
Vardar AS er et holdingselskap, eid av Buskerud Fylkeskommune og kommunene i Buskerud. 
Selskapet jobber etter en langsiktig målsetting om å maksimere verdier gjennom sin utviklings-
strategi. Vardars kjernevirksomhet er: Vannkraft, vindkraft, bioenergi/fjernvarme og eiendom.

Fra venstre: Mr. Zhao Yongxin, Journalist i People’s 
Daily, Adm. direktør Johannes Rauboti og Direktør 
Bjørn Husemoen fra Vardar AS, Fylkesordfører 
Tor-Ottar Karlsen, Mdm. Fu Bei, Editor CCTV, 
Mr. Jia Feng, Vice-Director-General, Mr. Sun 
Mang, Kameramann i Xinjiang Television Station.

Drammenselvas bredder er blitt et atraktivt sted for 
avkobling og rekreasjon. 

En delegasjon på fem fra Beijing med visegeneraldirektør 
Mr. JIA Feng fra SEPA (en mellomting mellom Statens 
forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet) i spissen 
har reist rundt i Europa og besøkt miljøvennlige byer. 
I Skandinavia var det bare Drammen og Stockholm som fi kk 
besøk. Delegasjonen var to dager i Stockholm og nesten en uke 
i Drammen.

”Drammen is very famous in China”
- For tre år siden arrangerte jeg en internasjonal ”grønn by”-konferanse 
i Kina, hvor to av representantene var fra Drammen; Fylkesordfører i 
Buskerud Tor Ottar Karlsen og Direktør Bjørn Husemoen fra Vardar AS, 
sier JIA Feng. Disse to holdt en imponerende presentasjon av miljøbyen 
Drammen og interessante innlegg om produksjon av forskjellige typer 
miljøvennlig energi. Vi synes dette hørtes veldig spennende ut og det var 
naturlig å velge Drammen når vi skulle besøke en ”grønn by” i Norge, 
avslutter JIA Feng

En hel uke med miljø på programmet
Det var lagt opp til et meget interessant og lærerikt program for de 
besøkende fra Kina. Gjestene ankom Drammen onsdag ettermiddag og 
startet besøket med en hyggelig middag hos Vardar.

Torsdag 30/8-07
Neste morgen bar det av sted til demonstrasjon av den elektriske bilen 
Think. Etter dette fi kk gjestene en omvisning i miljøbyen Drammen. 
Ordføreren fortalte om hvordan Drammen i en årrekke har jobbet med å 
forbedre miljøet i byen. Drammenselva, som før var skitten og forurenset, 
er nå så ren at den brukes til bading og rekreasjon. Trafi kken er ledet 
utenom byen i tunneler for å bedre luftkvaliteten, og det er laget ”grønne 
lunger” langs elvebredden med beplantning, gangveier og strender. Gamle 
nedslitte bygninger som lå langs elvebredden på Strømsøsiden er erstattet 
av moderne høyskolesenter, bibliotek og næringsbygg. 
Dagen ble avsluttet med foredrag og intervju av miljøminister Helen Bjørnøy 
som bl.a. tok for seg viktigheten av å ta vare på miljøet i arktiske strøk.

Kinesere besøker Drammen for å lære om  
miljøtiltak og miljøvennlig energi 

forts. neste side



Vardar AS ønsker å utvide sin produksjon av miljø-
vennlig vindkraft både i Norge og utlandet.

Fredag 31/8-07
Vardar AS er deltager i det nasjonale utviklingsprosjektet HyNor 
– Hydrogenveien fra Oslo til Stavanger. Våre venner fra Kina fi kk en 
interessant omvisning på Hydros tappestasjon på Herøya og fi kk se 
tre hydrogenbiler komme og fylle opp tankene med hydrogen. Etter 
omvisningen gikk turen videre til Lindum Ressurs- og Gjenvinning. Her fi kk 
man se hvordan søppel forvandles til strøm og varme. Vardar og Lindum 
Ressurs og Gjenvinning har også satt i gang et interessant prosjekt hvor 
målet er å produsere hydrogen fra avfall.

Lørdag 1/9-07
Fylkesordfører Tor–Ottar Karlsen og Vardars direktør Johannes Rauboti 
ga en bred presentasjon av virksomheten i Vardar AS inklusive 
satsingen gjennom Vardar Eurus AS i Baltikum. Direktør Bjørn Husemoen 
orienterte blant annet om det arbeidet som er gjort for å undersøke 
investeringsmuligheter innen vindkraftproduksjon i Kina.

Etter møtet hos Vardar dro delegasjonen fra Kina til Gravfoss 
Kraftstasjon i Modum, som består av to elvekraftverk som henter vann fra 
Drammensvassdraget med en brutto fallhøyde på hele 20 meter. 
Daglig leder Ole Sunnset stod for omvisningen. 

Neste stopp på turen var Hønefoss og Vardars datterselskap Hønefoss 
Fjernvarme. Her fortalte driftsleder Ole Martin Flaten om det nye 
fjernvarmeanlegget som leverer fornybar og CO² nøytral energi 
som ikke bare er rimelig, men meget miljøvennlig også. Brenselet til 
fjernvarmeanlegget er rå skogsfl is som kan ha et fuktinnhold helt opptil 
55%. Ved hjelp av røykgasskondensering økes varmeproduksjonen i 
anlegget samtidig som avgassene gis en effektiv rensing. Ringerike er som 
en av landets største skogskommuner spesielt godt egnet for utvikling og 
bruk av fjernvarme basert på biobrensel.

Søndag 2/9-07
Søndagen var satt av til utfl ukten ”Norge i et nøtteskall” med besøk i Flåm 
og Bergen.

Mandag 3/9-07
Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt et spennende innlegg om tiltak som 
skal iverksettes for å støtte større miljøprosjekter i Kina, der norske bedrifter 
er involvert. Etter lunsj fortalte Henrik Fleischer fra Sargas om måter å 
fjerne CO² fra olje, gass og kull før bruk, for å minske forurensningen. 
Fredrik Hauge fra Bellona fortalte om miljøvern i Norge og kineserne fi kk 
prøve de nye miljøvennlige biodiselbilene hos BV Energi AS på Sæthre.

Tirsdag 4/9-07 
Som avslutning på besøket fi kk delegasjonen møte stortingspresident 
Torbjørn Jagland som holdt et innlegg om hvordan vi kan samarbeide 
for et bedre miljø globalt og hvordan Norge kan bidra til resultater.
Avskjedens time var kommet og delegasjonen fra Kina reiste fulle av 
inntrykk videre til Amsterdam som var neste stopp på reisen.

Norgesbesøket vil få stor oppmerksomhet i Kina
Møte med de forskjellige miljørepresentantene ble fi lmet og vises først 
som nyhetsinnslag og senere som en dokumentarfi lm på verdens største 
teleselskap CCTV. Besøket vil også bli omtalt i avisen People’s Daily og i 
bladet China Environment News.  

Assisterende driftsjef Egil Søndregaard, direktør 
Bjørn Husemoen og driftsleder Ole Martin Flaten 
viste stolt frem det nystartede bioenergianlegget på 
Hønefoss, som leverer miljøvennlig fjernvarme til 
store deler av byen. Fra den store pipen er det lite 
annet enn vanndamp som slipper ut.


