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«DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir  

 
«Hvilket eller hvilke partier har mot og kunnskap til å sette oppgradering og modernisering av norske 
vannkraftverk, med smått og stort er det over 1500 av dem, som hovedpost i sitt partiprogram?», 
spør Erik Jølberg i denne kronikken. (Foto: Kallestad, Gorm )  
 
Meninger 
På regjeringsnivå forplikter vi oss både i øst og vest, og ikke minst i verdensmetropolen Paris, hvor en 
nå avsatt minister var med å forplikte nasjonen til å begrense økningen i den globale 
gjennomsnittstemperaturen til 2ᵅC over før-industrielt nivå (1850) og samtidig etterstrebe å 
begrense temperaturøkningen til 1,5ᵅC. 
Alle applauderte og var stolte over avgjørelsene! Men når applausen har lagt seg, hva er det da 
som skjer? 
Vel, kanskje er støtten til nye energier som sol, vind, hydrogen blitt noe større de senere måneder, 
men hva med vår urkraft, vannkraften? Ingenting skjer. Vannet renner forbi turbinene. Svært mange 
er gamle, slitne, rustne og med begrenset kapasitet. 
Noen steder er det gitt tillatelse til damløfting på opptil 4-6 meter for å forhindre og forebygge 
flom, for det regner jo mer og mer, spesielt i vest og sentrale østlandsområder.  
Disse reservoarene er også enorme ressurser for å sikre større og mer regelmessig tilgang for 
kraftprodusentene. 
 
Prosjektverdi 200-250 milliarder og tusenvis av årsverk. 
Norges vannkraftinstallasjoner er verdt ca. 500 milliarder. 20 prosent er av nyere dato. De fleste av 
de øvrige har turbiner installert på 1970-tallet. Beregninger viser at oppgraderings- og 
moderniseringspotensialet er på ca. 200-250 milliarder.  Det tilsvarer 100-150.000 årsverk, med 
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tilhørende skatteinntekter og kan bli en fullverdig erstatning for årsverk som har forsvunnet og 
forsvinner i oljesektoren. 
 
Velgerne har makta! 
De største eierne i norsk vannkraftsektor er staten, fylkene og kommunene med Oslo og Bergen i 
spissen. Oftest ligger eierskapet i kommunale og offentlige kraftselskaper som er styrt av politiske 
partiers representanter. Og det er politikerne på Stortinget som vedtar rammebetingelser for 
modernisering og kapasitetsutvidelse. 
Hvilket eller hvilke partier har mot og kunnskap til å sette oppgradering og modernisering av 
norske vannkraftverk, med smått og stort er det over 1500 av dem, som hovedpost i sitt 
partiprogram?  
Jeg er overbevist om at de vil sikre seg tillit hos majoriteten av velgerne. 
 
Trenger vi den ekstra kraften? 
Nei, egentlig ikke, men kraftsatsen dreier seg ikke om penger. Den dreier seg om samfunnsansvar. 
Mange steder renner stadig økende vannmengder forbi kraftverkene bare fordi inntakene og 
installasjonen ikke har nok kapasitet. (Les: Gjengrodde åpninger og gamle turbiner, og det regner 
mer i Norge i dag og spesielt på Østlandet, enn hva det gjorde for 30 – 40 år siden). 
Noen vil innvende at kraftprisen er for lav og la heller Europa få sin kraft fra kull og atomer. 
Europaansvar er kanskje ikke oss, men hva med å la turistene få se mer og oftere vann i 
Vøringsfossen og innbyggerne gledes over vannføring i blant annet Hønefossen? 
For tiden jobber jeg blant annet med å bygge bro mellom kunnskapen (og ledige ingeniører) fra olje 
og gass til videreutvikling og oppgradering i vannkraftbransjen. Med etablering av en næringsklynge 
kan vi få en ny arena for utvikling og opprusting av vannkraften.  
 
Startskuddet går på en klima og miljøkonferanse i Vikersundbakken 12. februar 2016, dagen World 
Cup-rennene starter. Da er det naturlig at vi tar en kraftsats for vannkraften. 
  

 

«... kraftsatsen dreier seg ikke om penger. Den dreier seg om samfunnsansvar», mener Erik Jølberg 

og utfordrer norske politikere til å ta det ansvaret.  


