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GI VANNET TILBAKE! 



Grette Kraftseminar v. Erik Jølberg 10. mai 2016 

Hvorfor er TESS interessert i vann? 
 
Vel, vi startet med å selge slanger i 1968, og av det var 
selvfølgelig noe vannslanger. 
 
 
 
 
I 1969 nådde vi 480.000,- i omsetning og i 2015 inngikk vi avtale 
om å støtte Røde Kors med 1,5 mill til ”Vann for livet”. 
 
 
 
November 2015 fikk vi en forespørsel fra entreprenør Albert 
Hæhre i Vikersund, om vi ville være med å arrangere en 
konferanse i Vikersundbakken samtidig som det var World Cup 
renn. 
 
 
 
Konferansen ble til en flying start for næringsklyngen Water 
Valley som nå har mer enn 30 medlemmer og undertegnede har 
påtatt seg jobben som Daglig leder tilsv. det vi i TESS gjorde for 
Subsea Valley. 
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Embretsfoss totalt gir 354 GWh/år produksjon etter oppgradering og utbygging.  
 
Et vellykket oppgradering og utvidelsesprosjekt på 140 GWh/år ny fornybar kraft 
(tilsvarer 8 000 husstanders forbruk eller 10 – 20 nye småkraftverk ) 
 
Opprydding av gamle miljøsynder fra tidligere tiders treforedlingsindustri, samt 
etablering av nye naturverdier (turområde, gyte- og oppvekstområder for fisk) 
 

 
Utsikter til lave framtidige kraftpriser i kombinasjon med dagens høye skattenivå, 
kombinert med bransjens kapitaltilgang, gjør at tilsvarende prosjekt ikke vil bli realisert i 
dag. 

Embretsfoss: kapasiteten økte 65% 

Oppgradert etter 92 år i produksjon og 
kapasiteten økte 65% 

 
• Produksjonen økte 140GWh, hvilket 

tilsvarer mer enn det som produseres i 
Hønefossen.  

 
• Prislapp 750 Mnok 
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Alternativ 1:  Levetidsforlengende tiltak for 15 års drift.   
  Investering            =   54 Mnok  
  Skatter & avgifter  = 180 Mnok 
  Netto verdi til eier  = 107 Mnok 
     
 

Alternativ 2:  Opprettholde og oppgradere, Full Rehabilitering med produksjonsøkning på 5,5GWH 
  Investering            = 114 millioner kroner 
  Skatter & avgifter  = 202 Mnok 
  Netto verdi til eier  = 119 Mnok 
 
 

Alternativ 3:  Oppgradere og utvide – ny kraftstasjon, Produksjonsøkning på 25GWh 
  Investering            = 247 Mnok 
  Skatter & avgifter  = 289 Mnok 
  Netto verdi til eier  =   29 Mnok 
 
 

 Alternativ 4:  Nedgradere, Produksjonsreduksjon på 40GWh / Turbinkapasitet max10MW.  

  Investering            =   63 Mnok 
  Skatter & avgifter  =   82 Mnok 
  Netto verdi til eier  = 129 Mnok 
 

 

Kraftstasjon fra 1946, årlig produksjon på 120 GWh  
Høye driftskostnader og moden for oppgradering (høy havaririsiko) 
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Vannkraftutbygging av flomelver vil hindre flom 
Kostnader samfunnet er påført i en årrekke, uten verken løsninger, eller vilje til å dempe utviklingen 

Flommenes ødeleggelser gir store belastninger på befolkningen. 
 
Inngrepene flommer påfører natur og bebyggelse hvert år,  
er større enn inngrepene ved å bygge ut flom-vassdrag for å hindre flom.  
 
Direkte kostnader på flere 100 millioner kroner dekker kun det som kan 
utbedres, men ikke gjenoppbygging av terreng og natur. 
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Forvitringsbanen 

 

 

lukking av gap gjennom Kunnskap og Teknologi  

Den langsiktige utviklingsbanen 

Produksjonen på Norsk kontinentalsokkel 
 - Oljeproduksjon i 50 år  
 - Gassproduksjon i 100 år 

Kilde OG21  
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Hva er et vannkraftverk 
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*OBS: I flg. OED vil vindkraftinnstallasjoner ha en levetid på ca. 20 år før alt må byttes, 
mens vannkraftverkene kan gå mange ganger så lenge, begge forutsatt vedlikehold.  
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Nore, Rødberg: 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3p-if2szMAhXlCcAKHZmWDC0QjRwIBw&url=http://energibransjen.no/node/408&psig=AFQjCNElLunvJt0Vnb_b2hJocnSxDL67ag&ust=1462873393401978
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Bildet viser kabelføringene fra den ene generatoren. Mye PCB-holdig olje lekker 
fra kablene, som var tydelig preget av 88 års drift. 
Foto: Kjetil Ofte/DSB 
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Water Valley vil mer enn gjerne være med å bidra til det grønne skiftet gjennom å være et slagkraftig talerør for: 
a) Miljøvennlige produkter som reduserer CO2 utslippet og hjelper til med å oppfylle forpliktelsene i klimaavtalen. 
b) Eksport av kraft og import/etablering. av industri som trenger vannkraft/El-energi. 
c) Gjenskape naturverdier og naturperler som er blitt borte. 
d) Få vannkraften til å gjenoppstå som forum for miljø. 
e) Dempe flomskader og skape arbeidsplasser.  

