikke er perfekt
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Nå trenger vi politikere som tør å tenke  at dagens energiregime ikke er perfekt
full markedsintervenering og terminering av 
avtaler. Vi trenger politikere som balanserer 
flere tanker i hodet samtidig, politikere som ser 
at løfter og visjoner i partiprogram og veikart 
også krever forbedring og kanskje endringer i 
måten energiressursene produseres, forvaltes 
og fordeles.

Det er ingen quick fix løsning av strømkrisen, 
men vi skal heller ikke kaste bort de mulighe-
tene som ligger i en krise. Samfunnsbedriftene 
Energi mener det er viktige grep politikerne 
snarest må sette på sitt styringskart:
Trygghet først. Strømstøtte eller (indirekte) 
makspris, hva babyen heter er ikke viktig så 
lenge budskap og lovgivning er krystallklar for 
folk. Staten tar risikoen for priser over x øre kWh 
på primærforbruk, nå – og i årene fremover.

Få sammenheng i energipolitikken. Energil-
oven og dagens finansieringsordninger forvalter 
eksisterende behov og ressurser, men samvirker 
ikke for å møte fremtidens politiske visjoner. Vil 
vi for eksempel ha bedre strømflyt allerede om få 
år, må vi tillate forsert utbygging av sentralnett 
mellom nord og sør og få hurtigspor i forvalt-
ningen.

Forbruk og tilgang må henge sammen
Stortinget må ta større ansvar for balansen 
mellom visjoner, produksjon og overførings-
kapasitet. La politiske løfter møte faktiske 
regulatoriske og fysiske flaskehalser og sikre 
jevnlig flertall for helhetlige planer for tilbud 
og etterspørsel, slik det i dag gjøres i Nasjonal 
transportplan.

Få aksept lokalt, med reelle kompensasjons-
ordninger for naturinngrep og gode prosesser 
som involverer og engasjerer innbyggerne fra 
første dag.
Ikke lukk øynene for EU, kom på offensiven og 
i forkant der vi har felles grensesnitt

Fornybarpolitikken i Norge trenger visjoner, 
men mangler i dag verktøy for oppfølgning. De 
ti oljebud la til rette for en fremoverlent og sat-
singsvillig stat i olje- og gassutbyggingen. En 
stat som direkte og indirekte tok skattefinan-
siert risiko ved å bygge ut gassinfrastruktur mot 
markeder i utvikling. Dagens strømkrise gir oss 
muligheten til å tenke nytt for hele energiom-
rådet, også fornybar kraft. Men det må starte 
med et framtidsrettet politisk flertall som tør 
å styre med minst to tanker i hodet samtidig. n

Vannstanden i Vatnedalsdammen i sommer er 
et eksempel på den krevende kraftsituasjonen 

Norge er inne i. Det er ingen quick-fix løsning av 
strømkrisen, men vi skal heller ikke kaste bort 

de mulighetene som ligger i en krise, skriver 
artikkelforfatteren. Foto: Hedvig Idås, DN
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Ein utåleleg  
kraftsituasjon

Verken produsentar eller forbrukarar er tent med dei uvanleg 
høge og låge kraftprisane me no ser i ulike delar av landet. Det 
er difor viktig å få sett inn tiltak for å få bukt med dei ekstreme 
utslaga av krisa i kraftmarknaden.

Hovudårsaka til dei høge prisane ligg hjå 
Putin og krigføringa i Ukraina. Då Putin 
strupa gassleveransane til Europa, fauk 
gassprisane til himmels. I tillegg har me 
hatt lite nedbør i sørlege område i landet 
i 2021 og deler av 2022. Dette har ført til 
rekordlåge vassmagasin. Kraftprodusen-
tane sørpå tener godt, men positivt er det 
ikkje. Skadeverknadene for forbrukarar og 
næringsdrivande er for stor.

Lenger nord er det våtår samstundes 
som at Statnett ikkje har bygd nok over-
føringskapasitet med Sør-Norge. Når 
svenskane ikkje lenger kan føre straumen 
vår sørover går det galt, og me får skadeleg 
låge prisar i nord. Nordom flaskehalsane 
ligg det over 300 uavhengige småkraft-
verk eigd og drifta av over 1000 grunnei-
garar. Mange av desse går mot konkurs 
eller sal av kraftverket sitt no.

Energi renn rett på havet
Medan ein på ramme alvor disku-
terer straumrasjonering sørpå stenger 

småkraftprodusentar i nord ned fordi 
kostnadane med å drive er større enn inn-
tektene. Me ser også fulle vassmagasin, 
der potensiell energi renn rett på havet 
utan først å gå gjennom turbin.

På lengre sikt kan det bli mangel på 
straum i desse områda, sidan elektrifise-
ringa vil eta opp kraftoverskotet. Då er det 
ikkje særleg lurt, verken for forbrukarar 
eller næringsdrivande, med låg overfø-
ringskapasitet mot andre delar av landet. 
Det er for seint å byggja overføringsnett 
når krisa er der.

