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i den grønne region

Ringeriks-Kraft 
både ønsker og oppfatter  

at vi har en plikt å delta  
i denne dugnaden
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Åpne
Å være ærlige – alt vi sier er sant

Å være direkte og klar i tale

Å mene det vi sier

pÅlitelige
Å holde det vi lover

Å ta ansvar – ikke bare for det du gjør, men også det du ikke gjør

Å sørge for samsvar mellom ord og handlinger

Å gi riktig informasjon til riktig tid

lydhøre
Å være god og aktiv tilhører

Å vise andre mennesker respekt

Å være tilstede for andre

Å snakke med – ikke til andre

Fleksible
Å søke muligheter

Å akseptere forandringer

Å lytte til kundens behov

Å benytte andres kompetanse

1

2

3

4

VÅre Verdier
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Hjertet i den grønne region

Visjon:

Visjon
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VERdiSKApning

grønn energi
grønn infrastruktur

grønt næringsliv
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Ringeriks-Kraft, samfunnsbygger og aktiv pådriver 
På mange av mine sykkelturer i vår flotte region, blir jeg til stadighet bergtatt av omgivelsene. Vi er så heldig å ha  
mange sykkelveier med flott utsikt og vakker natur. i går syklet jeg rundt steinsfjorden sammen med jan erik, en god 
kollega. Runden på 5 mil gjennom de vestlige delene av regionen vi jobber i. Langs hele turen passerer vi høyspent- og 
lavspentnettet vårt, gatelysmastene som er klare til å tenne lyset når mørket senker seg over oss. Vi møtte noen av  
de røde bilene som er ute i innbyggernes tjeneste 24 timer i døgnet 365 dager i året. Vi passerte Åsa kraftstasjon og like før 
vi var fremme trillet vi forbi Hønefossen, kraftkilden til hele byen og som regionen er bygget rundt. 

kraftlinjene er jo for samfunnet vårt, som blodårene er for dyr og mennesker. Hønefossen, Åsa og de andre kraftverkene er 
hjertet som pumper. det stod klart for meg at dette er grunnmuren i vår visjon: Ringeriks-kraft, Hjertet i den grønne region. 

Å være hjertet i den grønne region betyr mer enn dette. det krever ett sterkt hjerte som skal slå lenge.  
Vi skal jobbe for langsiktighet, trygghet, lokalt engasjement, kompetanse, klima og miljøsamarbeid, verdiskaping 
og utvikling. Vi må bli med å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bosette seg og hvor bedriftseiere ønsker  
å etablere seg. Ringeriks-kraft både ønsker og oppfatter det som viktig å være en pådriver i dette arbeidet. Vi har  
hovedansvaret for utviklingen på energisiden, der våre strategier tuftes på grønn energi, grønn infrastruktur og grønt 
næringsliv.
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en positiv region kjennetegnes med aktivitet og utvikling. For å skape og beholde attraktive arbeidsplasser må  
arbeidskraft med riktig kompetanse og erfaring være tilgjengelig. For at mennesker skal bosette seg her må vi ha moderne 
skoler og et velfungerende offentlig tjenestetilbud, samt at det må være et bredt spekter av muligheter til å aktivisere seg 
utenom skole og arbeid. kultur, idrett, lag og foreninger er eksempler på dette.

selvsagt må Ringeriks-kraft løse sine oppgaver slik det kreves i et moderne samfunn. Høy leveringssikkerhet  
i strømnettet, moderne klima- og miljøvennlige energiprodukter til konkurransedyktige priser, bygge «hovedveiene»  
i et moderne bredbåndsnett. Gjennom våre medarbeidere skal vi bygge trygghet til samfunnet. et steg på veien mot visjon 
Hjertet i den grønne region.

Ringeriks-kraft er i en kapitalintensiv bransje. eierskapet til Hønefossen, Åsa og de andre kraftverkene gir en finansiell 
plattform som gir mulighet til å delta i gjennomføringen av både små og store lønnsomme prosjekter. Forsterkninger  
i strømnettet, fibernett, fremtidsrettede energiproduksjonsanlegg. Follum energisentral er eksempel på dette. 
Med unntak av Vittingfoss og Aall Ulefoss, som ligger der fossene er, vil vi bidra til aktivitet gjennom investeringer her  
i regionen. Videre søker vi der det er mulig å kjøpe tjenester i nærområdet. Ringeriks-kraft er klar for å delta i utviklingen av 
den grønne regionen, med slagordet Hjertet i den grønne region som vår ledestjerne. 

Underveis på sykkelturen byttet vi på å dra og å ligge bak for å trekke pusten litt. Vi utnyttet det faktum som vi har genuin 
tro på, ikke bare på en slitsom sykkeltur, men også i regional utviklingssammenheng:  God alene – best sammen. 

Ringeriks-Kraft  
skal skape innovative arenaer  
og fremtidsrettete løsninger.

Vi skal lytte og tenke.
Virkemidlene skal vi utvikle i takt  

med visjonen og de mål  
vi har satt oss.

Velkommen til å dele tanker  
og ideer med oss.

Foto: dag johansen – Ringeriksfotografen
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Fossene har historisk vært kilden  
til utvikling av hele samfunn,  
også Hønefoss og Ringerike.  
Vannkraft som er 100 % fornybar 
energi, vil fortsatt gi det økonomisk 
grunnlaget for vekst og utvikling  
i tråd med vår visjon.

i 2010 produserte Ringeriks-kraft  
410 GWh av denne edle varen i sine 
7 kraftverk.
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et sikkert strømnett gir trygghet.  
Virksomhetsområde infrastruktur står 
for drift, vedlikehold og fornyelse  
av strømnettet.

Fiberstamnettet vi har bygget,  
gir grunnlag for kunnskap og utvikling, 
også i framtiden. dette er viktig for 
samfunnet.

i 2010 ble det transportert 612 GWh 
frem til de 20 000 kundene.
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Med kunder i fokus, jobber Marked med utvikling av  
produkter som gir kunden valg, blant annet produkter som skal  
jevne ut de store svingningene i strømpris.

siden 2009 gir vi alle privatkunder  
opprinnelsesgarantert strøm fra ren vannkraft.  
dette er vi stolte av.

i 2010 tegnet 1 700 kunder  
ny fastprisavtale.
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Vår innsats skaper  
trygghet. Vi oppgraderer 

strømnettet. Veibelysning 
er et satsningsområde for 

virksomheten.

dessuten er vi alltid  
tilstede, 24 timer i døgnet,  

7 dager i uken.

i 2010 hadde  
vi 6 lærlinger.
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Vi ønsker å være regionens  
ledende energi – og  
miljøpådriver, kundenes  
foretrukne rådgiver innen  
fornybar energi og miljø.

