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- Gamle hus, ikke næ-
ringsbygg bør domi-
nere utsikten fra
Steinsfjorden til Sund-
vollstranda, mener
Sven Alexander og Hole
historielag. 

Side 6 og 7

- Se gamle
hus, ikke
senterbygg

Foto: Pål Tr. Mannsverk

Side 14 og 15

- Må bo 
i garasje

Foto: Eli Bondlid

Reise Ingen krisestemning Side 7, 16 og 17

Kultur 25.000 besøk Side 24 og 25

Hopp Mikas lyspunkt Side 12 og 13

«Vi velger likevel å tro 
at de nevnte hendelser
ikke er starten på en
voldsbølge»

■ Norske Skog Follum, Ringeriks-Kraft og
Vardar går sammen om en energisentral til
over 400 millioner kroner på Follum. 

■ Anlegget skal forbrenne 100.000 tonn
restavfall i året og produsere nok energi til
å varme opp 20.000 husstander. 

Side 2 og 3

UNIKT SAMARBEID: Sammen skal de bygge og drive en ny energisentral på Follum. Prosjektleder Ole Petter Løbben (fra venstre) og
fabrikksjef Wenche Ravlo ved Norske Skog Follum, administrerende direktør Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft og styreleder Tor Ottar
Karlsen i Vardar. Foto: Elin Harstad Iversen

400 mill. varmer

- Har mistet troen på fred

Foto: Anne Gro Christensen

■ Abdullatif Nemer Khalayli
trodde på fred da han møtte
Johan Jørgen Holst i Høne-
foss i 1983, like etter under-
tegnelse av Oslo-avtalen. Nå
raser krigen på Gaza-stripen,
og palestineren Khalayli har
mistet troen på fred for sitt
folk. 
- Da må Israel akseptere vår

rett til å eksistere i det landet
der vi har våre røtter. 

Side 4 og 5
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■ Norske Skog Follum,
Ringeriks-Kraft og
Vardar investerer over
400 millioner kroner i
et avfallsforbren-
ningsanlegg på Follum.

Elin Harstad Iversen
elin.harstad.iversen@ringblad.no

Norske Skog Follum, Vardar og
Ringeriks-Kraft skal samarbei-
de om en ny energisentral i Hø-
nefoss, som skal stå ferdig
innen utgangen av 2011. Pro-
sjektet har en investeringsram-
me på over 400 millioner kro-
ner.

- For oss er det unikt at tre ak-
tører fra kraftkrevende industri
og kraftbransjen inngår et for-
pliktende regionalt samarbeid
om en såpass stor satsning, sier
prosjektleder Ole Petter Løb-
ben fra Norske Skog Follum.

Energisentralen skal basere
seg på forbrenning av restavfall
kombinert med biomasse fra
papirproduksjonen ved Fol-
lum.

- Anlegget vil gi en årlig ener-
giproduksjon på opp mot 300
gigawattimer per år. Det er en
energimengde som tilsvarer
varmebehovet til 20.000 hus-
stander, opplyser Løbben.

Riktig tidspunkt
Fra 1. juli 2009 blir det for-

budt å deponere nedbrytbart
avfall. Det betyr at alle søppel-
fyllinger i landet må avvikles,
blant annet deponiet på Troll-
myra i Jevnaker. En stor
mengde restavfall, 800.000
tonn totalt, må dermed bren-
nes. 

- Gjenvinning av energi ved
avfallsforbrenning er en bran-
sje i vekst. Dette er et veldig rik-
tig tidspunkt å komme i gang
på, sier Løbben.

Norske Skog Follum, Ringe-
riks-Kraft og Vardar vil eie en
tredel hver i det nye selskapet
som skal bygge og drive energi-
sentralen. Innen utgangen av
2009 håper aktørene å sette
spaden i jorda for den nye
energisentralen, som også er-
statter dagens forbrenningsan-
legg på Follum. 

Lønnsom gjenvinning
Avfallsselskaper fra ulike ste-

der i regionen kan levere søp-
pel til energisentralen. I dag
kjøres om lag 200.000 tonn
søppel til Sverige fordi det ikke
finnes kapasitet til å ta imot alt
dette i Norge. Energisentralen
på Follum skal være i stand til å
ta imot 100.000 tonn restavfall
per år. Drammensregionen og
Ringeriks- og Hadelandsregio-
nen vil være
hovedområdet,
men Løbben
utelukker ikke
at den kan ta
imot avfall og-
så fra Asker og Bærum. 

- Vi kommer til å bruke re-
stavfallsmengden fra en be-
folkning på opp mot en halv

million mennesker. Ut av dette
avfallet skal vi produsere strøm
og varme til både private hus-
holdninger og næringslivet. Vi
får en energiutnyttelse på nes-
ten 100 prosent. Det gjør dette
til et lønnsomt og miljøvennlig
prosjekt, understreker han. 

Til fjernvarme
Energien som gjenvinnes i et

slikt anlegg går til strøm og var-
me og erstatter
dermed andre,
mindre miljø-
vennlige ener-
gikilder. Fol-
lum blir hoved-

kunde på varmesiden, men
dersom det bygges forbindelse
med det lokale fjernvarmenet-
tet vil forbrenningsanlegget

kunne bli hovedleverandør av
varme også til dette.

- Dette vil bli en vellykket
satsning for hele regionen, me-
ner Løbben. 

Selv om investeringen på 400
millioner kroner er betydelig,
påpeker han at lignende anlegg
ofte koster det dobbelte. Nær-
heten til Follum har mye å si
både for energiutnyttelse og at
mye allerede ligger til rette på
industriområdet. 