 
Skape arbeidsplasser gjennom levetidsforlengende og kapasitet økende tiltak. 
  
•Vedlikehold, oppgradering og modernisering av norske vannkraftverk. Det er p.t et enormt vedlikeholds etterslep og det hele vil  
  kunne skape 40 – 50.000 årsverk som også vil passe arbeidsledige ingeniører fra Olje og Gass. 
•Teknologiutvikling med bl.a. nanoteknologi gir glattere rørgater og mer kraft fra det samme vannet. 
•Havarianalyser og flere forebyggende tiltak. Miljøkatastrofer ligger også på lur i gamle kraftverk som oftest har store  
  vedlikeholdsetterslep. 
•Oppgradering av kraftlinjenettet da tapet frem til bruker kan være opp til 10-12%. 
•Fokus på rekruttering, Akademia og forgubbingsprosessen. Vannkraftmiljøene er i ferd med å forsvinne. Det må igjen bli attraktivt å 
  være kraftingeniør. 
•Skjerp kontrollen ved å øke kapasiteten i SBE. (Direktoratet for sivilt beredskap i Tønsberg). Tidligere omtale i media viser at vi har 
  kapasitet til kontroll hvert 25 år og få eller ingen til å følge opp. 
  
Merkevaren norsk vannkraft: 
  
•Attraksjon for både brukere og turister/besøkende. Bl.a. Hønefossen kan gjenåpnes, da dens beskjedne kraftproduksjon enkelt kan  
 kompenseres gjennom oppgradering og modernisering av andre kraftverk med betydelig større vanntilsig, der mye av vannet nå  
 bare renner forbi. 
•Opprinnelsesgaranti. Det norske flagg er en god merkevare. 
•Robuste, miljøvennlige leverandører. Sikre leveranser fra et politisk stabilt land er et godt forhandlingskort, og økes damhøydene blir 
 det mer vann i magasinene som igjen gir mer stabile kraftleveranser, samtidig som flomfare og tilhørende kostnader reduseres. 
•Eksport av teknologi og Know How, alt ”pakket” i gode data- og overvåkingsløsninger. 
  
 



Grette Kraftseminar v. Erik Jølberg 10. mai 2016 

 
Rammebetingelsene må bli investeringsvennlige også for vannkraft: 
  
•Det må være nok med vanlig eiendoms- og inntektsskatt. 
•Skjermingsfradraget (bunnfradraget) må økes fra dagens 0,7% til minst 4% og helst til tidligere tiders 8-12%. 
•Like betingelser for alle typer kraft. (Fordelene for sol, vind og småkraftverk må utlignes.) 
•Overvinne kommuner og fylkers frykt for endringer. Mer produsert kraft = større lønnsomhet som gir mer verdiskapning og mer skatt 
  og utbytte. 
•I dag støttes solceller og vindkraft med enorme beløp. En vindmølle beregnes å ha 20 års levetid mens vannkraftverkene varer mer 
  enn det 3-dobbelte. (Noe bl.a. Nore 1 er bevis for.) 
•Innfør så like betingelser for lik strøm enten den produseres fra sol, vind eller fra store vannkraft. 
  
Strategi for sentrale myndigheter: ”Sentralt ansvar og lokalt utbytte”. 
  
•Hjemfallsretten må bestå, men lei den ut på samme måte som blokkene i Nordsjøen leies ut, gjerne på 20 – 40 års avtaler. Dette vil  
  sikre faste garanterte inntekter for kommuner og fylker samtidig som de slipper alt av investeringer. På denne måten sikres både 
  budsjetter og hjemfallsrett. 
•Overskuddskraft kan bl.a. brukes til å redusere CO2 utslipp fra skip i havner inkl. Cruiseskip hvis det ikke er nok kapasitet og 
  kjøpere via kraftkablene som er under bygging til kontinentet.  
•Profesjonelt salgsteam er nødvendig for kraftsalg til UK og Europa (EON, RGV, TENNETE o.a.), og hvorfor ikke la våre kongelige 
  være døråpnere også når det gjelder salg i nærområdene, miljøvennlige som de også alle er.  
  
Gryteklare prosjekter: 
Iflg. en representant for OED og et av våre mange energiselskaper, finnes det en rekke konsesjons-søknader som er ferdig 
behandlet av NVE. Eierne venter bare på gunstigere rammebetingelser og eventuelt litt høyere kraftpris.  
  
