
Enestor

Konsulenter som 
vil tenke nytt 
Enestor er et konsulentselskap i vannkraftbransjen, et segment der både leverandører 
og produsenter opplever utfordrende tider. De ønsker å bidra til at utfordringene finner 
nye løsninger, og har også tanker om hvordan man kan styrke fagmiljøene i bransjen.

Selskapet ble etablert i februar 
2015, og eies nå av fire seniorer 
med lang erfaring fra leverandør-
industrien i vannkraftbransjen

– Vi anser oss som et friskt 
pust! Leverandørbransjen har hatt 
det tøft, både med tanke på 
Energiloven og konkurransen fra 
internasjonale aktører. De har 
hatt sine omveltninger, og i dag 
har også kraftverkseierne sine 
utfordringer med strømprisen. Så 
da er det opp til konsulentene å 
bidra til å komme med løsninger 

som gjør at det fortsatt er mulig å 
realisere vannkraftprosjekter, 
både nybygg, rehabilitering og 
oppgradering, sier daglig leder 
Stian Breilo. 

Konsulentmiljøet er i dag 
preget av noen store aktører. 
Enestors inngang i er en bransje 
med kunder som har sviktende 
inntekter grunnet lave strømpri-
ser, og de har en utfordring i å få 
lønnsomhet i prosjektene. 
Samtidig har man en leverandør-
industri som ikke tjener penger, 

og der lønnsomheten har falt. 
– De siste 3–4 årene har det 

vært ganske begredelig. 
Løsningen for å få til nybygg og 
oppgraderinger er ikke å få 
leverandørene til å ta enda 
dårligere betalt, for det tåler de 
ikke. Konsulentene må tenke litt 
nytt. Hvordan kan vi få lønn-
somhet ut av dette? Man må 
tenke annerledes i de prosjek-
tene som kraftselskapene må 
kjøre. Vi skal ikke påstå at vi 
sitter her med alle svarene, men 

vi har i alle fall en tilnærming 
der vi ønsker å snu litt på 
steinene, og se på andre 
løsninger, sier Dr Ing. Steinar 
Faanes.

De ønsker å operere i 
grenseoppgangen mellom det 
tekniske og kommersielle. 

– Det handler om at kraft-
verkseierne ikke skal bruke for 
mye penger i starten på 
utredninger og lignende, men 
også om den faktiske gjennom-
føringen, å redusere risiko og å 
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få prosjektene til å flyte best 
mulig. Men startpunktet vårt er 
nok veldig mye på det tekniske. 
Vannkraftbransjen er konservativ 
og tradisjonell, og har ikke 
plukket opp så veldig mye av 
den utviklingen som har skjedd 
på andre tekniske fronter. Vi 
mener bransjen har mye å gå på 
gjennom nye ideer fra andre 
bransjer. Olje- og gassnæringen 
har for eksempel gått i front med 
tanke på å utvikle seg. I 
vannkraftverkene har mye vært 
det samme de siste 50 årene, 
forteller Breilo. 

Situasjonen med leverandører og 
outsourcing har heller ikke 
endret seg vesentlig de siste 
årene. 

– På starten av 90-tallet la de 
fleste leverandørene om til å 
gjøre produksjonen hos 
underleverandører i utlandet, 
fremfor å produsere selv. Den 
eneste grunnen til dette var å bli 
mer konkurransedyktige og 
lavere på kost. Man ble på sett 
og vis tvunget til det, på grunn 
av konkurransen og nye 
leverandører som ble spilt inn, 
også i det norske markedet. Så 
har denne spiralen bare fortsatt, 
og det har i svært liten grad vært 
tanker om å ta denne produksjo-
nen, og også 
engineeringen,tilbake igjen. Det 
eneste som er å hente der 
økonomisk, er om man 
begynner å lete etter markeder 
som har enda lavere produk-
sjonskost enn de man bruker i 
dag. Men dette skal ses opp mot 

behovet for å produsere i tide og 
med kvalitet, sier Faanes. 

Teknologiutviklingen tilsier 
heller ikke at man i stort monn 
kan hente produksjonen hjem 
igjen, for det har vært lite fokus 
på dette, med noen få hederlige 
unntak. 

– Dette har kanskje også noe 
med den konservative bransjen å 
gjøre, at kundene ikke er 
interesserte i å kjøpe produkter 
som ikke er laget hundre ganger 
tidligere. Det skal være gjennom-
prøvd, og levetiden i vannkraft 
skal jo helst være lang, fortsetter 
Steinar Faanes. 

