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Kraftsats i Vikersundbakken 

 

- Nå må entreprenørbransjen og aktører innen fornybar energi bygge bro til en oljebransje og 

leverandrøindustri som har tøffe tider, sier entreprenør Albert Kr. Hæhre. Sammen med en av 

gründerne bak industrieventyret TESS, Erik Jølberg, og verdenscuparrangørene i skiflyging i Vikersund 

tar de nå initiativ til en real kraftsats i Vikersundbakken. – Vi skal bringe partene sammen med mål 

om å finne nye løsninger, sier Jølberg. 

 

 Nye arbeidsplasser  

Initiativtakerne Hæhre, TESS og LOC Vikersund har fått med seg SpareBank 1 Modum, Modum 

kommune og Buskerud Fylkeskommune som arrangører av et stort næringslivsseminar. Det ventes 

opp mot 500 deltakere på seminaret som arrangeres i Vikersundbakken - midt i et miljø preget av 

innovasjon, gjennomføringskraft og dristige skihoppere. Seminaret skal foregå fredag 12. februar - 

samme dag som hopperne starter jakten på nye rekorder i monsterbakken. Bakteppet er tøffe tider i 

oljebransjen og behovet for innovasjon, tilpasset teknologi og fagfolk over på nye arenaer, nye 

arbeidsplasser og møteplasser for utvikling. Om næringslivsseminaret sier Erik Jølberg:  

- Vi vil skape en møteplass som diskuterer fremtidsretta løsninger for hvordan ledige hender fra 

oljebransjen kan skape nye prosjekter innenfor fornybar energi, spesielt innen vannkraft. 

- Norge trenger å skape vinn-vinn situasjoner for våre bransjer, og landet trenger nye arbeidsplasser 

og bedre ressursutnyttelse, understreker Hæhre. 

Ny vannkraftbasert næringsklynge   

Lokalt næringsliv, entreprenører, kommuner, fylkeskommuner, sentrale myndigheter og medlemmer 



 
av Norges største næringsklynge, Subsea Valley, er spesielt invitert til seminaret. Blant innlederne er 

både toppolitikere, toppledere i næringslivet og prestasjonseksperter fra hoppsporten. Ett mulig 

utfall av seminaret er en grunnstein til en ny vannkraftbasert næringsklynge. Målet er økt utnyttelse 

av eksisterende vannkraftverk. 

 Nye muligheter 

- Tidligere beregninger viser at Norge bare utnytter cirka 60 prosent av vannkraftressursene. NVE har 

tidligere fastslått at det er et enormt potensial for effektsøkning i vannkraften. Den nye klimaavtalen 

vil forsterke muligheten til enda bedre utnyttelse gjennom endring av rammebetingelser. Med nye 

utfordringer kan vannkraftbransjen hente mye kompetanse og erfaring fra oljebransjen som stadig 

finner løsninger som henter en større andel olje og gass opp fra reservoarene, sier teknisk direktør 

Ansgar Karlsen i TESS. 

 - For kraftbransjen har myndighetene allerede gitt klarsignal for dam-løfting, og det er en selvfølge 

at rørgater og gamle turbiner helt tilbake fra 1970-tallet må oppgraderes. Nano-belagte og glattere 

rørgater, samt hevede innløpsdammer, vil bety minst 3-4 prosent ekstra kraft ut på nettet, sier 

teknisk direktor Ansgar Karlsen i TESS. 

 Han blir supplert av daglig leder Erik Jølberg, som har visjoner om å kunne bruke vannet flere ganger. 

Noen fagfolk tror at slike utbedringer kan øke kraftmengden med opptil 7-8 prosent. Og tallet er 

beviselig høyere ved større oppgraderinger: Etter den nylige oppgraderingen av Embretsfoss i 

Modum, ble resultatet 55 prosent mer kraft! 

 Spent på resultatet 

Det ligger i innovasjonens natur at vi ikke alltid vet hvor veien fører oss, og ikke hvilke løsninger vi får, 

men vi er nå i full gang med planleggingen av seminaret og tror dette kan være starten på no stort og 

nytt, forteller initiativtagerne Albert Hæhre og Erik Jølberg entusiastisk. De oppfordrer alle 

interesserte til å holde av dagen 12. februar. 

 