Det viktigaste me kan gjera er å få fart 
på fornybarutbygginga. Småkrafta har eit 
potensial på 17 TWh. Om berre halvparten 
vert bygd er dette eit solid tilskot. Får me 
konsesjonar og nett har me kapital og 
ressursar for å levera. Småkraft er som 
regel lite konfliktfylt og glir godt inn i 
nærmiljøa. Ein må sjølvsagt også legge 
til rette for andre produksjonsformer av 
fornybar kraft.

Det er også viktigare enn nokon gong 
at Statnett snur alle steinar for å senda 
fleire elektronar sørover. No må ein ta 
heile Energi-Noreg i bruk. Flaskehalsane i 
kraftnettet er for store, og må reduserast.

Gjeld å få bygd ut nok fornybar
Meir kraftproduksjon og fleire overfø-
ringslinjer er det som skal til. Men me 

treng ei handlekraftig regjering for å få 
fart på utviklinga. NVE må få ressursar 
til å handsama alle konsesjonssøknadar 
som kjem inn på nytt nett og ny kraft-
produksjon. Det siste me treng er ei 
opphoping av søknader i NVE.

Kraftmarknaden er komplisert, men 
har fungert godt. Den er ikkje optimal, 
men det finst ikkje noko betre alternativ. 
Me ønskjer oss ikkje tilbake til tidene 
før energilova der kommunepolitika-
rane bestemte over kraftprisane. Det er 
sjølvsagt ikkje lett å sjå inn i den store 
kula og føresjå at Russland skulle kutte 
sine gassleveransar.

No gjeld det å få bygd ut nok fornybar 
som kan erstatta gassen. Då kan me 
ikkje ha det slik at småkraftprodusentar 
stengjer ned, eller at Åskåra kraftstasjon 
i Bremanger slepp vatn over dammen for 
det lønar seg ikkje å produsera straum. n

Meninger

Lars Emil 
Berge
Styreleiar i 
Småkraftforeninga

Kraftprodusentane sørpå tener 
godt, men positivt er det ikkje. 

Skadeverk nadene for forbrukarar og 
næringsdrivande er for stor 
Lars Emil Berge, Småkraftforeninga
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Meir kraftproduksjon og fleire overføringslinjer er det som skal til. Men me treng ei handlekraftig regjering for å få fart på utviklinga, skriv artikkelforfattaren.  
Foto: Småkraft
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I bransjen Litt av bransjens utfordringer er mangel på mangfold
Therese Åsheim, side 58–59

17 år
jobbet Marie Thuestad i Nord Pool, før hun 

nylig ble toppsjef i Greenfact, side 63

Energipraten

– Hvorfor det er så få 
kvinner i bransjen? 
Man rekrutterer gjerne 
noen som er lik en selv

AV HILDE NYMAN 
hilde.nyman@europower.no

Sonja Berlijn har lagt bak seg 13 år 
som Statnett-ansatt – og har krysset 
landegrensen til Sverige. I dag er 
hun professor og skolesjef ved KTH 

(Kungliga Tekniska Høgskolan) i 
Stockholm. 

I vår deltok hun i en panelde-
batt om likestilling i energibran-
sjen i regi av NEEN (Nordic Energy 
Equality Network) – et tema hun er 
særdeles opptatt av.

– Hvorfor er det så vanskelig å få opp 
kvinneandelen i energibransjen?

– Det er nok en kombinasjon av 
mange faktorer, men vi forstår ikke 
egentlig helt hvorfor det er sånn. En 
del forskning sier at det er kulturbe-
tinget, mens annen forskning peker 
på andre faktorer. Hvis vi skal starte 
fra ungdom, så er det veldig få jenter 
som er interessert i teknikkfag. Og 
da er det veldig få som kommer inn 
på studier som har med energitek-
nikk å gjøre. Og er det få kvinner 
som blir ferdig med studien, blir 
rekrutteringsgrunnlaget veldig 
lite. Generelt utgjør kvinner 20-30 
prosent av de som studerer ener-
giteknikk. Men da kan man lure 
på hvorfor det da er så få kvinner i 
bransjen? Jeg tror det handler noe 
om at man rekrutterer gjerne noen 
som er lik en selv. Og det er mest 
menn som sitter der og rekrutterer, 
og da skal det mye til for at de velger 
en kvinne. Det er nok ikke med vond 
vilje, men det blir sånn, sier hun.

Arbeidsklær tilpasset menn
Bedt om å nevne eksempler på 
hvilke hindre for en god kjønnsba-
lanse som finnes trekker hun frem 
praktiske hinder og ledelse – i tillegg 
til selve rekrutteringsprosessen.