Vi vil bidra til utvikling av  
et grønt næringsliv gjennom  
vekst av miljøvennlig energi-
produksjon og distribusjon.

i 2010 etablerte vi  
64 ladepunkter for elbil.



11

H
je

R
Te

T 
i d

eN
 G

R
ø

N
N

e 
R

eG
iO

N

les hVa sentrale aktører mener om oss
journalist eli Bondlid har ført pennen – Ringeriks-kraft takker alle involverte for innspillene.

Ringeriks-Kraft  
har siden 1996 gitt eierne et  

utbytte på nesten 350 millioner  
kroner samtidig som verdiene av  

virksomheten har økt.
Vi er en sentral utviklingsaktør  

og skaper aktivitet  
i Ringerikssamfunnet.

Samfunn
> Næringsliv

> skole og utdanning

> idrett og kulturliv

> Våre eiere 
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næringsliv
Ringeriks-krafts kjernevirksomhet er grønn energi og grønn infrastruktur. Næringsvirksomheter er viktige  
kunder for oss i Ringeriks-kraft.  en viktig oppgave er å gjøre det attraktivt for næringsliv og privatpersoner  
å etablere seg i regionen ved å gi tilgang til fremtidsrettet infrastruktur til riktige priser. 

Videre ønsker vi å kunne fremstå som kompetansesenter og rådgiver på våre områder.  
Ringeriks-kraft har investert og planlegger å bruke store beløp i strømnettet. dette gjør vi for å tilpasse kvaliteten  
i produktet til tidens krav. dette har vi gjort uten noen realvekst i nettleien siden 2005.

Ringeriks-kraft søker å kjøpe varer og tjenester lokalt. Når Ringeriks-kraft i tillegg til den vanlige driften  
har planer om å investere over en halv milliard de neste 10 årene, vil dette bidra til å skape og sikre  
grønne arbeidsplasser i regionen.  

Leveransen av energi, infrastrukturtjenester samt rådgivningstjenester, er selve fundamentet  
i visjonen, Ringeriks-kraft, Hjertet i den grønne region.
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det er viktig for oss å ha en  
samarbeidspartner som verner  
om miljøet.

Finn-oVE CARLSEn 
eier og daglig leder av klækken Hotell

Vi trenger flere store  
virksomheter der beslutninger 
tas lokalt og som har en  
langsiktig lokal forankring.  
Her har Ringeriks-kraft allerede 
en viktig rolle som jeg synes de 
forvalter godt.

tERjE dAHLEn 
daglig leder av Ringerike Utvikling As

Utviklingspotensialet for 
Ringeriks-kraft ligger i å være 
innovativ på det de har mest 
spisskompetanse på.

Ringeriks-kraft er en stor bedrift, med en god 
økonomi. derfor forplikter det at de deltar  
i samfunnsoppgavene i en liten by som Hønefoss, 
understreker han. Ringeriks-kraft er en vesentlig 
aktør innen næringsliv, idrett og kultur og bidrar 
årlig med 2,5 millioner i støtte til kultur og idrett. 
Hartz sitter i styret for HBk og ser hvor mye det 
betyr for klubben.

bjøRn HARtz 
daglig leder av økonomihuset Holding As

” ”
”

Foto: Nordic Photos
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1. desember 2004 var økonomihuset en av syv  
næringslivsaktører som kjøpte den nedlagte militærleiren 
på Helgelandsmoen og dannet Helgelandsmoen  
Næringspark As, en storkunde av Ringeriks-kraft.

– den første strømregningen for desember var på  
350.000 kroner. da forsto jeg at vi burde se på alternativ 
energi og i 2006 ble det bygd bioenergianlegg. i vinter, 
da strømprisene var på sitt høyeste, var regningen til våre 
leietakere halvert, sier Hartz.

idrett, helse og kultur

de siste tiårene har det skjedd store endringer på  
Ringerike. Tradisjonell industri har det blitt mye mindre av.

Vi har fått mange arbeidsplasser innen idrett, kunst og 
kultur.  Helgelandsmoen Næringspark As har nå rundt  
30 leietakere, med totalt 220 ansatte. det er flere  
ansatte enn da Forsvaret eide området. den 10. oktober 
åpnet Ringeriksbadet. sammen med blant annet  
sparebank 1 Ringerike, er Ringeriks-kraft er en av de  
største sponsorene.

– der viser Ringeriks-kraft et stort samfunnsansvar.  
Uten den støtten hadde ikke lånet kunnet blitt betalt ned 
så fort, sier Hartz.

Fremtiden

Han ser klart at Helgelandsmoen vil fortsette å være et 
stort vekstområde.

– det Norge lever av i dag, er å selge tjenester. Uten 
kompetansebedrifter hadde ikke landet overlevd, hevder 
han.  Bjørn Hartz er også styreleder i HTs, som har flyttet 
mye av produksjonen til kina.  
Han hevder at det er kompetansebedrifter slik som  
statens kartverk, Tronrud engineering og økonomihuset, 
som tiltrekker seg unge mennesker og gjør Ringerike  
attraktivt å bo i.

Ringeriks-Kraft – en samfunnsaktør

i alt dette ser han Ringeriks-kraft som hjertet i regionen.
– Ringeriks-kraft er en stor bedrift med en god økonomi. 

derfor forplikter det at de deltar i samfunnsoppgavene  
i en liten by som Hønefoss, understreker han.  
Ringeriks-kraft er en vesentlig aktør innen næringsliv, 
idrett og kultur og bidrar årlig med 2,5 millioner i støtte til 
kultur og idrett. Hartz sitter i styret for HBk og ser hvor mye 
det betyr for klubben.

best på kraft

– Ringeriks-kraft planlegger utbygging av fiberbredbånd.
Om vi skal ha arbeidsplasser i distriktene, er iT-basert 
teknologi og bredbånd viktig. kravet er at det skal være 
god kommunikasjon som i sentrale strøk og om vi skal ha 
det tilbudet som de unge forventer. Hartz er likevel  
usikker på om dette er Ringeriks-krafts oppgave, fordi det 
er noe utenfor det som bør være fokusområdet.  
Han mener Ringeriks-kraft ikke bør satse på for mange 
områder.