Per Ligaard har vært i vannkraft-
bransjen siden 1974. Han har 
jobbet mye med rehabiliteringer, 
og har vært opptatt av hvordan 
man kan gjøre løsninger enda 
bedre. 

– Jeg er opptatt av utfordrin-
ger og se nye løsninger. I Norge 
har man gjort mange oppgrade-
ringer i vannkraftbransjen 
gjennom mange år, og nå er det 
kanskje en ny runde som står for 
tur. Kombinasjonen av ytelse og 
pålitelighet i ny teknologi vil 
kunne forsvare nyinvesteringer, 
mener han.

Men Enestor ser en dreining i 
markedssituasjonen, trolig som 
følge av de lave strømprisene. 

– Oppgraderingselementet 
med å få mer inntjening ved en 
høyere virkningsgrad og høyere 
produksjon, blir mindre viktig i 
forhold til den andre vurderin-
gen, at man kjører anlegget så 
lenge det tåler. Vi opplever at det 

blir lagt større vekt på risikoen 
for at det skal skje noe galt når 
man evaluerer et prosjekt, enn 
virkningsgrad. Før, da strømpri-
sene var høyere, så man mer på 
gevinstene av å oppgradere, sier 
Stian Breilo.

Kraftselskapene er i dag med 
andre ord mer opptatt av å 
gjennomføre tiltak som forlenger 
levetiden på eksisterende utstyr. 
Hvordan de kan fortsette å ha 
sikker drift uten å gjøre for store 
investeringer. 

– Vi som konsulenter må jo 
være ydmyke på at dette er en 
veldig krevende problemstilling. 
Det er ingen som kan garantere 
når ting går i stykker, så da er 
man inne på sannsynlighetsbe-
traktninger. Det er en tung 
materie. Men jeg tror nok vi kan 
tilføre en del der, sier Breilo. 

Når Norsk vannkraftsenter nå 
er etablert i Trondheim, og satser 
på mye forskning og utvikling 
innen vannkraft, tror karene i 
Enestor at det er viktig å legge 
vekt på den type problemstillin-
ger: Hvordan estimerer man 
levetider, og hvordan håndterer 
man risiko knyttet til utstyr som 
er 30-40 år gammelt? 

De mener også det er grunn til 
bekymring når det gjelder 
kompetansen i vannkraftbran-
sjen. 

– Hvis man ser dette i et 
historisk perspektiv, har 
rekrutteringen til bransjen gått 
gjennom de store, tradisjonelle 
leverandørlokomotivene, i tillegg 
til dem som kommer ut fra 

skolene. Det er et risikoelement 
for denne store, viktige næringen 
i Norge, at det ikke finnes slike 
lokomotiver lenger. Ja, det finnes 
gode leverandører, men ikke i 
den skalaen som for eksempel 
Kværner en gang var, sier Breilo. 

– Bransjen kan ikke drømme 
seg tilbake dit. Den må finne nye 
måter å skaffe seg denne 
kompetansen på. En kompetanse 
som kanskje er annerledes, men 
som klarer å håndtere de 
utfordringene som er, supplerer 
Steinar Faanes.

Spørsmålet er da hvordan man 
kan likevel kan opprettholde et 
godt og kompetent fagmiljø i 
vannkraftbransjen?

– Hvis en leverandørindustri 
som sliter og kraftverkseiere som 
ikke oppnår lønnsomhet, 
medfører at prosjektene stopper 
opp, er det en fare for at enda 
flere aktører forsvinner. Så å 
holde prosjektene i gang er 
viktig! Et annet aspekt er den 
nevnte etableringen av Norsk 
vannkraftsenter. Det blir viktig at 
dette miljøet er med på å bygge 
kompetanse. Det krever at 
mange parter får lov til å være 
med, og det må være fokus på 
mer enn forskning. Det må 
resultere i prosjekter for 
industrien. Jeg har ikke tro på at 
Norge som vannkraftnasjon kan 
gå ut i verden og være viktige, 
uten at det ligger en stor 
leverandørindustri i bunn. Vi 
kan ikke bare selge kompetanse, 
for det må kombineres med 
produkter og kunnskap rundt 
prosjekter, sier Stian Breilo. ■

– Det handler om at kraftverkseierne ikke skal bruke for mye penger i starten på utredninger og lignende, men også om den faktiske gjennomføringen, å redusere risiko og å få prosjektene til å flyte best mulig, 

sier Per Ligaard, Dr Ing. Steinar Faanes og Stian Breilo. 
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