– Det er også praktiske barrierer 
som for eksempel når du jobber 
som elmontør, må man ha BH uten 
metallspiler, eller at arbeidsklærne 
ikke er tilpasset kvinner. Jeg tror 
det handler mye om ledelse. Vil vi 
virkelig ha likestilling? Er ledelsen 
tilstrekkelig viljesterk? For vil man, 
da går det. Man finner kvinner å 
rekruttere. Dette handler også om 
markedspris. Hvis lønnen til en 
sykepleier er den samme som for en 
ingeniør – hva er incitamentet for 
kvinner å gå inn i bransjen da? Så vi 
må gjøre noe med lønn. Om du som 
kvinne vet at du får bedre betalt som 
ingeniør enn jurist, da blir kanskje 
ditt valg annerledes.

Høy pris betyr investeringer
– Europa er jo i en energikrise i disse 
dager. Vil de nordiske strømprisene holde 
seg høye i årene som kommer?

– Det er litt vanskelig å si – strøm-
prisene varierer jo normalt i løpet av 
året. Prisene må jo matche forbruk 
med produksjon. Nå er det høyt, 

og produksjonen er kanskje ikke i 
balanse. Det er et veldig komplekst 
bilde. Media prøver å forklare, og 
overforenkler ofte. Da går det ikke 
bra. Strømprisene henger sammen 
med prisene på kull, gass og olje, og 
hvor mye vann vi har i magasinet, 
temperaturer og liknende. Det er 
veldig mange faktorer som påvirker 
prisen. Så er vi koblet sammen også i 
Norden, så prisene i de ulike landene 
henger sammen; norske, svenske 
eller finske. Vi må nok regne med 
at noen ganger i løpet av året vil 
prisen være høye. Samtidig er det 
viktig å huske på at om prisene er 
høye, blir det en interessant bransje 
å investere i. Hvis det er lave priser, 
er ingen interesserte i å investere for 
å få mer produksjon.

Fallende forbruk i hjemmene?
Når man snakker strømsparing 
trekker hun frem at husholdninger 
står for rundt 30 prosent av strømfor-
bruket, mens stor og tung industri 
står for rundt 30 prosent og industri-
elle bygg for rundt 30 prosent.
– Kanskje vil husholdninger i 

fremtiden ha en mindre andel? Jeg 
pleier å si at det beste du kan gjøre, 
er å slette e-poster, for da trenger vi 
mindre datasenter. Og datasenter 

Skolesjef Sonja Berlijn ved Kungliga 
Tekniska Høgskolan i Stockholm sier 
at hun i hvert fall ikke skal ha solpanel 
på taket sitt. – Nei, det skal jeg ikke ha! 
Jeg mener veldig sterkt at solpanel er 
utrolig fine, men det beste for klimaet 
er solparker, ikke solpanel på privathus. 
Alle vet at når man produserer noe i 
stor skala, er det bedre både for klima 
og for økonomien, sier hun. Foto: KTH

Ingeniør og professor Sonja Berlijn mener ledere i energibransjen kan skape en bedre kjønnsbalanse  
– hvis de vil. 
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bruker mye strøm. Energieffektiviser 
der du ikke trenger gå på bekost-
ning av komfort. Det er vanskelig 
å forklare at det har liten effekt å 
slukke lyset når du går ut av et rom 
– hvis du har led-lamper. Da har det 
ingen effekt. Men sletter du 20 mailer 

du ikke trenger fra din Gmail-konto, 
går det ikke på bekostning av din 
komfort, sier hun.

Avslutningsvis trekker hun frem 
et par forslag til:

– Andre råd er å ikke invitere 
flere folk enn nødvendig i Zoom- og 

Teams møter, og å ikke fylle vann-
kokeren helt full når du bare skal 
ha én kopp med te. Unødvendig 
vannoppvarming står for 1 prosent 
av energiforbruket i Storbritannia. 
Når jeg sier det med e-poster og 
vann til folk, sier de fleste «Oi, det 

har jeg ikke tenkt på». Vi har jo 
CO2-avgift. Hvorfor ikke innføre 
CO2-avgift på spam-post? Hver 
e-post bruker rundt fem gram CO2, 
så vi bør legge en slik avgift på alle 
ting som faktisk bruker CO2, mener 
Berlijn. n

– Om prisene er høye, blir det en interessant bransje å investere i. Hvis det er lave priser, er ingen interesserte i å investere for å få mer produksjon, sier Sonja Berlijn ved  
Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm. Foto: KTH
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AV HILDE NYMAN 
hilde.nyman@europower.no

Hun telte på knappene da stu-
dieretningen skulle velges, 

Therese Åsheim. 
At det skulle bli NTNU var ikke et 
vanskelig valg.

Men skulle hun gå for petroleum 
– og få en karriere innen olje? Eller 
linjen som nylig hadde byttet navn 
fra sterkstrøm til Energi og miljø?

– Petroleum var veldig i vinden på 
den tiden. Nå høres det ut som om 
det var veldig lenge siden, men det 
er jo ikke det. Jeg synes det ble litt 
for smalt, da var det bare olje.  Jeg var 
jo bare 18 år, så det er ganske tidlig 
å vite hva man har lyst til å drive 
med resten av arbeidslivet sitt, sier 
Åsheim med en liten latter.