– de bør holde seg innenfor sitt segment,  
på spisskompetanse innen kraftproduksjon og mener  
det er mest fremtidsrettet.

Eierskap og nærhet

– energi er i dag et stort næringssegment. se bare  
i japan, der redselen mot kjernekraftverk øker.  
Ringeriks-kraft bør engasjere seg i gründere som etablerer 
bedrifter med alternativ energi. Ringeriks-kraft eies av 
Hole (12 %) og Ringerike (88 %) kommuner.  
Bjørn Hartz ser dette eierskapet som viktig for  
innbyggerne.

– jeg mener det blir feil om det er private aktører som 
styrer. det er viktig at energisystemet er i offentlige hender 
for å sikre et stabilt prisnivå, sier han.

 

Samfunnsaktør og fremtidsrettet pådriver  
for å bevisstgjøre grønn energi

– energi er og vil bli en kjempeforretning i tiden fremover.  
Utviklingspotensialet for Ringeriks-kraft ligger i å være innovativ på  
det de har mest spisskompetanse på, sier Bjørn Hartz.

bjørn hartz
daglig leder av økonomihuset Holding AS,  
et kompetansesenter for regnskap, økonomi og it. 
Helgelandsmoen
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- miljøvennlig  
og økonomisk riktig
Ringeriks-kraft har gjennom  
alle år vært en nytenkende og  
engasjert samarbeidspartner som 
ønsker at den enkelte skal få  
dekket sitt kraftbehov på en  
miljøvennlig og økonomisk  
riktig måte.

det sier Finn-Ove Carlsen, eier av klækken Hotell.
– Vi har 90 ansatte og er et serverings- og overnattings-

sted for næringslivet og en storstue for lokalbefolkningen. 
det er viktig for meg å ta godt vare på gjestene som  
besøker Ringerike, sier han. Med Ringeriks-kraft  
som «hjertet i den grønne region» tenker han først på 
engasjementet med ladestasjoner for elbiler i distriktet.

– På klækken finnes tre ladestasjoner for seks biler.  
som Miljøfyrtårnbedrift siden 1999, er det viktig for oss å 
ha en samarbeidspartner som verner om miljøet, sier han.  
som representant for næringslivet ser han at industrien 
forandres.

– Nye arbeidsplasser skapes og andre flytter på seg.  
det er en del av den generelle utviklingen. Hva som skjer 
både på Hvervenmoen, Helgelandsmoen, eggemoen og 
ellers rundt oss, er et bevis på dette. Og nå som fotballen 
har gjort sitt inntog på toppnivå, blir regionen et mer  
attraktivt sted å bo, sier han. Finn-Ove Carlsen synes det  
er positivt med lokalt eierskap når det gjelder  
utvikling av fiberbredbånd og engasjement og utvikling 
innen nærvarme.

– en vesentlig oppgave som enhver kraftleverandør  
med eierskap i linjenett har, er investering i nytt strømnett.

Finn-Ove Carlsen roser Ringeriks-kraft for deres  
interesse for å støtte idrett og kultur.

– det er viktig for å holde på kunder og skape utvikling 
for kommende generasjoner. det er positivt for klækken 
Hotell å ha en lokal kraftleverandør, sier han.

 

Kompetansekrevende 
arbeidsplasser
Vi trenger et bredt arbeidsmarked  
– og spesielt flere kompetanse- 
krevende arbeidsplasser.  
samtidig må vi tørre å bruke ordet 
industri, her har vi bred erfaring og  
kompetanse, og virksomheter som 
lykkes og er gode, sier Terje dahlen. 
 

daglig leder av Ringerike utvikling As konkluderer med  
at Ringeriks-kraft, med visjonen «Hjertet i den grønne  
region», ønsker å være en drivkraft i miljø- og nærings-
messig utvikling i regionen.

– det er både viktig og riktig, sier han.  
Terje dahlen understreker at Ringeriks-kraft er regionens 
største motor innen fornybar energi og en aktør som både 
kan og bør bidra til fornyelse innenfor sitt kompetansefelt.

– Regionens konkurransekraft er avhengig av  
en «state of the art» infrastruktur. det bør også være  
Ringeriks-kraft sitt mål. da må man hele tiden se etter 
muligheter knyttet til fiberbredbånd og nærvarme.

dahlen nevner også at Ringeriks-kraft har en lang  
tradisjon for å være en av fem/seks hovedaktører  
som sørger for at det lokale idretts- og kulturlivet kan  
utvikle seg.

– den rollen kan ikke undervurderes og det svært høye 
aktivitetsnivået i regionen skal Ringeriks-kraft ha sin  
del av æren for, sier dahlen. Om det kommunale eierskapet  
i Ringeriks-kraft sier han at lokale eiere av store  
virksomheter er svært viktig for regionen.

– Vi trenger flere store virksomheter der beslutningene 
tas lokalt og som har en langsiktig lokal forankring.  
Her har Ringeriks-kraft allerede en viktig rolle som jeg 
synes de forvalter godt, sier han.

Finn-oVe Carlsen
Eier og daglig leder av 
Klækken Hotell

terje dahlen 

daglig leder av  
Ringerike utvikling AS



R
iN

G
eR

ik
s

-k
R

A
FT

16

Skole og utdanning
skole- og utdanningstilbud er en viktig faktor ved valg av bosted. i forhold til Ringeriks-krafts  
virksomhet er ikT og klima/miljø to meget aktuelle tema i tiden. dette er et område Ringeriks-kraft effektivt  
kan bidra i. samtidig med bygging og modernisering av strømnettet vårt, legger vi til rette for en enkel og kostnadseffektiv 
måte å etablere fiberbredbånd. derigjennom bygger vi «hovedveiene» i det moderne fremtidsnettet og søker  
en samarbeidspartner som kan ta ansvar for leveransene til kundene. 

i Hole kommune er skoler og noen kommunale sentra allerede tilkoblet dette nettet. Ringeriks-kraft er også  
i dialog for å se på muligheten for å etablere et tilsvarende med Ringerike kommune. dette vil direkte ha effekt for de 
kommunale brukerne selvsagt, men etter Ringeriks-krafts skjønn er «kommunenettet» grunnmuren som leveranse av fiber 
til hjemmet bygges på. et slikt fibernett kan eies og drives av Ringeriks-kraft med tilnærmet samme kostnader  
for kundene som i dag.

