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Årsberetning 2020
SELSKAPET/EIERNE
Energisenteret DA i Hunderfossen i Lillehammer er et selskap med delt ansvar og med eiere
som har følgende ideelle andeler:
Oppland Energi AS
Opplandskraft DA
Eidsiva Energi AS
AS Eidefoss
Gudbrandsdal Energi Holding AS
Nord-Østerdal Kraftlag SA
Stange Energi AS
VOKKS AS
Ren Røros AS
Skjåk Energi AS

32/120
32/120
32/120
8/120
8/120
4/120
1/120
1/120
1/120
1/120

Virksomheten ﬁnansieres ved bidrag fra eierne som fordeler seg i henhold til eiernes andeler i
selskapet. Eierne er ansvarlig for selskapets forpliktelser i samme forhold.
Energisenteret er et opplevelsessenter for vannkraft og andre fornybare energikilder, og er
lokalisert til Hunderfossen Eventyrpark i Lillehammer kommune. Virksomheten har som
formål å formidle gode opplevelser og bidra til økt kunnskap gjennom utstillingsvirksomhet
og andre formidlingsformer. Selskapet driftes på et ikke-kommersielt grunnlag, og har således
ingen eller helt marginale inntekter utover eiernes årlige bidrag.

STYRET 2020
Representanter

Arbeidsgiver

Representerer i styret

Hans Sandbu (Styreleder)

Hafslund Eco Vannkraft AS

Oppland EnergiAS

Lars Bjelvin (Nestleder)

Eidsiva Energi AS

Eidsiva Energi AS

Guri Vethe

Hafslund Eco Vannkraft AS

Opplandskraft DA

Torje Høyesveen

Vevig AS

AS Eidefoss, Gudbrandsdal Energi
Holding AS og Skjåk Energi AS

Harald Husom

Stange Energi Nett AS

Ren Røros AS, Nord-Østerdal
Kraftlag SA, Stange Energi AS og
VOKKS AS

Styret har avholdt ﬁre styremøter og behandlet 23 saker. Tre av møtene er gjennomført digitalt.
I følge regnskapsloven vedrørende små foretak, er ikke Energisenteret pliktig til å innlevere
årsberetning. Styret har likevel besluttet at selskapet frivillig utarbeider årsberetninger.
Energisenteret DA

Årsberetning 2020, 3
Transaksjon 09222115557443699428

Signert BK, HS, LB, GV, HH, TH

ADMINISTRASJON
Bjørn Kleiven

daglig leder, 100 prosent stilling.

Jarle Hovland

markedskonsulent, 100 prosent stilling.

Jan Åge Hammershaug

tekniker, 100 prosent stilling.

Tore Jacobsen

kommunikasjonsansvarlig, 100 prosent stilling.

Eline Dale Kjørven

pedagogisk veileder, 50 prosent stilling

Midlertidige/sesongansatte

sommerbetjening, andre midlertidig ansatte, utgjør samlet
ca. tre årsverk.

ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøet anses som godt. Energisenteret har en liten og oversiktlig administrasjon, og
saker av miljømessig karakter tas opp enten i formelle eller uformelle samtaler/møter etter
behov. Sykefraværet siste år var totalt på 1,43 prosent inkludert sommerbetjeningen.
Sykefraværet blant fast ansatte var på 2,12 prosent. Tallene viser alt fravær som knyttes opp til
eget sykefravær og egne barns sykdom.
Det har ikke vært ulykker av noen art som har medført skader på ansatte eller besøkende.
Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling
grunnet kjønn. Således anses tilstanden med hensyn til likestilling å være tilfredsstillende, og
det er ikke iverksatt eller planlagt særskilte tiltak på området.
Styret er ikke kjent med forhold som kan medføre negativ påvirkning av det ytre miljø.