Men det ble ikke petroleum på 
Aasheim. I stedet ble det studier 
på linjen som i 1998 ble omdøpt 
til «Energi og miljø» fra å ha hatt 
navnet «Sterkstrøm» i flerfoldige år. 

Etter navnebyttet var det en klar 
vekst i antall jenter som søkte seg 
til studiet.

Startet på driftssentralen
– Energi og miljø hørtes gøy ut, men 
jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. 
Annet enn at det var mye mulig-
heter. Jeg er ikke så glad i å lukke 
dører – jeg liker å holde flere mulig-
heter åpne. 

Studienavnet hadde betydning.
– Jeg tror nok ikke jeg hadde 

begynt på den linja om den hadde 
hatt navnet «Sterkstrøm» som den 
hadde før… Det var ikke egentlig 

elkraftingeniør jeg tenkt at jeg 
skulle bli da jeg startet på studiene, 
sier hun.

Åsheim var ferdig uteksaminert 
og klar for arbeidslivet i 2017. Og fikk 
den første jobben hun søkte på – en 
stilling på driftssentralen i tidligere 
Hafslund Nett.

– Stillingen virket spennende – 
for da kunne man virkelig få brukt 
faget. Jeg tenkte at det å jobbe i et 
nettselskap var det mest åpenbare 
med utdanningen innenfor kraft-
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Interessen økte via prosessen.
– Jo mer jeg var i den intervju-

prosessen, jo mer gira ble jeg på å 
jobbe der. Jeg er veldig glad for at jeg 
gikk for det valget, jeg har fått lært 
om kjernen til kraftsystemet og fått 
veldig «hands on»-erfaring.

På driftssentralen besto arbeids-
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kan hun fortelle.

– Da gjaldt det å registrere alle 
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av hva som var årsaken til at det 
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skjedde spesielt på stormdager og 
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action og egentlig litt gøy.

– Kan gå riktig galt
Bedt om å trekke frem noen opp-
levelser som gjorde inntrykk fra 
den tiden, forteller hun om noen 
hektiske augustdager i 2018 da 

Ung i bransjen

– Kommer til å 
trenge mye mer 
datasikkerhet, 
fysikk og  
kybernetikk  
i bransjen
Elkraftingeniøren Therese Åsheim tror norsk energibransje hadde 
hatt godt av mangfold. – Ethvert miljø har godt av å ha mangfold i 
kjønn, etnisitet, erfaring og utdanning, sier hun.
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stormen «Johanne» kom inn over 
Norge. Tusenvis av nordmenn ble 
strømløse i det voldsomme været.

– Da var det mange strømbrudd 
på en gang. Det var veldig mye 
å gjøre og vi satt en hel helg fra 
morgen til kveld og hadde natte-
vakter. Jeg jobbet jo med feilana-
lyse og hadde mye etterarbeid etter 
stormen i tillegg. Så det var en 
hektisk tid, men det er sånn det er 
på driftssentralen ved strømbrudd. 
Strøm er jo så viktig for folk, så det 
føles veldig viktig det du driver med. 
Det er et viktig samfunnsoppdrag.

– Hva er mest utfordrende i en slik 
situasjon?

– Det som er utfordrende, er at 
det går så fort. Og du sitter med 
et ganske stort ansvar. Det kan gå 
riktig galt om du ikke gjør det rett. 
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strømledning som ligger på bakken 
– også står det en person i nærheten. 
Det kan gå riktig galt, så man må 
virkelig ha tunga rett i munnen og 
vite hva man driver med.

Mindre fag og mer salg
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og innovasjon, høy fart og ofte 
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nene og pilotene og forskningspro-
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jobben å gå ut og snakke med poten-
sielle nye kunder.
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og slett for å få prøvd noe nytt og 
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– Hva tenker du er energibransjens 
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– Litt av bransjens utfordringer 
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andre områder som alder, selv om 
det er i ferd med å bli litt bedre. Når 
du tenker på kraftbransjen i dag, 
så er det eldre, hvite menn som 
representerer bransjen, og jeg tror 
nok at enhver bransje og ethvert 
miljø har godt av å ha mangfold 
i kjønn, etnisitet, erfaring og 
utdanning. Det er også et viktig 
aspekt for kraftbransjen å ta inn 
andre typer utdanninger. I dag er det 
veldig mange elkraftingeniører. Vi 
kommer til å trenge mye mer IKT, 
datasikkerhet, fysikk, kybernetikk 
og kanskje robotikk inn i bransjen, 
sier elkraft-ingeniøren. n

Her er Therese Åsheim ute i felt som nyansatt i Elvia (Hafslund Nett). 
Foto: Heimdall Power

Kundeansvarlig Therese Åsheim i Heimdall Power tror det vil være 
stadig flere kvinner i energibransjen. – Når fokuset nå går litt over 

på det at kraftbransjen blir viktig for å løse klimakrisen, vil miljø
aspektet kanskje tiltrekke flere kvinner, tror hun. Foto: Hilde Nyman



Byggtørk

HeatWork
Skarvenesveien 6       
8514 Narvik
Tlf:   76 96 58 90
POST@HEATWORK.COM

WWW.HEATWORK.COM

HeatWork er en familieeid bedrift med 
utvikling og produksjon i Narvik. Vi har opp-
arbeidet en unik kompetanse på væskebåren 
teknologi og varme. Med våre komplette 
miljøløsninger kan fjernvarme brukes som 
energikilde i hele byggeprosessen - til alt 
fra teletining, støpe fyring, betongherding 
og byggvarme/tørk. Stolt prisvinner innen 
miljø og innovasjon.