Ringeriks-kraft ønsker å bli den foretrukne energi- og miljøpådriver. et kompetansesenter og rådgiver innen  
fornybar energi og miljø. informasjon og undervisning i skolene er et godt virkemiddel til å skape fremtidens energibrukere. 
Vi er beredt til å drøfte dette arbeidet som allerede er i gang mot skolene i området. Arbeidet innenfor segmentet skole  
og utvikling treffes av utviklingselementet i visjonen, Ringeriks-kraft, Hjertet i den grønne region.
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Vi har fått inn to anbud på  
videre utbygging, deriblant fra  
Ringeriks-kraft, men på grunn  
av høye kostnader og dårlig  
kommuneøkonomi ble  
forespørslene ikke realisert.

VidAR moHoLdt 
enhetsleder ikT Ringerike kommune

Når nettet plutselig ikke virker, 
blir det som å trille inn igjen de 
gamle krittavlene.

FRodE SømmE  
Rektor ved Hallingby skole

Vi har ansvaret for at Røyse 
skoles 158 elever tilegner seg 
de grunnleggende ferdigheter  
i data som Læreplanen  
vektlegger.
– iT blir stadig viktigere. Vi ser at våre elever  
benytter seg hyppig av lenker vi har lagt opp. 
Når lærere har lagt ut temaer på fredag som de 
skal jobbe med på mandag, har flere elever brukt 
helgen til å lese. det medfører at elevene møter 
forberedt og kan bidra på en annen måte, sier 
Aarvik. solfrid Grøndahl tilføyer at stadig flere 
læreverk finnes nå både i papirformat og som  
nettutgave.

tHoR-EgiL AARViK, iT-veileder
SoLFRid gRøndAHL, Rektor

Foto: Nordic Photos

” ”

”



R
iN

G
eR

ik
s

-k
R

A
FT

18

solfrid Grøndahl har vært rektor ved Røyse skole siden 
1994. Hun hadde et opphold fra skolen mens hun var 
kommunens prosjektleder for ikT i skolene i Hole.  
sammen med Per Mandt skrev hun den første  
iT-strategien for Hole kommune. de skulle finne fem 
satsingsområder fram mot år 2000. skole var ett av dem.
Thor-egil Aarvik er iT-veileder ved Røyse skole

– Før vi fikk fiber, hadde vi radiolink til Herredshuset.  
For Røyse skole fungerte det stort sett greit, men det  
var en del ustabilt for andre skoler og barnehager  
i kommunen, sier han.

Viktig ferdighet

etter at Røyse skole koblet seg på kommunens nye  
fiberbredbåndnettverk, har datahverdagen blitt enda 
bedre. de kan nå flytte store datamengder mellom  
lokasjoner og lettere sikre backup av viktige filer.  
Rektor solfrid Grøndahl understreker hvor viktig et godt 
datasystem er.

– Læreplanen vektlegger fem grunnleggende ferdig heter 
og den femte er at elevene skal kunne bruke digitale  
verktøy. det er like viktig som å lære å regne og lese, sier 
hun. Bredbåndsnettet er også en viktig kanal for  
dialog mellom skole og hjem. skolen bruker læringsplatt-
formen Microsoft Learning Gateway, så foreldrene  
fortløpende kan følge med på barnas skolearbeid og gi 
tilbakemeldinger til skolen.

digitale lærebøker

– iT blir stadig viktigere. Vi ser at våre elever benytter seg 
hyppig av lenker vi har lagt opp. Når lærere har lagt ut 
temaer på fredag som de skal jobbe med på mandag,  
har flere elever brukt helgen til å lese. det medfører at 
elevene møter forberedt og kan bidra på en annen måte, 
sier Aarvik. solfrid Grøndahl tilføyer at stadig flere læreverk 
finnes nå både i papirformat og som nettutgave.  
de nasjonale prøvene og en rekke undersøkelser  
og kartlegginger er også nettbaserte.  
det har  forenklet arbeidet mye.

Fiberbredbånd sikrer bedre undervisning

sist høst fikk Hole kommune moderne fiberbredbåndsnett, gjennom  
en avtale mellom Hole kommune og Ringeriks-kraft. det betydde mye for 
elever og ansatte ved Røyse skole da de kunne koble seg på.

Forbedringpotensiale

Thor-egil Aarvik ser at datahverdagen kan bli enda bedre.
– i fjor og i år har vi gjort forsøk på å gjøre mer  

av skjemaveldet digitalt, så søknader til blant annet 
busskjøring, sFO og barnehager skal ligge i en database. 
Flere store kommuner har gjort pionerarbeid på dette 
området og jeg håper vi vil se mer av det fremover,  
sier han. 
etter hvert som den digitale skolehverdagen utvikler seg, 
vil elevenes bruk av fibernettverket, med flere og større 
filer, kreve stadig mer av kapasiteten på nettet.  
da er det viktig at utbyggerne har vært framsynte.

Fremtidens verden

Rektor solfrid Grøndahl har sett den rivende utviklingen fra 
hun begynte som rektor i 1994 og fram til i dag.  
Hun er sikker på at digitale ferdigheter vil bli enda sterkere 
vektlagt i fremtidige læreplaner.

– kanskje vil den bli den viktigste ferdigheten,  
for den understøtter læring i alle de andre grunnleggende 
ferdigheter og gjennomsyrer alle temaer vi jobber med  
i skolen. datateknologien gjør det nå enklere å  
jobbe på tvers av skoler og landegrenser, sier hun og  
ser hvilke muligheter det åpner for. solfrid Grøndahl og 
Thor-egil Aarvik roser Ringeriks-kraft for deres  
bygging av fiberbredbånd.

– det viser engasjement i noe som gir økt verdiskaping 
for samfunnet. Ringeriks-kraft er en strømleverandør som 
formidler en naturressurs, som er et folkeeie. At de satser 
på god informasjonsflyt i tillegg til kraftproduksjon, er 
kjempepositivt, sier Aarvik. de aller fleste arbeidsplasser  
i samfunnet i dag er basert på digital teknologi.  
skolens mål er å gi elevene en undervisning som legger et 
solid grunnlag for fremtidig deltakelse i jobb og  
samfunnsliv.

