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Buskerud Venstres
Rebekka Borsch synes
likevel det er skuffende
at ikke regjeringen gjør
mer for å tilrettelegge for
nytenkende foretak som
Draka kabelfabrikk i
Drammen. 
PERNILLE VESTENGEN tekst

– Draka er blant de mest spen-
nende bedriftene i
Drammensregionen. De har et
bein trygt plantet i norsk olje-
og gassindustri, men de er med
sin satsing på kabler til energi
fra havvind med på å utvikle
fremtidens grønne teknologi -
som gir oss fornybar kraft, utta-
ler Buskerud Venstres stor-
tingskandidat Rebekka Borsch,
etter bedriftsbesøket hos kabel-
produsent Draka på Holmen i
Drammen. 

Hun synes dog det er grunn
til bekymring, når Draka må se
til utlandet for å finne havvind-
prosjekter med behov for deres
produkter. Lave, norske kraft-
priser og behovet for store
investeringer har ført til noe
nær stillstand i utviklingen av
norske havvindprosjekter.
Borsch mener den rød-grønne
regjeringen har sviktet på dette
feltet. For mens land som
England, Tyskland, Danmark
og Nederland bygger ut offsho-
re vindkraft i stor stil – sakker
Norge akterut. 

Regjeringen sviktet
–Draka står jo klare til å levere
høyteknologiprodukter for
bærekraftig energiproduksjon
her hjemme. Noe som kunne
ha sikret fremtidens arbeids-
plasser i Norge – en drømmesi-
tuasjon i utgangspunktet.
Produksjon av vindkraft i
Norge vil kreve dynamiske
kabler, siden dette vil skje med
flytende installasjoner til havs.
Draka er blant de få bedriftene
i verden som kan lage slike
kabler. Men regjeringen har
dessverre ensidig satset på olje i
åtte år. Dette til tross for at de
tidligere oppmuntret en rekke
norske bedrifter til å satse på
havvind. Nå som hele næringen
ligger nede for telling, viser det
med all tydelighet at regjering-

en ikke følger opp sine egne løf-
ter, mener Borsch, som for
øvrig også hanskes med miljø-
spørsmål daglig. 

Hun jobber nemlig som seni-
orrådgiver i Klima- og for-
urensningsdirektoratet, der
hun koordinerer Norges sam-
arbeid med Det europeiske
miljøbyrået EEA.

Langt etter
Også Vegard Laukhammer,
som er prosjektleder for for-
nybar energi hos Christian
Michelsen Research, mener
det er feil av Norge ikke å
satse på havvind nå. I Bergens
Tidenes Innsikt skrev han
nylig om hvordan man, ved
hjelp av satsing på forskning
og utvikling, ville kunne finne

teknologiske løsninger som
gjør utvinning av kraft fra
havvind lønnsomt – for
eksempel ved å omforme
energien til en mer omsettelig
form. For selv om én kilowat-
time utvunnet fra havvind per
i dag koster mer enn fire
ganger så mye som en ordi-
nær, norsk kilowattime, så vil
også Norge med tiden ha bruk
for et alternativ til olje- og

gassnæringen. Ikke minst når
potensialet for norsk havvind
er anslått til å være på
omkring 2,6 ganger det årlige
elektrisitetsbehovet for hele
landet. Likevel har Norges
vassdrags- og energidirektorat
(NVE) i sin rapport «Havvind
– forslag til utredningsområ-
der», bare foreslått å utrede
omkring 10 prosent av den
totale kapasiteten.

Bedre vilkår
– Det skjer en energirevolusjon
på havvind – der Tyskland,
Storbritannia og Danmark
utgjør spydspissene. EU har
som mål at de i 2050 skal ha en
fornybar energiandel på 80
prosent. Vi snakker om enorme
muligheter på lang sikt.
Fornybar energi er hovedløs-
ningen på klimautfordringene.
Skal Norge bli et grønt batteri
må også vi ha en helhetlig plan
for havvind, få på plass et full-
skala, norsk pilotanlegg - og vi
må skape rammevilkår for
forskning og utvikling, som
gjør at investorene vil satse på
norsk havvind, understreker
Rebekka Borsch.

pernille@byavisadrammen.no 

RUSTET FOR FRAMTIDEN: Venstres Rebekka Borsch og Yousuf Gilani (t.v.) ble imponerte over Drakas satsing på kabler for energi fra havvind. De to ble vist rundt på
fabrikken av administrerende direktør Hans Henrik Bruusgaard (midten t.v.) og logistikksjef John Ragnar Tveit. FOTO: TOVE HOFSTAD
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Von Schmitz Orkester spiller på Buddy på lør-
dag ettermiddag. Bandet består av Liselotte K.
Schmitz, Kristoffer Asknes og Snorre Smørgrav.
Trioen har en originalitet i motsatt ende av det
kommersielle.

Jazz, soul, americana og roots 
Tirsdag er det kortfilm-aften på Union.
Her skal det vises de beste kortfilmene
fra filmskapere i Drammen, samt noen
klassikere fra filmhistorien. Det beste
bidraget premieres.

Kortfilm-aften
Ingen 17. mai uten tivoli! Det
er Axels Tivoli som i år tilbyr
fart og spenning på
Marienlyst, og tivoliet skal
være åpent fra 16. til 26. mai.

Årets tivoli
Drammen Frivilligsentral arrangerer en
møteplass for kvinner som kan litt norsk,
men ønsker å bli bedre. Dette skjer på tirs-
dager frem til 18. juni. Her sitter små grup-
per og prater og lærer av hverandre.

Snakk norsk sammen