MAFI tjenester

Maik AS
Stabburveien 18, Fredrikstad
Kveldroveien 3, Vinterbro
Postboks 103, 1407 Vinterbro
Telefon:  64 96 41 50  
FIRMAPOST@MAIK.NO

WWW.MAIK.NO

MAIK AS er et serviceselskap som leverer 
tjenester knyttet til  forretningskritiske 
arbeidsprosesser for nett, kraft og 
 fjernvarmeselskaper i Norge og Sverige.
MAIK AS har bransjens mest komplette 
 tjenestespekter: Måling, avregning,  fakturering 
og innfordring/inkasso. Kostnadseffektive og 
innovative løsninger. 94% kundetilfredshet. 

Andre leverandører

ACTI-CHEM AS
CleanTech Water Management
Bøgeskovvej 16 
DK-3490 Kvistgård
Denmark
Mobil: +45 2877 5656
WWW.ACTI-CHEM.DK

CGJ@ACTI-CHEM.DK

Acti-Chem er et kjemiingeniørfirma og den 
eneste leverandøren av Clean-Tech via 
vannbehandling. Akershus EnergiPark bruker 
i dag Clean-Tech vannbehandling.
Kontakt oss for demostrasjon. 

Bilfinger Industrial Services 
Norway AS
Porsgrunn-Sunndal-Karmøy-Årdal
Postboks 1094, 3905 Porsgrunn
Jens Kåre Aasen, 952 80 136
Richardo A. Henriquez, 416 92 109
POST.IS.NO@BILFINGER.COM

WWW.IS-NORWAY.BILFINGER.COM 

Alt innen ildfaste materialer 
og installasjoner. Muring, 
sprøytestøping og tørke fyring. 
Vedlikehold, modifikasjoner 
og nyinstallasjoner. 

Effektiv Energi AS
Holsetgata 22                           
2317 Hamar  
Tlf.:    +47 22 21 78 10
Mob:  +47 916 45 250 
WWW.EFFEKTIVENERGI.NO

BJORN@EFFEKTIVENERGI.NO

Effektiv Energi bidrar i det grønne skiftet 
med fornøyde kunder og  konkurransedyktige 
bedrifter i varmebransjen. Lanserer nå 
Hands on som tar i bruk IoT (Tingenes 
Internett) og AI (Kunstig Intelligens) til 
å spare energi og forbedre inneklimaet 
i bygg med vannbåren varme.

SWEP International AB
Box 105, SE-261 43 Landskrona, 
Sweden
Visitors: Hjalmar  
Brantings väg 5
Mobile: +46 721 826 525
CHRISTIAN.ENGLUND@SWEP.NET

WWW.SWEP.NET

Med SWEP sitt brede utvalg av kompakte 
varmevekslere optimaliseres bruken av 
energi, materialer og plass når det gjelder 
varme- og kjølesystemer.

Rør

Powerpipe Systems Ab
Box 44
S-425 02 Hissings Karra
Sverige
Telefon: +46 31 57 78 00
WWW.POWERPIPE.SE 

Provak Systemer AS
Brennaveien 12 
Postboks 2 
1483 Hagan 
Telefon: 480 29 584 / 469 45 045 
POST@PROVAK.NO

WWW.PROVAK.NO 

Rette og fleksible rørsystemer og deler, 
kunde- og villasentraler for fjernvarme og 
fjernkjøling, fuktovervåking, kuleventiler, 
skrudde og loddede vekslere.

SGP Armatec AS
Solbråveien 61
1383 Asker
Telefon: 67 52 21 21
WWW.SGP.NO  

POST@SGP.NO 

Uponor Infra As
Støttumveien 7
1540 Vestby 
WWW.UPONOR.NO/INFRA 

64956600
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Erichsen & Horgen AS
Besøksadresse:
Nydalsveien 36 
0484 Oslo 
Hanne Elisabeth Bø Andreassen
M:   +47 414 02 033
HBA@ERICHSEN-HORGEN.NO

WWW.ERICHSEN-HORGEN.NO

Vi leverer: Ekspertise innen energisentraler 
for fjernvarme og fjernkjøling. Lang erfaring 
innen energi- og effektberegninger, samt 
miljøsertifisering (BREEAM).

Norsk fjernvarme
Postboks 7184
Majorstuen
N-0307 Oslo
Telefon: 23 08 89 09 
WWW.FJERNVARME.NO

Instrumenter, målere

Elvaco AB
Kabelgatan 2T
434 37 Kungsbacka          
Sweden
Telefon: +46 300 30270
SALES@ELVACO.COM

WWW.ELVACO.COM

Elvaco er en komplett leverandør av 
produkter og tjenester innen måling 
og fjernavlesning.