 
 

thor-egil aarVik
it-veileder

solFrid grøndahl
Rektor Røyse skole
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For rektor Frode sømme og  
elevene ved Hallingby skole blir  
undervisningen låst når  
nettverket plutselig faller ut.

 – Nettet må fungere og være stabilt. det er nesten 
viktigere enn kraft på linja, sier Frode sømme.  
Noe fiberbredbånd tror han at Hallingby må vente svært 
lenge på.

– Generelt fungerer nettet her bra. Vi har hatt lite  
nedetid. Men når det skjer, er frustrasjonen desto større. 
Ved Hallingby skole jobber de mye på nett. Alle klasser har 
digitale tavler.

– Vi er derfor avhengige av å ha et system som fungerer. 
det er mye viktigere enn bredden på båndet, sier sømme.  
Når det plutselig ikke virker, blir det å trille inn igjen de 
gamle krittavlene.

– serveren i Ringerike kommune og iT-avdelingen er bra, 
men de skal serve mange og det fører til begrensninger, 
erfarer sømme. Hallingby er derfor langt fra så heldige som 
sentrumsskolene. de erfarer at en altfor stor del av  
undervisningstiden går bort til venting, noe som skaper uro 
og oppgitthet i klasserommet. Frode sømme ser at  
det har skjedd store endringer i skolene i Ringerike de siste 
fem årene. Alle elever i ungdomsskole og videregående har 
fått hver sin bærbare PC og krittavlene er byttet ut med 
elektroniske tavler.

– det medfører at undervisningen har blitt mer sårbar 
når nettet faller ut, sier han. Håpet er at utkantstrøkene 
skal få like gode forhold som de sentrale områder. Noen av 
elevene ved Hallingby skolen bor slik at hjemstedet knapt 
nok har internettforbindelse. da er telefon og sms beste 
forbindelse mellom hjem og skole.

 

Ringerike kommune har ansvaret  
for at 17 grunnskoler, pluss  
70–80 offentlige bygg, får dekket 
sine behov for internettilgang.  

Vidar Moholdt opplyser at de sentrumsnære  
administrasjonbyggene fikk fiberbredbånd på 90-tallet.  
det ble etablert før Telenor-monopolet ble avviklet.  
eikli og Hønefoss skole, samt Voksenopplæringen  
er koblet til dette.

– Vi har fått inn to anbud på videre utbygging, deriblant 
fra Ringeriks-kraft, men på grunn av høye kostnader og 
dårlig kommuneøkonomi ble forespørslene ikke realisert, 
sier Moholdt.

– i tillegg eier Ringerike kommune et radionett. selv om 
det ikke har samme båndbredde som fiberbredbånd,  
har det bra kapasitet, sier Vidar Moholdt og opplyser at 
skolene Haugsbygd, Vang, Ullerål, Helgerud, Veien og 
Veienmarka er koblet til dette. Til skoler som Vegård, 
stranden og kirkeskolen er det leid samband fra Telenor  
i samband med BTVs innkjøpsavtale.

Nylig kunne også Tyristrand kobles til radionettet via en 
sender på Ringkollen. Hallingby skole ligger geografisk slik 
til at de ikke kunne ha nytte av signalene derfra. 

– der kan det bli snakk om å sette opp en mellomsender 
med radio, som går på solcelle – ikke strøm. Han ser at 
behovet for bredbånd vil øke raskt i fremtiden.

– Mye av undervisningsmaterialet i dag er ennå ikke 
nettbasert. de fleste av skolene har digitale tavler, som 
ikke nødvendigvis krever at man har bredbånd, sier han. 
Brekkebygda og Viker i Ådal har ikke bredbånd.  
Ringerike kommune fikk nylig signaler om at Ringerike 
kommune ikke kan påregne å få midler fra kommunal og 
regionaldepartementet (kRd-midler) til prosjektet.  
Vidar Moholdt opplyser at det er prosjektert å sette opp en 
mobilmast ved Viker, som vil medføre at de kan bruke det 
mobile bredbåndet, men dette fordrer støtte fra kRd.

 

ustabilt  
nettverk stanser 
undervisningen

utbygging av  
fiberbredbånd er  
økonomisk for krevende

Vidar moholdt
Enhetsleder 
iKt Ringerike  
kommune

Frode sømme 
Rektor ved Hallingby 
skole
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Kultur
For meg kjennetegnes den grønne regionen ved at det er mye positiv energi, møteplasser  
med lys og varme, omtanke, moro og trygghet. idretts- og kulturaktivitetene er kjernen i et bredt  
spekter av aktiviteter. 

Vi i Ringeriks-kraft er stolte over å bli assosiert med kreativitet, pågangsmot, målbevissthet,  
treningsiver og resultatene som vises.  

Vi ønsker å bidra til og støtte oppunder de ildsjeler som er lokomotivene i utviklingen av disse møteplassene.  
God alene – best sammen. samarbeidet på kultursiden treffes av den myke siden i visjonen,  
Ringeriks-kraft, Hjertet i den grønne region.
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kulturlivet er pulsen  
i samfunnet og viktig for  
å skape en levende by  
og bygd.

SiRi gytHFELdt 
Rektor i Hole kulturskole

Frivillig arbeid til tross, klubben 
er også avhengig av økonomisk 
støtte for å kunne satse på  
utøverne.

LARS HoLm 
Ringerike sykkelklubb

Ringeriks-kraft er en  
viktig støttespiller i alt vi holder 
på med, og en nødvendighet for 
å få til noe i et lokalsamfunn.

– Opplevelser og avkobling skaper fysisk, psykisk 
og mental balanse. Man blir glad og følelsesmessig 
beriket når man er ute med venner til felles  
opplevelser.

bRoR AndERSEn 
Musikklærer ved Ringerike Folkehøgskole 

Regissør for sommerrevyen i Hønefoss

” ”

”

Foto: Nordic Photos
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Ringeriks-Kraft er en sentral og viktig  
støttespiller for kultur- og idrettsliv

Bror Andersen jobber til daglig som musikklærer ved 
Ringerike Folkehøgskole. sammen med jonas Rønning står 
han for ideen og regien til sommerrevyen i Hønefoss.  
Han står spissen for jailhouse Rock, julekonsertene og en 
rekke show.

