
 



 

Vil bli verdensledende innen vannkraft  
Av Lars Johnsen Publisert: 12. april 2016, kl. 16:09 Sist oppdatert: 12. april 2016, kl. 18:06  

Det har vært en suksess med å lage industriklynge for subsea-bedrifter. Nå vil de gjøre det samme for 

vannkraft. 

 

VANNKRAFT: Sentrale under stiftelsen av Water Valley var Erik Jølberg, konsernsjef i TESS, og Pål 

Skjeggestad, konsernsjef i Energiselskapet Buskerud (EB) (Foto: Mairam Butt)  

DRAMMEN: Bak dannelsen av Water Valley, som skal samle bedrifter og organisasjoner innen 

vannkraft, står Erik Jølberg i TESS og Albert Kr. Hæhre i Hæhre-konsernet. Etter den første forsiktige 

starten under verdenscupen i skiflyging i Vikersund tidligere i år, så ble Water Valley formelt stiftet i 

Drammen i dag. 

- Hva passer vel bedre enn å stifte Water Valley i Elvebyen Drammen, sier Erik Jølberg til 

Drammens Tidende. 

28 medlemmer 

Ved stiftelsen har interesseorganisasjonen allerede 28 medlemmer, og 16 av dem var til stede i 

Deloittes lokaler i Aass Bryggeri. Kjapt og effektivt ble vedtekter og strategiplan vedtatt, kun ved valg 

av styremedlemmer ble det noe diskusjon da medlemsbedrifter i Telemark ønsket inn en 

representant fra kraftfylket Telemark. Der ønsket stiftelsesmøte å holde styreplass ledig i tilfelle de 

fikk med Statkraft som medlem. 

- Hadde vi fått inn et styremedlem hadde det blitt enda lettere å rekruttere medlemmer fra 

Telemark. Dessuten mener vi at vi har kompetanse å tilføre Water Valley. Vi får komme sterkere 

tilbake senere, sier Henrik Hognestad i Telemark Teknologipark. 

Raskere 

Styret i den nye næringsklyngen Water Valley består nå av Erik Jølberg fra TESS, Pål Skjeggestad fra 

Energiselskapet Buskerud (EB), Morten C. Melaaen fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Arve 

Syvertsen i Powertech AS. Albert kr. Hæhre ble valgt inn som vara, det samme ble Trond I. Østgaard 

fra HSN. 

- Modellen for Water Valley bygger på hvordan vi startet opp Subsea Valley, bare at det skal skje 

enda raskere, sier Jølberg. 
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