HögforsGST Oy
Munkerödsvägen 4A     
SE-444 32 Stenungsund
Telefon: +46 63 660 44 42
ANDERS.JOSEFSSON@HOGFORSGST.COM

WWW.HOGFORSGST.COM

Leverandør av kundesentraler for fjernvarme 
og fjernkjøling

MeterTech
Klæbuveien 194            
7037 Trondheim 
Kontaktperson: Frank Molander
Tlf:   40 60 11 44
FIRMAPOST@METERTECH.NO

WWW.METERTECH.NO

MeterTech er et selskap med hovedfokus 
på nøyaktighet på målere og målerutstyr. 
Kontroll av målere på laboratorium og i felt. 
Montasje og etterkontroll av montasje. 
Kombinasjonen av målernøyaktighet, høy 
kompetanse og IT-kunnskap gir korrekt 
avregning.

Pipeguard
PG Monitoring System AB 
Industrivägen 22
901 30 Umeå
Sweden
INFO@PIPEGUARD.SE

WWW.PIPEGUARD.SE

Jörgen Wennman    +46 70 648 20 74
Alarmsentraler, Fuktvarslingsutstyr for 
alarmtrådovervåkning, lekkasje-alarmer 

TLS Energimätning AB
Skeppsbron 32
111 30 Stockholm 
Sweden
Vxl +46 8-400 208 45

Kontaktperson: Bjørn Hansen
Telefon: +47 930 68 495 
Anlegg, sentraler, kjeler

Entreprenører

WEST TEAM AS
Leirvikåsen 33                
N-5179 Godvik
Telefon: 55 50 64 20
FIRMAPOST@WEST-TEAM.NO

WWW.WEST-TEAM.NO

West Team AS leverer høy standard, er 
ISO 9001:2015 DNV GL sertifisert og innehar 
sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for fjern-
varmeanlegg. Vi har bred kompetanse blant 
våre ansatte, herunder prosjektingeniør, 
prosjektledere, sertifiserte sveisemontører, 
sertifiserte ekstrudersveisere og muffe-
isolatører, som alle har det største fokus 
på HMS og kvalitet. Bedriften er en solid og 
trygg samarbeidspartner for våre kunder.

Jarotech AS
Gartnerveien 9,
1394 Nesbru    
Postboks 142,
1378 NESBRU
Telefon: 66 98 60 00
POST@JAROTECH.NO

WWW.JAROTECH.NO

Jarotech as leverer komplette varme-
sentraler for alle typer biobrensel, gass, 
olje og spesialbrennstoff.
Vi leverer også høykvalitets analyse-
instrumenter for utslippsmåling.

Pro-Pipe Norway AS
Jon Vørts
Owner/CEO  
International Welding Specialist 
Telefon:   +47 94 17 92 66         
JV@PRO-PIPE.NO

WWW.PRO-PIPE.NO       

Prosjektledelse, HMS &  kvalitetskontroll, 
pre-isolert materiell, rørlegging, sveise-
arbeid, muffearbeider samt montasje av 
tekniske kundesentraler for fjernvarme. 

Leverandørtorg
NDT Inspection AS
Seljefaret 12, N-3440.  
Tel: +47 481 25 646          

OHE@NDTINSPECTION.NO  
WWW.NDTINSPECTION.NO  

INFO@NDTINSPECTION.NO

NDT & Inspeksjon til alle bransjer  
Produksjon, drift og vedlikehold.

Skåland Rør & Industrimontasje AS
Drageland 1 
4380 Hauge i Dalane
Telefon: 4000 2850
POST@SRIM.NO

WWW.SRIM.NO

Varmesentraler, kjeler for alle typer brenn-
stoff, oljetanker, skorsteiner,  emisjonsmålinger, 
ENØK rådgiving,  kjelpasserkurs, servicearbeid

Nettinformasjon

Smallworld Systems AS
Thunes vei 2
0274 Oslo                  
Kontakt: Rolf A. Hillestad
Telefon: +47 900 32 871 
RHI@SMALLWORLD.NO

WWW.SMALLWORLD.NO

Smallworld dokumenterer fjernvarmenett 
med kummer, kundesentraler, varme sentraler 
og alarmnett. Operativ støtte for å håndtere 
lekkasjer og berørte kunder. GE Smallworlds 
GIS plattform gjør løsningen til et unikt 
 nettinformasjonssystem for fjernvarme.

Blokkering, boring

Proco Services AB
Drivhjulsvägen 30B
SE-126 30 Hägersten
Sweden
Telefon:  +46 8 734 05 80
INFO@PROCO.SE

WWW.PROCO.SE  
Proco Services utfører blokkering og boring på 
trykksatte rørsystemer og sørger for at kapa-
siteten i fjernvarme- og fjernkjølingsnettet 
opprettholdes ved reparasjon, omlegging og 
omkoblinger.
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trykksatte rørsystemer og sørger for at kapa-
siteten i fjernvarme- og fjernkjølingsnettet 
opprettholdes ved reparasjon, omlegging og 
omkoblinger.
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Energi for 30 år siden
Takheving for kraftkontrakter:  
15 års varighet!