– i alt vi gjør er Ringeriks-kraft en viktig støttespiller.   
i tillegg til å være sponsor, sørger de for strøm og  
infrastruktur. det er positivt å ha med slike ja-mennesker. 
Flott at Ringeriks-kraft er bevisste på å ta  
samfunnsansvar ved å la det «dryppe» på kultur og idrett.

Levende by og bygd

Bror Andersen understreker at det sier mye om en by ut 
fra hva slags type kulturliv det er der. For det er viktig for 
innbyggerne å ha opplevelser og aktiviteter å fylle fritiden 
med.

– der har Ringeriks-regionen vokst fram til å bli en 
virkelig stormakt i norsk målestokk. Vi har et bredt og fint 
kulturliv, både med kvantitet og kvalitet, sier han. stadig 
ser Bror Andersen at flinke folk fra Hønefoss dukker opp og 
hevder seg nasjonalt.

– de er flotte rollemodeller for grasrota og bredden.  
det gjør det inspirerende å holde på, sier han.

Kvalitet koster

det at kulturlivet har kommet inn i en blomstrende  
periode, er frukten av at det er blitt jobbet godt og lenge 
fra grasrota og oppover.

– det er bra at vi har selskaper med solide muskler, for 
det koster å få kvalitet. Vi trenger både de små dryppene 
og de store løftene. i lokalsamfunnet har vi et triangel:  
Vi som kulturarbeidere, kommunen som tilrettelegger  
og det private næringsliv. Om vi får disse tre til å gå 
sammen, får vi gode vilkår og utviklingsmuligheter for et 
lokalsamfunn, sier han.

Et felles ansvar

Bror Andersen påpeker at for å gjøre det attraktivt for folk 
å flytte til Ringerike, er kulturtilbudet viktig.

– der har Ringerike så å si alt. Vi som bor her, har alle et 
ansvar med å lage til et bra sted. det er ikke bare kommune 
og næringsliv som skal gjøre noe for meg. Vi er alle med på 
å bestemme hvordan vi vil ha det her, sier Andersen. et rikt 
kulturtilbud og god helse henger sammen.  
det har forskning vist.

– Opplevelser og avkobling skaper fysisk, psykisk og 
mental balanse. Man blir glad og følelsesmessig beriket når 
man er ute med venner til felles opplevelser.

Han poengterer at ildsjeler har gjort en kjempeinnsats  
i Ringerike kultursenter.

– det hadde ikke vært mulig uten støtte fra næringslivet. 
jeg er takknemlig for det de har gjort for å legge til rette for 
utøvende virksomhet, sier Andersen. På kulturlivets mange 
arenaer jobber proffe og amatører side om side, med god 
støtte fra mange foreldre. det at Ringeriks-kraft bidrar, er 
et viktig ledd i samfunnsutviklingen, sier han.

bror andersen
musikklærer ved Ringerike Folkehøgskole
Regissør for sommerrevyen i Hønefoss

Årlig bidrar Ringeriks-kraft med 2,5 millioner kroner i sponsorstøtte  
til kultur og idrett. dette er en bærebjelke i utviklingen for et blomstrende 
kulturliv. – de er en viktig støttespiller i alt vi holder på med  
og en nødvendighet for å få til noe i et lokalsamfunn, sier Bror Andersen.
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mulig å ha både  
bredde og elite

distriktet trenger 
et bedre kulturhus

siri Gythfeldt, rektor i Hole  
kulturskole, synes Ringeriks-kraft 
gjør en flott jobb, som en av  
hovedsponsorene til kulturskolens  
musikaler. Men hun er langt fra  
fornøyd med fasilitetene i Ringerike 
kultursenter.

Hun synes Ringeriks-kraft viser et stort samfunnsansvar 
ved å bidra med 2,5 millioner årlig i sponsorstøtte til  
kultur og idrett.

– Vi er avhengige av at noen støtter opp om  
kulturlivet og Ringeriks-kraft er en av dem som sitter på 
pengesekken. Uten støtte fra næringslivsaktører som  
Ringeriks-kraft hadde vi ikke fått til å sette opp musikalene 
våre, sier siri Gythfeldt. det at Ringeriks-kraft  
støtter kulturlivet, skaper tilbud til mange barn og unge. 
det rektoren brenner mest for, er hva kulturen gjør med det 
enkelte individ, når det gjelder selvrespekt og utvikling.  
Hun ser hvordan sjenerte 5-åringer begynner  
i musikkbarnehagen. senere opptre de for full sal på  
Byscenen. Noen av dem som har tråkket sine barnesko  
i kulturskolen, opptrer i dag på de største scener.

– kulturlivet er pulsen i samfunnet og viktig for å skape  
en levende by og bygd, sier hun og mener at samfunnet 
ikke fungerer uten et bredt kulturliv.

– jeg synes Ringeriks-kraft er flinke til å støtte opp. det 
er en av årsakene til at vi er inne i en kulturens gullalder, 
sier hun. Men Gythfeldt mener kulturen i regionen hadde 
fortjent et bedre kultursenter.

– Ringerike kultursenter har et stort potensiale, men at  
de har for få ansatte til å ta vare på det innvendige, er ikke 
så bra. det er et gammelt bygg, nedslitt og møkkete og 
koster for mye å leie. Å gjøre det på dugnad fungerer  
ikke og de få ansatte gjør sitt beste. derfor trenger vi at 
enten kommunen eller Ringeriks-kraft tar eierskap, så 
kultursenteret kan drives på en akseptabel måte, mener 
siri Gythfeldt.

For syvende året på rad er  
Ringeriks-kraft hovedsponsor  
for Ringerike sykkelklubb.

– det betyr at vi kan satse både på bredde og elite.  
det er ikke mange andre norske sykkelklubber som kan,  
sier Lars Holm.

Ringerike sykkelklubb har for tiden rundt  
400 medlemmer, fra 8 til 80 år. de minste «Coming Bikers» 
er en ganske stor og aktiv gruppe som trener inne hele  
vinteren på Helgelandsmoen.

Lars Holm er styremedlem i Ringerike sykkelklubb.  
klubben ledes og drives av en stor gruppe frivillige. 

det er i stor grad foreldre til utøvere som tar på seg verv  
i klubben, men mange engasjerer seg også uten denne 
tilknytningen. Frivillig arbeid til tross, klubben er også helt 
avhengig av økonomisk støtte for å kunne satse på  
utøverne.

