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Skal gjøre
Finnmark til
vindmark
● PROFIL
Nyansatt sjef i Arctic Wind, Egon Leonhardsen, har en stor utfordring foran seg for å få en av Norges første vindparker lønnsom. Det krever tålmodighet og nettinvesteringer. Da kan gode
relasjoner til reindriftsnæringen komme godt med.
Mona Adolfsen
mona.adolfsen@europower.com

H

vor lenge har du jobbet
innen vindkraftbransjen?
– Vindkraftarbeidet begynte i
2005 da jeg startet som sitemanager for Nordex på Havøygavlen. Det var etter at jeg hadde
bodd i Stavanger i flere år og jobbet blant annet for Lyse. Familien ønsket å flytte tilbake igjen og
da var det spennende med denne jobben. Etter en periode som
teknisk sjef i Havøysund kommune, kom jeg i 2008 tilbake i
jobb med Havøygavlen og har
jobbet der frem til eierskiftet.
Hva er din sterkeste side i forhold
til den jobben du nå skal utføre?
– Det er nok knyttet til erfaringene fra å operere parken over
en årrekke. Ikke minst har jeg
vært «hands on» når det gjelder
turbinene. Det har selvsagt også
gitt en bred kompetanse på dette
området over tid, sier Leonhard-

sen, som ble hentet til jobben.
Ifølge styreleder i selskapet,
John Masvik, ble kompetansen i
selskapet doblet ved ansettelsen
av Leonhardsen.
Det har jo tatt sin tid å få til utbygging i Norge. Hva er det som er så
fascinerende med å jobbe med
vindkraft?
– Når du har vokst opp på
Finnmarkskysten får du et nært
forhold til vind og vær. Muligheten til å frede den energien som
ligger i vinden er utrolig spennende. Ikke minst fordi vi har
så lang tradisjon for å produsere fornybar energi i Norge, og
spesielt i Finnmark. I tillegg er
det utrolig fascinerende å utvikle ting lokalt.
Hva gjør Finnmark til et område
der man bør satse på vindkraft?
– For det første har vi et stort
areal med svært gode vindressurser. I tillegg er lokalbefolkningen som regel veldig interessert i å få etablert vindparker og

det er ofte kommunene også. De
ser muligheter i at dette kan bli
en ny industri, sier Leonhardsen
Det finnes mange utfordringer
i området, men reindriftsnæringen er ikke noe som står spesielt
i veien skal vi tro Leonhardsen.
– Vi må forstå reindriftsnæringen også. Det er en etablert
kultur her oppe. Vi må forstå at
de av og til har behov for samme areal som oss, men jeg tror at
en felles tilnærming ofte løser de
diskusjonene som oppstår.
En annen utfordring er nettkapasiteten i området. Det må
enorme investeringer til for å få
fraktet kraften ut av området.
– Det er enorme investeringer som må til for at vi skal få
nettkapasitet til å frakte ny fornybar kraft ut av området. Samtidig skal det komme nye store investeringer i Barentshavet. Regjeringen har gått sterkt
ut med at de ønsker elektrifisering av sokkelen. Men skal man
møte det ønsket må man ha utbygging av både produksjon og

overføringsnett. Det er investeringer som både Statnett og regionale netteiere må ta.
Hvilke er de største utfordringene
du står overfor som ny leder i Arctic Wind?

– Det er jo flere, men vi har en
historie som vi tar med oss. Havøygavlen har vært en kostbar
park både for eiere og Nordex
som turbinprodusent. Det er
derfor en utfordring å få denne
parken lønnsom.
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Sol i skolen:
Tyske barn lærer
fornybar.