- Energisentralen vil i første
omgang ikke gi flere arbeids-
plasser på Follum. Men den vil
utvilsomt generere mye ny ak-
tivitet i regionen, påpeker Løb-
ben.

Satser stort på av
2 - Ringerikes Blad - onsdag 7. januar 2009 ■ NYHETER

SATSER SAMMEN: Fabrikksjef Wenche Ravlo og prosjektleder Ole Petter Løbben (til høyre) ved Norske Skog Follum har fått med seg lokale part
set og styreleder Tor Ottar Karlsen i Vardar synes prosjektet er spennende.

LØNNER SEG: - Dette er både en lønnsom og miljømessig riktig
investering, sier prosjektleder Ole Petter Løbben ved Norske Skog
Follum.

«Dette vil bli en vellykket
satsning for hele regionen»

Ole Petter Løbben
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■ Avispapirfabrikker står
utsatt til når Norske Skog
igjen må kutte kapasitet.
Follum produserer ikke
lenger standard avispapir.

Elin Harstad Iversen
elin.harstad.iversen@ringblad.no

.- Vi kommer til å måtte redu-
sere kapasiteten i 2009. Vi ser at
etterspørselen etter avispapir
blir redusert i år. For å unngå
overkapasitet må vi ta midlerti-
dige og kanskje permanente re-
duksjoner i kapasiteten, sier
kommunikasjonsdirektør Tom
Bratlie i Norske Skog til Dagens
Næringsliv.

Om få uker er det klart hvilke

fabrikker som blir rammet.
Ifølge Bratlie kommer kuttene
innen produksjon av avispapir
i Europa, og det er ikke sikkert
at norske anlegg får stå i fred
selv om lav kronekurs gir billi-
gere eksport. Skogn i Nord-
Trøndelag er den største fabrik-
ken for avispapirproduksjon i
Norge. Andre Norske Skog-an-
legg som produserer avispapir i
Europa er Bruck i Østerrike,
Golbey i Frankrike og Parenco i
Nederland.

Follum lager ikke lenger stan-
dard avispapir etter at papir-
maskinen PM2 ble stoppet i ju-
ni i fjor. De to gjenværende ma-
skinene, PM1 og PM7, produ-
serer andre papirkvaliteter.

...men Norske Skog
varsler flere kutt

■ - Den nye energisen-
tralen er med på å øke vår
lønnsomhet, sier fabrikk-
sjef Wenche Ravlo ved
Norske Skog Follum.

Norske Skog Follum med fa-
brikksjef Wenche Ravlo i spis-
sen har jobbet mye med plane-
ne om energisentral. Det har
vært flere potensielle partnere.

- Vi er veldig fornøyde med å
ha endt opp
med Ringeriks-
Kraft og Vardar.
Dette blir
kjempespen-
nende, sier
Ravlo.

I tillegg til det
planlagte biodieselanlegget
blir energisentralen et viktig
ledd i å etablere Follum Indus-
tripark med flere virksomheter.
Ravlo mener dette betyr mye
for den videre utviklingen av
næringsparken.

Viktig å være med
- Det nye anlegget er med på

å øke lønnsomheten, sier hun. 
Også konsernsjef i Norske

Skog, Christian Rynning Tøn-
nesen, er fornøyd.

- Dette er et godt eksempel på
hvordan vi ønsker at fabrik-
kene i Norske Skog skal jobbe

for å få flere bein å stå på og øke
lønnsomheten, sier han.

Styreleder Tor Ottar Karlsen i
Vardar mener det er en helt rik-
tig og viktig satsning for Vardar
å være med på.

- Siden vi bygger ut fjernvar-
menettet i Hønefoss er dette et
særdeles spennende prosjekt
for oss. Hvis vi kan bidra til kor-
tere transport av søppel og ut-
nytte energien som er i søppe-
let til å levere strøm og varme
til befolkningen, er det innen-

for det som
Vardar ønsker
å satse på. I til-
legg er det vel-
dig spennende
å inngå samar-
beid med en så
stor aktør som

Norske Skog, sier Karlsen.

Arbeidsplasser
Direktør i Ringeriks-Kraft, Ole

Sunnset, sier dette er helt i tråd
med kraftselskapets klima- og
miljøstrategi. 

- Det er galskap at søppel skal
transporteres land og strand
rundt. Follum er en veldig rik-
tig plassering og energisentra-
len oppfyller ambisjonene om
å utvikle alternativ energi. Vi
tror også at dette kan bidra til å
skape arbeidsplasser på sikt
ved å generere nye virksomhe-
ter, sier Sunnset.

- Energisentralen med
på å øke lønnsom-
heten på Follum...vfall
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400 mill. kroner til ny 
energisentral på Follum

tnere til å investere 400 millioner kroner i en ny energisentral på Follum. Administrerende direktør Ole Sunn-

VIKTIG AVTA-
LE: - Det er
spennende å
samarbeide
med en så stor
aktør som
Norske Skog
Follum, sier
styreleder Tor
Ottar Karlsen i
Vardar. Fa-
brikksjef
Wenche Ravlo
på Follum er
glad for å ha
fått med seg
lokale kraftsel-
skaper på la-
get.

* SYNSUNDERSØKELSE
*  BRILLER 

*  KONTAKTLINSER 

Löchengården, S. Torv, Hønefoss, tlf. 32 17 93 00

«Det er galskap at søppel 
skal transporteres land 

og strand rundt»
Ole Sunnset

120476 - Røssaak, Per Elias, P.b. 4091 Gulskogen, 3005 Drammen