– i fjor brukte klubben 250 000 kroner på start-
kontingent for startere i alle klasser. det betyr i praksis at 
vi kan avlaste ungdommene økonomisk. sykling er uansett 
en relativt dyr sport, med kostbart utstyr som utøverne  
dekker selv. det at Ringeriks-kraft bidrar, sikrer utøverne 
rittdeltakelse, sier Holm. Uten denne støtten måtte  
utøverne selv melde seg på og båret alle kostnader til reise 
og deltakelse.

– sykling er en idrett med litt høyere inngangsterskel enn 
for eksempel fotball, det krever litt mer av utøveren.  
det at vi har god økonomisk støtte, betyr at vi  
kan gi et tilbud til alle, sier han. det neste steget for  
Ringerike sykkelklubb er å realisere prosjektet med en 
velodrom, en innendørs sykkelbane, som er planlagt på  
Helgelandsmoen.

– Vi har tomt og alt klart. det står høyt på ønskelisten vår 
at Ringeriks-kraft engasjerer seg, enten økonomisk eller på 
andre måter, sier han.

det er en stor og aktiv sykkelgruppe internt  
i Ringeriks-kraft, og de stiller med eget lag i både  
Birkebeinerrittet og styrkeprøven Lillehammer–Oslo.

siri grythFeldt
Rektor i Hole 
Kulturskole

lars holm
Ringerike Sykkelklubb
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Eierne
Ringeriks-kraft eies av Hole og Ringerike kommuner. Utvikling av den grønne region er en politisk ambisjon.  
Ringeriks-kraft representerer store økonomiske verdier – verdier som eierne skal forvente god og påregnelig avkastning 
fra. Ringeriks-kraft har siden 1996 gitt eierne et utbytte på nesten 350 millioner kroner samtidig som verdiene  
av virksomheten har økt. i samme perioden har det blitt kjøpt varer og tjenester for hundrevis av millioner kroner,  
noe som bidrar til å skape lønnsomme arbeidsplasser i regionen.

i nær dialog med eierne har Ringeriks-kraft etablert strategier og planer, hvor hovedessensen er i tillegg  
til fortsatt å gi god avkastning på egenkapitalen, å bidra som en sentral utviklingsaktør i regionen.  
eierskapet til kraftanleggene gir Ringeriks-kraft en betydelig finansiell løfteevne, en mulighet til å gjennomføre lønnsomme 
prosjekter, som i tillegg til direkte avkastning, vil skape aktivitet i Ringerikssamfunnet.

erkjennelsen av at nytten av å eie Ringeriks-kraft er mer enn utbytte, er fundamentet i dette.  
Her kan nevnes lokal styring av investeringsnivå, satsing på ny fornybar energi, fiberbredbånd, utdannelse av lærlinger,  
støtte til lag og foreninger, elektrifisering av bilparken, lønnsomme industriarbeidsplasser, eksport av varer og  
tjenester, energi- og klimakompetanse dvs. grønn energi, grønn infrastruktur og et grønt næringsliv.  
dette representerer helheten i visjonen Ringeriks-kraft, Hjertet i den grønne region.

utbytte på nesten 350 millioner kroner
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Ringeriks-kraft har i dag  
spenstige planer for fremtidig  
utvikling. dette fremtidige vekst-
potensialet bør på sikt være med 
på å legge grunnlag for en  
attraktiv avkastning for eierne.

Partiet Rødt er imot at kraft skal 
være en vare på markedet og 
at det er de frie markedskrefter  
som rår. 

EinAR zWAig 
Lege og gruppeleder for Rødt Ringerike

Vi svømmer over av  
energi og har olje og gass  
i bakhånden. det har blitt en 
sovepute for energigiganten 
Norge at strømmen er så billig, 
så det ikke er lønnsomt å utvikle 
alternative energikilder.
– Når strømprisene er så lave, blir verdifull energi 
brukt til oppvarming av boligene. strømmen har 
større verdi som energi enn skogen, som heller 
kan brukes til oppvarming, sier han og ser klart at 
Norge har kommet bakpå når det gjelder satsing 
på bioenergi.

HELgE StiKSRud 
Venstre

grønn energi, grønn infrastruktur, og et grønt næringsliv 

” ”

”
dAg StEnERSEn 

Påtroppende førstekandidat  
Ringerike Fremskrittsparti

Foto: Nordic Photos
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Helge stiksrud (V) vet at han ikke  
sanker stemmer når han kaster  
ut brannfakkelen om at strømprisen  
i Norge burde vært mye høyere.  
– For da vil det lønne seg å satse  
på alternative energikilder til  
oppvarming, begrunner han. 
Helge stiksrud føler seg på hjemmebane når han får  
spørsmål om energi. i 13 år var han infosjef i Hydro, med 
ansvar for alternative energikilder, slik som hydrogen, 
vindkraft, vannkraft og olje og gass. 

En miljøvennlig fremtid

– Hvis vi har en visjon om en mer miljøvennlig fremtid, 
nytter det ikke å skrike på at bensin- og strømprisen er  
for høy. Ved å holde så lave priser, går vi på akkord med 
fremtiden, hevder han og håper å få med seg det store 
flertall i Norge på at det skal bli lønnsomt å opptre mer 
miljøvennlig.

– strømprisen i Norge er fortsatt lav sammenliknet  
med andre land i europa, fortsetter han.

– For da jeg bodde i Brussel, kunne man se hvor det 
bodde nordmenn. de hadde lyset på i alle rom. Belgierne er  
flinkere til å spare. Vi nordmenn har det samme forhold til 
strømpris som amerikanerne har til bensinpris, mener han, 
og retter en pekefinger mot sløseriet.

mye mer enn til varme

spøkefullt siterer Helge stiksrud jesu ord i ny versjon: 
«Mennesket lever ikke av strøm alene».  

– Når strømprisene er så lave, blir verdifull energi brukt 
til oppvarming av boligene. strømmen har større verdi som 
energi enn skogen, som heller kan brukes til oppvarming, 
sier han og ser klart at Norge har kommet bakpå når det 
gjelder satsing på bioenergi.

– Vi svømmer over av energi, og har olje og gass  
i bakhånden. det har blitt en sovepute for energigiganten 
Norge at strømmen er så billig, så det ikke er lønnsomt  
å utvikle alternative energikilder, sier han.