AKTIVITETER OG HENDELSER I 2020
Ordinær drift
2020 ble et ekstraordinært driftsår som skiller seg fra alle andre forutgående år. Det skyldes
den smittsomme sykdommen covid-19 som rammet en hel verden gjennom store deler av
2020. For Energisenterets del ble pandemien merkbar fra og med 12. mars da regjeringen
stengte ned store deler av samfunnet. I og med at skolene gikk over til hjemmeundervisning,
stoppet skolebesøket ved senteret umiddelbart. Undervisning og kurs er en svært sentral del
av virksomheten, så regjeringens beslutning ﬁkk merkbare følger for hvordan
arbeidsoppgavene ble organisert gjennom vårmånedene. Sammenlignet med mange andre
arbeidsplasser landet rundt, ﬁkk nedstengningen likevel ingen dramatiske følger utover en
omprioritering av oppgaver internt, noe som fungerte bra fram til sommeren.
Sommersesongen
Gjennom senvinteren og våren var det lenge usikkerhet knyttet til om fornøyelsesparkene i
Norge kunne åpne for publikum. Det ble derfor utarbeidet risikovurderinger fra alle
involverte parter landet rundt, og på bakgrunn av disse, ga helsemyndighetene tillatelse til at
parkene kunne åpne på vårparten/tidlig sommer. For Energisenteret og Hunderfossen
Eventyrpark førte dette til at publikum slapp inn fra og med lørdag 6. juni mot opprinnelig
planlagt torsdag 21. mai. Basert på risikovurderingene, ble det for hver enkelt attraksjon
utarbeidet konkrete smittevernrutiner som blant annet la klare begrensninger for hvor mange
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besøkende hver enkelt attraksjon kunne motta. Til tross for uvante restriksjoner, forløp
sommersesongen uten store utfordringer.

Endringer i utstillingen
Det ble ikke foretatt innholdsmessige endringer i utstillingen i 2020.

Andre aktiviteter og endringer
Nytt verksted
Etter en lengre planleggingsperiode ble det høsten 2019 igangsatt arbeid med bygging av nytt
verksted. Verkstedet ble prosjektert som et tilbygg til eksisterende bygningsmasse, og ﬁkk en
grunnﬂate på 60 m2. Verkstedet sto ferdig våren 2020 og ble tatt i bruk fra og med mai måned.
Energisenteret 30 år
29. juni fylte Energisenteret 30 år. Det var
opprinnelig planlagt en jubileumsmarkering
med inviterte gjester i senteret, men på grunn
av smittevernreglene ble en fysisk markering
ikke mulig. I stedet ble det laget en
jubileumsﬁlm som ble distribuert til alle eiere,
samarbeidspartnere og øvrige venner av
Energisenteret.
Jakten på det mystiske elektronet
I perioden 14. - 27. juli ble fysikk- og
kjemiforestillingen «Jakten på det mystiske
elektronet» vist for publikum. På grunn av
begrensinger når det gjelder antall personer
per visning, ble det kjørt to forestillinger per
dag.
Kundedag - Eidsiva Energi
Lørdag 5. september inviterte Eidsiva Energi,
som ﬂere år tidligere, til fri adgang i
Hunderfossen Eventyrpark for sine
strømkunder. På grunn av pandemien ble det
ikke arrangert ekstraordinære aktiviteter for
deltakerne slik som ved tidligere tilsvarende
arrangement, men tilbudet ble likevel svært
godt besøkt og mottatt.

Faste aktiviteter

Energisenteret for 30 år siden: Olje- og energiminister Eivind Reiten
ankommer senteret i elbil og blir tatt godt imot av «Sloan Gundersen»
under den ofﬁsielle åpningen 29.06.1990.