Erik Jølberg, 10.05.2016 
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Stortinget 
Regjeringen 

Lyse 
Otra 

BKK 
Hydro 

E-CO 

Skagerak 

Sira Kvina 
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Statkraft 

EB Kraft NVKS 
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Voith 
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Hæhre 

TESS 
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Fylkes- 
kommuner 
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Oppland Energi 
Energiselskapet 
Buskerud / Vardar 

Eidsiva 

Hafslund 

Småkraft AS Tinfos AS 

Norsk Grønnkraft 

Småkraftforeningen 

Poyry Norge 
Deif 

AF Gruppen Siemens 

VEO 

SINTEF 

SWECO 

Multiconsult 
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Goodtech 

GE Hydropower AS 
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Hydex Fluid Power 

Spetals Verk AS 

VA Tech Hydro 

Small Turbines Partners 

Kværner Piping 
Technology AS 

BN Turbin AS 

Energiplan AS 

ITT Flygt Norge AS 

Mikrokraft AS 

Lysaker & Thorrud AS 

Infratek 

Fuglesang AS 

Småkraftkonsult 

Kommuner 

Ekstraservice p. 
Stiftelsen 
Vikersund 
Hoppsenter 

Høgskolen i 
Sørøst Norge 

Re-Turn 

Krøderen Elektro 

Deloitte 

Mikkelsen Kran & Transport 

Powertech Gruppen 

The James 
Lefffel Co. 

Uno-X 

Zinga Norway AS 

SKF Norge AS 

Ernst & Young 

Norakom 

Numedal 
Industripark AS 

Hydraulikkteknikk 

Ekstra Servicepartner 

Henkel Norden AB 

Vardar 

Rambøll 

Grøner 

Component Service 

Generator 
Solutions 

Water Valley  
Vannkrafthjul pr. 9.5.2016 

Supportere: 
Forskningsselskaper 
CEDREN 
Finansinstitusjoner: 
GIEK, Eksportkreditt. 
Banker 
IN og Forskningsrådet 

● 

Jacobsen Elektro 

Andre vannklynger: 
Smart water Cluster, 
Fosen (Arena støttet), 
fokus Havbruk, 40 medl 
Vannklyngen 
v/Finn Staff. 
NVKS: 
v/ Hege Brende. 
Vann, det rene under 
v/Ernst Kristiansen 
Outsidere: 
GCE NODE 
Greater Stavanger 

NVE (OED) 

Finansdep. 
Bistand: 
NORAD 
UD 
NORFUND 
 

 
ICH 

Kontroll: 
DSB (PTIL) 
INTPOW 
(Intsok) 

Til inkludering: 
• Politiske partier 
• Fylkeskommuner 
• Kommuner 
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Mot slutten… 
 

Oljealderen 
Familiegravsted 

 
  Canada  1858 -  
  Norge  1970 -  
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Frokostdikt 30. mars 2016 
  
Kjære Minister Mæland, 
  
Du er blå og frisk som våre klareste vann, 
finner deg vei gjennom fjell og land. 
  
Man hva med det som skal bli til strøm. 
Det ender jo ofte som en uvirkelig drøm. 
Gjennom rustne, gjengrodde rør og turbiner, 
ja enkelte steder passeres udetonerte 
miljøminer. 
  
Kommuner og fylker vil ha barnehager og 
sykehjem, 
det er det som teller mest for dem. 
Skap arbeidsplasser med nye turbiner og rør, 
slik at vannet ikke bare renner forbi og fisken 
dør. 
  
Lett på skatter, lett på avgifter, ta ansvar selv, 
bruk vannet der det funkler fra våre høye fjell. 
 
La oss med Europa dele vår grønne makt. 
La oss sammen kle verden i miljøets drakt. 
  
Sett lokale byråkrater til siden,  
de er ikke i pakt med tiden. 
De opptrer ofte som demoner,  
mens verden drukner i støv fra kull og atomer. 
  

Sats på modernisering, oppgradering og 
vedlikehold. 
Få vannkraftverkene frie for gamle troll! 
  
Og, hvor mange årsverk 
kan dette gi? 
Ikke bare tusen, men 
tusen x 10 x 10! 
Og samtidig mengder av ren, 
ny energi  Erik Jølberg 

TESS og Water Valley 
30./31. mars 2016 
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På gjensyn 

Og gjerne som medlem i Water Valley! 


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Vannkraftutbygging av flomelver vil hindre flom�Kostnader samfunnet er påført i en årrekke, uten verken løsninger, eller vilje til å dempe utviklingen
	Produksjonen på Norsk kontinentalsokkel�	- Oljeproduksjon i 50 år �	- Gassproduksjon i 100 år
	Hva er et vannkraftverk�
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16