Hjertet i regionen

Han ser klart at Ringeriks-kraft er hjertet i regionen.
– et moderne samfunn klarer seg ikke uten strøm, derfor 

er det viktig å produsere energi på den mest miljøvennlige 
måten. ikke minst når vi ser på det som skjer med japan. 
i år er det 25 år siden Chernobyl-ulykken – den 26. april 
1986. Man ser klart risikoen med kjernekraft. en fordel er at 
det ikke slippes ut CO2, men man gambler med liv og helse. 
det ser man når det skjer ulykker, sier han, og tilføyer at i 
japan var det ikke menneskelig svikt som var årsaken, men 
naturkatastrofer man ikke er herre over. det gjør det enda 
viktigere å satse på alternativ energi som er miljøvennlig.

Han ser en positiv grønn utvikling i at Ringeriks-kraft 
samarbeider med andre, slik som Hønefoss Fjernvarme As 
og Norske skog om planene for varmesentral ved Follum.

– et bra omdømme er noe ingen kan vedta, men gjøre 
seg fortjent til. det bygges opp millimeter for millimeter, 
men kan rives raskt ned, sier stiksrud.

En grønnere fremtid

Ringerike er Norges viktigste skogskommune.
– Voksende skog binder CO2.  Ringeriks-kraft kunne 

samarbeide bredere med Viken skog og utnytte de lokale 
ressursene enda bedre. For det er skogen som er kjernen  
i Ringerike som grønn region, understreker stiksrud.  
Han roser Ringeriks-kraft for å legge til rette for en  
grønn utvikling i kommunene, ved at de ikke bare er total-
leverandør av energi, men også satser på utbygging av 
bredbånd og ladepunkter til elbiler.  

stiksrud ser store vekstmuligheter for Ringeriks-kraft 
ved at de satser mer på alternative energikilder til  
oppvarming. som attraktiv arbeidsplass vil Ringeriks-kraft 
bli en magnet på folk med høyere utdanning, noe regionen 
vår trenger, sier han, og ser at Ringeriks-kraft er inne på et 
bra spor ved at de støtter opp som sponsor for kultur og 
idrett. Ringerike, som et godt sted å bo og flytte til, må ha 
interessante jobber innen alle kategorier, samt et bra  
fritids- og aktivitetstilbud for hele familien.

– Når Ringeriks-kraft er med å støtte opp under kultur 
og idrett, er de med på å drive samfunnsutvikling, sier han.

Strømprisen i norge er kunstig lav

helge stiksrUd
Venstre
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jeg tror det ligger et stort  
potensial i Ringeriks-kraft  
som ikke er tatt ut med dagens  
hovedeier, mener dag stenersen,  
påtroppende førstekandidat  
for Ringerike Fremskrittsparti.
dagens situasjon er at Ringerikes innbyggere ikke har  
spesielt billig strøm. kommunen har en svak avkastning på 
sine verdier i Ringeriks-kraft med en avkasting på cirka  
to prosent verdien av aksjene. Normalt burde et  
minimum vært i overkant av fire prosent, som er noe over 
den risikofrie rente.  Ringeriks-kraft har i dag spenstige 
planer for fremtidig utvikling – også med virksomhet 
utenfor tradisjonell strømproduksjon. dette fremtidige 
vekstpotensialet bør på sikt være med på å legge grunnlag 
for en attraktiv avkastning for eier. For å komme dit, ser jeg 
det slik at Ringeriks-kraft trenger tilførsel av  
kapital i stedet for å avkreves høyest mulig utbytte.  
  eksempelvis forventer og oppnår fylket fem til syv 
prosent avkastning av sine verdier i kraftselskapet  
Vardar, et selskap som også Ringerike kommune eier en 
del av. det er kanskje en ide å vurdere om kommunen bør 
ta en ny strategigjennomgang evt. med tanke på  
fremtidige samarbeidsformer.

Ringeriks-kraft er et positivt selskap for  
Ringerikssamfunnet, det kan ivaretas, men med det  
utviklingspotensialet som ligger i selskapet  
synes jeg at Ringeriks-kraft fortjener et eierskap  
som muliggjør dette.

– Vannkraften i Ringerike er en  
viktig del av arvesølvet og hele  
befolkningens felleseie. det får vi 
ikke følelsen av når kraftprisene er  
så høye. Og det er et dilemma at 
kulturen ikke kan overleve uten 
sponsormidler, som er hentet fra 
høye kraftpriser.

 det er spørsmål einar Zwaig stiller seg.
– Ut fra vårt partis ståsted bør vannkraft være folkets 

eiendom, noe vi oppnår ved at kommunene er medeiere  
i Ringeriks-kraft.

– For noen år siden var det enkelte politikere som ville at 
kommune skulle selge seg ut. det er jeg glad for at det ikke 
ble noe av, sier einar Zwaig.

Partiet Rødt er imot at kraft skal være en vare på marke-
det og at det er de frie markedskrefter som rår. Han mener 
at prisen på kraft, som er noe innbyggerne trenger, må 
være lavere.

– Noen sier prisen bør være høyere for at vi skal  
bruke mindre, sier han og poengterer at det ligger store 
potensialer i å spare kraft gjennom å økonomisere.

– det er gledelig det som skjer nå med samarbeidet om 
et fjernvarmeanlegg, sier han. Når det gjelder satsing på 
alternativ energiproduksjon, mener han det er et tankekors 
at Norge har blitt liggende etter innen bølgekraft og  
vindkraft.

– det offentlige gå inn med styring. dette er like viktig  
som CO2-rensing av gasskraft, mener  swaig. Han er ikke 
sikker på om det er en oppgave for Ringeriks-kraft å være 
sponsor for kultur og idrett.

– det blir et problem når kulturen blir avhengig av å  
overleve på penger som tas inn gjennom høye kraftpriser. 
Bankene er også bidragsytere til viktige kulturtiltak. 

– Og ser man firkantet på det, er prisen på strøm en  
ekstraskatt for befolkningen som gir utbytte for  
kommunene, sier han.

ja til lav strømpris
nei til sponsing av kultur

Fremtidsutvikling for  
økt avkastning

dag stenersen
påtroppende første-
kandidat for Ringerike 
Fremskrittsparti

einar zWaig
Lege og gruppeleder 
for Rødt Ringerike
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