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vind, bio og hydrogen)
3. Dersom Norge skal lykkes med å bli 
en ‘global knowledge hub’ innen forny-
bar energi, må en satse maksimalt på 
kunnskap og klyngeutvikling
4. Energidalen må binde sammen hele 
fornybar-Norge og vise igjen internasjo-
nalt

MANGE 
MULIGHETER
Administrerende 
direktør Anne 
Grete Ellingsen 
i NODE fortalte 
om innovative 
prosjekter i 
næringsklyngen 
og hvordan 
prosjektene or-

ganiseres. Hun trakk fram flere områder 
hvor olje- og gassbransjen kunne bidra 
med kompetanse, blant annet prosjekt-
ledelse og verdikjedestyring. I tillegg 
kan for eksempel boreteknologi være 
anvendelig i vannkraftbransjen, mener 
NODE-direktøren.LANGT GRØNT HOPP

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant 
for Miljøpartiet 
De Grønne 
og erfaring fra 
lenkegjengen 
mot vannkraft-
utbygging i 
Alta, er villig 
til å strekke 
seg langt for 
å få til en god 
grønn energi-

miks. Han mente løsningen er å bygge 

om Statkraft til et effektivt lokomotiv for 
grønn og fornybar energi, lure kapitalister 
til å putte penger i grønn energi og gi fra 
seg litt av miljøbevegelsens hevd på å 
verne vassdrag. Alt for å nå målet.

GRUNNLAG FOR VEKST
Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) sa i 
sin åpningstale 
at vann og 
vassdrag er 
grunnlaget 
for vekst og 
utvikling i 
kommunene. 
– Buskerud er 
et fylke med et 
godt nærings-
liv, men også 
med behov for 
omstilling og innovasjon. Det er derfor 
gledelig at næringsaktører selv tar tak i 
fremtidspotensial og ønsker, som denne 
konferansen, å sette fokus på ny næring. 
Derfor gir det grønne skiftet muligheter 
for et fylke som Buskerud med så mye 
ressurser og et sterkt næringsliv, sa blant 
annet fylkesordføreren som også utfor-
dret finansministeren på skatteregimet. 

INGEN NYE SUKSESSER?
Prosjektleder Birger Holt, EB, fortalte 
suksesshistorien om Embretsfoss som 
er et av Europas mest miljøvennlige 

og etter en 
rehabilitering 
økte produk-
sjonen med 
65 prosent. 
Med dagens 
rammebe-
tingelser, 
ville det ikke 
blitt noen 
utbygging i dag, mente han.

HAV OG LAND FOR REVE
Professor Torger Reve mener det er nød-
vendig å utvikle et nytt globalt kunnskap-
snav innen fornybar energi, og nøkkelen 
ligger i energi- og havteknologi,
Han 
oppsum-
merte mu-
ligheten 
til Water 
Valley, 
eller 
Energida-
len som 
han sier, 
slik:
1. Norge er fremst i Europa på «Energi-
wende» grunnet vannkraft og elektrifise-
ring
2. Norge kan ta tilsvarende posisjoner 
innen annen fornybar energi (sol, hav-

Med to kjappe paneldebatter i tillegg, 
ble vannkraftens muligheter i framtidens 
energimiks løftet fram i lyset. Samtidig 
kom det klart fram at marked, skatteregi-
met, avgifter og andre rammebetingelser 
bremset utviklingen. Det kom klart fram at 
olje- og gass har bedre rammebetingelser 
for vekst enn vannkraften. I paneldebat-
ten kastet konsernsjef Pål Skjeggestad, 
Energiselskapet Buskerud (EB) hansken 
over til finansministeren som på politisk 
vis henviste til energimeldingen som 
kommer i april og en serie andre mindre 
skatteletter, uten at det roet debattantene. 
Men rett skal være rett. Finansministeren 
åpnet døra på gløtt for å se nærmere 
på muligheten for å tilpasse bruken av 
dagens regelverk.

Arrangøren landet fjellstøtt etter den første Kraftsats i Vikersundbakken der 200 deltagere hadde benket seg i 
konferanseteltet for å få fart på vannkraften. Underveis var det 14 foredrag, interessante, poengterte og passe 
lange. Listen over foredragsholdere ble toppet av finansminister Siv Jensen med fylkesordfører Roger Ryberg, 
stortingsrepresentant Rasmus Hansson og professor Torger Reve hakk i hæl. Fra olje- og gassbransjen kom 
verdens første kvinnelige plattformsjef, nå administrerende direktør i NODE, Anne Grete Ellingsen.

200 konferansedeltagere hadde funnet veien 
til nærings- og miljøkonferansen Kraftsats i 
Vikersundbakken 12. februar 2016.

I paneldebatten på nærings- og miljøkonferansen Kraftsats i Vikersundbakken ble finansminister 
Siv Jensen utfordret på de økonomiske rammebetingelsene for vannkraftverk.
Fra venstre: Konsernsjef Pål Skjeggestad, EB, finansminister Siv Jensen, stortingsrepresentant 
Rasmus Hansson, advokat Caroline Lund og fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg.

Finansminis-
ter Siv Jen-
sen forankret 
sitt foredrag 
i rapporten 
fra Produkti-
vitetskommi-
sjonen som 
ble lagt fram 
tre dager før 
Kraftsats i 
Vikersund-
bakken.

Yrende liv og mingling i lunsjen

Halvannen time fordelt på to bolker var avsatt til Speedmatch for deltagere på konferansen som 
ønsket litt ekstra kraftsats. 40 personer benyttet anledningen til å knytte kontakter og komme i 
dialog på denne møteplassen. 

Landet fjellstøtt etter Kraftsatsen