Olje- og energiminister Finn Kristensen har oppfordret norske 
kraftprodusenter til å interessere seg mer for langsik-
tige eksportkontrakter kombinert med kabelprosjekter til 
utlandet.

Når det i løpet av høsten åpnes for krafteksport på faste 
kontrakter koordinert av Statnett, bør det ikke forundre noen 
om det også dukker opp kontrakter av langt større dimensjoner 
og med lengre tidshorisont enn det den nye ordningen egentlig legger opp til.

Finn Kristensen skal selv ha oppfordret til mer langsiktige eksportkontrakter. Seneste 
skal han ha gjort dette under samtaler med representanter for Statkraft nylig.

Dermed kan det dukke opp eksportkontrakter på rundt 15 års varighet ganske raskt. 
Etter det Energi erfarer ser mange det som nødvendig med en slik tidshorisont om et 
nytt, stort kabelprosjekt skal være rentabelt.

Etter det vi forstår er Statnett i ferd med å se nærmere på muligheten til å legge kabel 
til England, Nederland eller Tyskland.

I fjor tok eierne ut hele overskuddet i norske energiforsyning, 
og vel så det. Det ble betalt ut utbytte og renter på ansvar-
lige lån på 7,4 milliarder kroner, som er 1,3 milliarder mer 
enn samlet årsresultat etter skatt.

– Eierne spiser av lasset og viser en total mangel på lang-
siktig strategi for sitt eierskap i norsk energiforsyning, sier 
Kjell Roland i Econ i en kommentar til det store eieruttaket.

– For selskapene vil en slik utbyttepolitikk fortone seg som perspektivløs. Enten 
det er kommunale eiere som tar ut midlene for å bøte på sin per definisjon dårlige 
økonomi, eller om det er staten som forsyner seg fra Statkraft uten å ha behov for 
pengene, sier Roland.

Statkraft er den klart største bidragsyteren. Staten tok ut hele 3640 millioner 
kroner etter at eieren økte utbyttet med ytterligere 950 millioner ved saldering av 
revidert nasjonalbudsjett. Årsresultatet var 3884 millioner.

Energi for 20 år siden
Eierne tok mer av overskuddet

«Et Norge som tjener store penger 
på sin gasseksport, men 

som sier at nå lukker 
vi døren på andre 
måter, det Norge vil 
ikke jeg være stats
minister i» 

Statsminister Jonas 
Gahr Støre om kutte 

krafteksport av prishensyn

«Vi har nå børstet støvet av 
planene våre for rasjonering»
Leder nettdrift i Lede, Hilde Walmestad

«Istedenfor å fokusere hvordan de 
som har det ille kan få det bedre, 
blir fokuset at alle strømkunder 
i Norge, skal ha det like dårlig»
Konsernsjef Eirik Frantzen i Nordkraft 
om å jevne ut strømprisene i Norge

«Sommeren har drevet despe
rasjonen til nye høyder»
Solcelle-general og Otovo-sjef Andreas 
Thorsheim om etterspørselen etter solceller

«Strømmen er svindyr. Makspris
kameratene vil sette et pristak. Det 
er en dårlig idé. De svindyre prisene 
er ikke årsaken til energikrisen, 
de er en konsekvens av den»
E24-redaktør Torbjørn Røe Isaksen  
i egen spalte

«Marerittet er hvis vi innfører eksport
begrensninger på de norske kablene 
som blir møtt med mottiltak av 
samme karakter fra våre naboland»
Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen  
i en debatt om eksportregulering, gjengitt av  
Montel

«Marerittet er hvis vi på kort sikt 
ender opp med dårlige løsninger 
basert på misforståelser, ikke 
faktabaserte vurderinger»
Statnett-sjef Hilde Tonne i samme debatt 
om eksportregulering, gjengitt av Montel