Æ

l fakta
NAVN: Egon Leonhardsen
ALDER: 39
UTDANNELSE: Høgskoleingeniør Elkraft, Bedriftsøkonom BI,
Master of Management Prog.
SIVIL STATUS: Gift
FØDESTED/BOSTED: Hammerfest/Havøysund
FAVORITTER:
IDRETT: Sykling. Sykler landeveisritt, blant annet «Den store
styrkeprøven»
MAT: Nordnorsk viltmat – spesielt indrefilet av reinsdyr
PERSON I NÆRINGSLIVET:
Ingen spesielle akkurat, men har
stor sans for den jærske «fandenivolskheten” som du finner
hos mange av gründerne som
kommer fra denne regionen
føre et mer avansert controllsystem. I tillegg er reparasjoner utfordrende vinterstid ettersom vi
bare har lys noen timer om dagen. Det har totalt gitt store vedlikeholdskostnader og lav lønnsomhet, og det er en trend som
er utfordrende å snu.
Hvilke muligheter har man til å
gjøre dette til god butikk? Og innen
hvilket tidsperspektiv?
– Vi må snu trenden og det krever ny teknologi og tekniske
løsninger. Vi må som sagt ha
fokus på å øke oppetiden og få
økt produksjonen. Nå er vi ved
et veiskille. Turbinene har vært
i drift i rundt ti år og mange av
dem har fått mye juling. Vi må
forvente å skifte ut noe, men har
foreløpig ikke konkludert om vi
skal ha nye turbiner eller oppgradere de gamle.
Hva forventer du at myndighetene
må legge til rette for at vi skal nå
vindkraftmålsettingen?
– For oss som har parker i drift,
så ser vi muligheter for reinvestering i materialet vi har. Slik forslaget til forskriftene for elsertifikater er nå, er «repowering» av
vindkraftverk lite omtalt. Det er
derfor usikkert om nye turbiner
i eksisterende parker vil være
med i elsertifikatmarkedet. Vi
kan ikke se at det er med i forskriften, men har sendt det som
innspill på høring. Det håper vi
myndighetene kan rette opp i ettersom vi fortsatt har 20 år med
konsesjon for parken.

Dette var en av de første parkene i verden med 2,5 MW turbiner. Det var umoden teknologi og på mange måter var det
nesten som en testpark. Den ble
dessuten satt på et sted med ekstremet stor turbulens vindfor-

hold. Storm i fra nord og nordlig vindretning er ikke bra. Det
gir mye turbulens og kast og
mye nedetid. For å unngå store
driftsslitasjer må vi til tider stoppe møllene på grunn av det tøffe været. Vi vurderer nå å inn-

Du får utforme forsiden på morgendagens DN. Hva skulle budskapet vært?
Nettutvikling er avgjørende for
å få frem ny fornybar energi
i Nord. Jeg tror vel at en overskrift jeg ville ha sett er «Arctic
Circle på plass». Det gir muligheter for hele Nordkalotten

Havøygavlen
– fra Nuon til
Finnmark Kraft
Arctic Wind driver
vindmølleparken Havøygavlen vindpark ved
Havøysund i Måsøy
kommune. Eierskapet i
sleskapet har nå flyttet
seg fra Mellom-Europa
til Finnmark. Nå starter
en tøff kamp om lønnsomhet.
Mona Adolfsen
mona.adolfsen@europower.com

Første september tok Finnmark Kraft over som eier av
Arctic Wind. Den nye sjefen i
selskapet, Egon Leonhardsen,
har fulgt utviklingen av Havøygavlen lenge, selv om han først
nå er ansatt som sjef. Han har
store forventninger til den nye

eieren og tror det kan være positivt med lokal forankring.
Finnmark Kraft kjøpte selskapet fra Statoil, som i januar
2009 kjøpte ut Nederlandske
Nuon. Statoil og Nuon etablerte selskapet i 1997. Den gangen hadde Nuon aksjemajoriteten med 53,5 prosent.
Havøygavlen vindpark består av 16 vindmøller som ar
en samlet kapasitet på 40 MW
og årlig produserer om lag 120
GWh. Tøffe forhold har gjort at
Havøygavlen-turbinene har fått
hard medfart. Nå testes en ny
Siemens-turbin ut.
– Det blir interessant å se de
resultatene vi får av denne testturbinen. Vi må få opp høyere driftstid. Det lille vi har sett
så langt av resultater, er at den
nye teknologien ser ut til å takle vindforholdene bra, sier Leonhardsen.