Undervisning
All undervisning og kursvirksomhet opphørte fra og med 12. mars på grunn av de nasjonale
smitteverntiltakene. På oppfordring fra Innlandet fylkeskommune åpnet Energisenteret likevel
opp igjen for sluttkontrollkursene fra og med 1. juni. Initiativet fra fylkeskommunen kom fordi
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dette spesiﬁkke kurstilbudet i stor grad bidrar til elevenes og læringenes praktiske
kompetanse.
Ved skolestart i august åpnet både grunnskolene og de videregående skolene på gult nivå. Det
førte også til at Energisenteret kunne gjenåpne all skoleundervisning og kursvirksomhet, men
da med klart deﬁnerte smitteverntiltak som integrert del av den praktiske gjennomføringen.
«Traﬁkklysmodellen» som skoleverket benytter er inndelt i tre nivåer: Grønt nivå (normalen),
gult nivå (klart deﬁnerte smitteverntiltak), og rødt nivå (omfattende smitteverntiltak og delvis
hjemmeundervisning).
Selv om senteret ﬁkk noen avbestillinger utover høsten på grunn av at enkelte skoler måtte
innføre rødt nivå for kortere perioder, gikk undervisningen likevel stort sett som normalt.
Energisenterets største utfordring ble å dele elevgruppene inn i respektive kohorter. Tidligere
har senteret kunnet motta 60 elever per gruppe, og hvor elevene har gjennomført store deler
av opplegget samlet på tvers av klasser og skoler. Fra høsten av måtte dette endres slik at det
kun var de deﬁnerte kohortene som ﬁkk undervisning i samlet gruppe. Selv om disse
endringene var en utfordring å få til rent praktisk, er erfaringene likevel gode takket være
lokaler med god plass og ﬂeksible medarbeidere.
Nytt undervisningsopplegg for VG2 Elenergi
Etter søknad, ﬁkk Energisenteret tilskudd fra Oppland fylkeskommune høsten 2019 for å
utvikle et nytt pedagogisk program for elever på VG2 Elenergi innen elektrisk sluttkontroll.
Midlene fra fylkeskommunen ble benyttet i 2020 og det foreligger nå et nytt tilpasset
undervisningsprogram som er integrert i den nye landbruksavdelingen som sto ferdig i 2019.

Pedagogisk personale
Det pedagogiske personalet består av i alt seks personer. En av veilederne, som kun
underviser i sluttkontroll, er innleid fra Elsikkerhet Lillehammer.

BESØK 2020
Totale besøkstall for Energisenteret og Hunderfossen Eventyrpark
2011 - 2020
År

Energisenteret

Hunderfossen Eventyrpark

Energisenterets andel av
parkbesøket totalt

2020

95 000

210 000

45,24 %

2019

135 000

252 000

51,59 %

2018

145 000

265 000

54,72 %

2017

152 000

275 000

55,27 %

2016

145 000

282 000

51,42 %

2015

140 000

280 000

50,00 %

2014

130 000

272 000

47,79 %

2013

130 000

267 000

48,69 %

2012

130 000

255 000

55,98 %

2011

113 000

248 000

45,56 %
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Variasjonene i besøkstallene for Energisenteret over år avspeiler til en viss grad endringer i det
totale besøksvolumet i Hunderfossen Eventyrpark, men også andre faktorer spiller inn.
2020 vil i alle henseende bli et unntaksår når det gjelder besøk. Det registrerte antallet i 2020 er
derfor ikke representativt som sammenligningsgrunnlag. Ut fra risikovurderingen som ble
utarbeidet spesiﬁkt for Energisenteret i tilknytning til sommersesongen, ble det klart at
senteret måtte begrense antall gjester per time til 170 stk. mot i overkant av mulige 400 i en
normalsesong.

Skoleklasser/turist- og bransjegrupper
Totalt ble det registrert et besøk på 227 klasser og andre grupper samlet for 2020. Det er en
nedgang på 32 prosent fra 2019. Nedgangen skyldes pandemien som slo inn for fullt fra 12.
mars.

Energiselskap som benytter Energisenterets undervisningstilbud
Nær samtlige energiselskap i Innlandet samarbeider med Energisenteret om undervisning av
skoleklasser. Dette innebærer blant annet at elevene får gratis transport til senteret.
Disse selskapene deltar i ordningen:
Eidsiva Energi AS, AS Eidefoss, Stange Energi AS, Nord-Østerdal Kraftlag SA, Gudbrandsdal Energi
Holding AS, VOKKS AS, Valdres Energiverk AS, Ren Røros AS og Skjåk Energi AS.

