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Økonomi
Fornybar industri. Ønsker sørlandsk næringsklynge

Vil skape nytt industrieventyr
Miljøministeren
var positiv til Viking Heat Engines’ tanker om en
«Node-klynge» for
den fornybare energibransjen på Sørlandet. Jobben med
å opprette den må
de imidlertid ordne
selv.
Kristiansand
– Se på oljebransjen og hva Norge har fått til der. Hvorfor kan vi
ikke gjøre det samme igjen? Vi
har infrastrukturen på Sørlandet
og kan gjøre det. Vi ber ikke om
millioner av kroner, men at ting
blir lagt til rette, sa en svært engasjert Tore Hansen-Tangen, investor og styremedlem i Viking
Heat Engines.
Fredag ettermiddag presenterte Hansen-Tangen, sammen
med oppfinner og partner Harald Nes Rislå samt forretningsutvikler Henrik Hassel, tankene
om en næringsklynge for fornybar energi på Sørlandet for klimaog miljøminister Tine Sundtoft.
Varme til strøm
Selv har Viking Heat Engines utviklet en teknologi (CraftEngine,
journ.anm.) som omdanner spillvarme fra temperaturer helt ned i
80 grader til strøm. Kristiansandselskapet samarbeider både med
energi- og forsvarsdepartementet i USA og har den tyske bilmotordesigneren AVL Schrick som
partner.
– Vi har 25 maskiner i produksjon per i dag som kommer ut fra
fabrikken i løpet av høsten. Til
sensommeren neste år setter vi i
gang serieproduksjon i Tyskland
med 250–500 maskiner i året, og
satser på full produksjon fra 2017.
Vi ser også på muligheten for å
flytte produksjonen hjem til Norge, forteller administrerende direktør i Viking Heat Engines, Tor
Hodne, til Fædrelandsvennen.
– Vil ikke snakke med oss
Etter presentasjonen var over
spurte Hansen-Tangen om han
kunne utfordre statsråden på én
ting:
– Vi får aldri snakke med dem
som bestemmer og sitter på toppen. Når vi fra provinsen, som
jeg pleier å kalle det, prøver å få
kontakt med de som bestemmer
i Oslo, blir vi stoppet på lavere nivåer. De vil ikke snakke med oss,
sa investoren.
– Nå har vi opprettet et ekspertutvalg for grønn konkurranse-

Tore Hansen-Tangen (til venstre) snakket varmt om behovet og mulighetene for en sørlandsk fornybar energi-klynge a la Node for klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Oppfinner og partner Harald Nes Rislå (nummer to fra venstre) samt forretningsutvikler Henrik Hassel følger nøye med.
Foto: Heida Gudmundsdottir

kraft som skal reise rundt i landet, svarte miljøministeren og
fikk et «endelig» i retur fra Hansen-Tangen.
– Jeg er en sta gammel mann
som tør å si mine meninger, mye
likt din far, sa Hansen-Tangen og
lo.
– Trenger politisk støtte
En time tidligere viste også administrerende direktør i Viking Heat
Engines, Tor Hodne, til selskapets
ønske om en fornybar-klynge.
– Det er et ønske fra vår side å
få til dette, da vi har sett at etableringen av blant annet Node-klyngen har gitt mange synergier. Vi
ønsker flere aktører på banen
som sammen kan skape en slagkraftig fornybar energi-bransje,
sier Hodne og fortsetter:
– Det er en del andre selskaper
som driver med fornybar energi, men mye av det nødvendige
grunnlaget for et cluster er allerede til stede på Sørlandet. Vi
trenger politisk støtte og håper
å få miljøministerens oppmerksomhet.
– Må sette seg i førersetet
Det fikk Viking Heat Engines,
men jobben med å skape en næ-

ringsklynge må de ordne selv.
– Mye ligger til rette for å gjøre det med den gode ansamlingen
av fornybar energi-virksomheter

i området her. Men initiativet må
komme fra bedriftene selv. De
må sette seg i førersetet og danne klyngen, sier Sundtoft til Fæ-

drelandsvennen.
Tekst: Richard Nodeland
richard.nodeland@fvn.no - 97106360
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