KRAFT 
UTTRYKK 
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kommer Barbara Flesche 
(konserndirektør Europa) og 
Ingeborg Dårflot (konserndi-
rektør Internasjonalt).
■ ■ ■ Solcelle-startupen 
Sunday Power henter aksjeana-
lytiker Adrian Bergem Arctic 
Securities, og har ansatt ham 
som økonomidirektør.
■ ■ ■ Berggård 
Amundsen har 
ansatt Benjamin 
Sinmichael 
som ny fag-
spesialist for 
fornybar energi, 
med ansvar for 
solenergi og nye 
energiløsninger. Han 
kommer fra en stilling som 
senior Technical Specialist 
for Otovo, med lederansvar 
for teknisk support avdeling i 
Skandinavia.
■ ■ ■ I Olje- og energideparte-
mentet er tidligere RME-råd-
giver Andreas Bjelland 
Eriksen hentet inn som 
statssekretær. Han skal være 
vikar frem til 15. november for 
statssekretær Amund Vik som 
har foreldrepermisjon.
■ ■ ■ Ny styreleder i Statkraft 
er Enova-sjef Nils Kristian 
Nakstad. Han erstatter Jon 
Fredrik Baksaas. Ny i styret er 
også Pål Erik Sjåtil som er nytt 
styremedlem. Han erstatter 
Bengt Ekenstierna. Sjåtil er 
sivilingeniør fra NTNU, og leder 
i dag investeringsselskapet 
Lightrock.
■ ■ ■ I selskapet Skandia Gre-
enpower, som er morselskapet 
til strømselskapet Elkompis, 
er Lene Johansen ansatt som 
ny administrerende direktør. 
Hun hentes fra netthandels-
konsernet Brandsdal Group, 
men har også sittet i styret i 
selskapet Skandia Greenpower.
■ ■ ■ Marie Thuestad er 
ansatt som administrerende 
direktør i Greenfact. Hun 
kommer fra en jobb som COO 

i Nord Pool, et selskap hun 
har jobbet i 17 år. Også Stina 
Johansen forlater Nord Pool. 
Hun har i 11,5 år vært selska-
pets ansikt utad og går til en 
jobb der hun skal lede kommu-
nikasjonsavdelingen i Rambøll 

Norge, med tittelen 
«Head of Communi-

cation».
■ ■ ■ Tidligere 

LO-leder 
Gerd-Liv 
Valla skal 
lede en 
«alternativ» 

energikommi-
sjon. Kommi-

sjonen har oppstått 
etter et initiativ fra 

Industriaksjonen, som lenge 
har kjempet mot utenlandska-
bler og EUs energidirektiver.
■ ■ ■ Los Cable Service starter 
denne høsten datterselskapet 
Los Power Service, som skal 
satse på høyspentmontasje 
innen landanlegg og offshore 
inntil 420 kV. Daglig leder blir 
André Ånneland, som tidligere 
jobbet i Los Elektro.
■ ■ ■ Helga Cotgrove slutter 
som CFO hos Norsk Solar for 
å gå til en tilsvarende jobb i 
Eidesvik Offshore. Hos Norsk 
Solar er Sindre Stovner utnevnt 
som interim CFO.
Knut Arild Flatjord er ny 
produksjonsdirektør i SFE. Han 
kommer fra en stilling som 
regionsdirektør for entrepre-
nørselskapet GK på Vestlandet.

■ ■ ■   Etter sju år ved roret 
i Eviny (tidligere BKK), sier 
Jannicke Hilland takk for 
seg. Hun fratrer ved utgangen 
av august, og vil ikke avsløre 
hvilken jobb hun går til.
■ ■ ■ Selmer-partner Liv 
Monica Stubholt blir ny styre-
leder i Morrow Batteries. Hun 
erstatter Håkon Tanem, som 
trer inn som administrerende 
direktør i selskapet.
■ ■ ■ Etter å ha hatt jobben 
som kommunika-
sjonsdirektør i 
Statkraft i 3,5 
år, melder 
Severin 
Roald 
overgang 
til PR-bran-
sjen. I august 
startet han 
i jobben som 
administrerende 
direktør i Geelmuyden 
Kiese.
■ ■ ■ Ny leder for Otovo i Norge 
er Silje Gjeraker. Hun kommer 
fra Wolt, der hun har vært Head 
of Operations i tre år.

■ ■ ■ I Fredrikstad Energi er det 
duket for endringer i toppen, 
siden konstituert administre-
rende direktør Ronny Berg har 
meddelt styret at han ønsker 
andre utfordringer.
■ ■ ■ Rune Mol Slettenes er 
ansatt som ny CFO i Embriq.
■ ■ ■ Guro Brandshaug har 
fått ny jobb i Varanger Kraft. Fra 
1. oktober trer hun inn i rollen 
som utviklingsdirektør.
■ ■ ■ Tørres Øyjordsbakken 

er ansatt som direktør for 
økonomi og finans i 

Haugaland Kraft. 
Han avløser Runar 
Areklett.
■ ■ ■ I Bodø 
Energi er Monica 
Hansen Fjellstad 

ansatt som ny 
konsernsjef. Hun 

kommer fra en stilling 
som direktør i Bodø 

Energi Varme. Hun overtar 
etter Arne Juell, som går av 
med pensjon.
■ ■ ■ Etter to år i elbilselskapet 
Elway starter Nikolai Toverud i 
ny jobb i Hafslund. I en oppdate-
ring på LinkedIn kaller Toverud 
den nye stillingen for «digital 
potet», og utdyper overfor 
Europower at stillingen har 
fokus på merkevarebygging av 
ansatte og konseptutvikling.
■ ■ ■ I Statkraft er det 
endringer i ledergruppen. 
Konserndirektør for produksjon 
og industrielt eierskap - Hilde 
Bakken, slutter i konsernet, 
og inn i konsernledergruppen 
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