Besøk klasser/grupper 2016 - 2020
Besøksoversikt
Klasser/grupper

2020

2019

2018

2017

2016

Mellomtrinnet/småtrinnet

99

151

160

159

161

Ungdomstrinnet

90

142

133

144

141

4

8

16

18

10

Teststasjon(Videregående elektro/lærlinger)

24

19

19

22

17

Høgskole, bransje/sponsor, turist

10

6

10

12

11

227

326

338

355

340

Videregående(Studieforberedende)

Totalt

Nøkkeltall

• Antall underviste elever totalt ble 4 609 i 2020 mot 6 811 i 2019.
• Det er registrert en økning på 26 prosent når det gjelder antall kurs i sluttkontroll.
Økningen i antall grupper skyldes dels at gruppestørrelsene er redusert på grunn av
pandemien, men også at både Innlandet fylkeskommune og Energisenteret sammen har
prioritert elektro-elever som fremfor alt trenger praktiske øvingsforhold for å
opprettholde den faglige utviklingen.
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UTSIKTENE FOR ÅR 2021
Endringer i utstillingen
Et mindre areal av utstillingen vil bli fornyet innen sommersesongen tar til. Energispillet, som
har vært en av attraksjonene i senteret siden 2006, byttes nå ut med annet innhold og andre
aktiviteter.
Revitalisering av hovedutstillingen
Styret og administrasjonen arbeider for en revitalisering av hovedutstillingen. Det foreligger
p.t. ingen konkrete planer for når en slik endring vil bli realisert, men behovet for en
omfattende fornyelse er aktualisert. Det gjelder først og fremst på grunn av slitasje i og på de
ulike attraksjonene, men en større fornyelse er også nødvendig for å ivareta attraksjonsverdien
av senteret som helhet. Energisenteret ligger i en fornøyelsespark og må relativt ofte kunne
tilby nyheter og vise til innovasjon for å forbli en attraktiv besøksarena. Noe av nedgangen i
antall besøkende fra toppåret i 2017 kan også leses i lyset av at senteret trenger en
oppgradering. Deler av utstillingsarealet, som til dels deﬁneres som de mer temporære
delene, er fornyet i ﬂere omganger de senere årene, mens hovedutstillingen som utgjør den
største arealdelen, ble fornyet sist gang i 2012/2013.
Undervisningen
Samfunnet er fortsatt i stor grad preget av pandemien. Likevel har svært mange skoler booket
undervisning ved Energisenteret for store deler av vårsemesteret. Hvis skolene i overveiende
grad kan holdes i gang på gult nivå, vil undervisningen gjennomføres på samme måte som for
høstsemesteret i fjor. Det betyr et noe lavere aktivitetsnivå enn i et normalår, men likevel med
et så stort omfang at sysselsettingen ved senteret ivaretas på en god måte. Hvis skolene
derimot må gå over på rødt nivå, vil undervisningen bli innstilt inntil gult eller eventuelt
grønt nivå er gjeninnført. Det betyr at det knyttes relativt stor usikkerhet til hvordan
undervisningen vil forløpe ut semesteret, og at situasjonen vurderes fra uke til uke i tråd med
anbefalingene fra helsemyndighetene.
Når det gjelder høstsemesteret, er det grunn til å tro at situasjonen blir mer normalisert på
grunn av at større deler av befolkningen etter hvert blir vaksinert.

Ordinære driftskostnader 2021
De ordinære driftskostnadene for 2021 forventes på samme nivå som for 2020.

FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Regnskapet for 2020 er avlagt
under denne forutsetning.

ÅRETS RESULTAT
Årsregnskapet viser et årsresultat på kr -89 884. Det negative årsresultatet dekkes i sin helhet
fra egenkapitalen. Selskapets egenkapital per 31.12.20 var kr 2 164 553.
Selskapets likviditetsbeholdning per 31.12.20 var 2,8 mnok.
Totalkapitalen var ved utgangen av året på 2,8 mnok sammenlignet med 3,2 mnok året før.
Energisenteret DA
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Selskapet ﬁnansieres gjennom bidrag fra eierne som fordeler seg i henhold til eiernes andeler i
selskapet. Det forutsettes at eierbidraget dekker selskapets årlige ordinære driftskostnader.
Samlet driftsbidrag for 2020 var på kr 6 400 000.
Etter styrets mening gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter
fyllestgjørende informasjon om selskapets drift i regnskapsåret og stillingen per 31.12.2020.
Det har ikke inntruffet noe etter 31.12.2020 som er av betydning ved bedømmelsen av
selskapet, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter

Hunderfossen 11.03.2021

Hans Sandbu
Styreleder

Lars Bjelvin
Nestleder

Guri Vethe
Styremedlem

Torje Høyesveen
Styremedlem

Harald Husom
Styremedlem

Bjørn Kleiven
Daglig leder
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