MARKERTE ÅPNING: Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova og direktør Helge Albertsen i Bodø Energi Varme.

13-05-2016 08:21 CEST

Mer fjernvarme til bodøværingene
Torsdag ble en ny energisentral offisielt åpnet i Bodø. Enova har investert
88,5 millioner i returflisanlegget som skal sørge for at flere bygg og
innbyggere i Bodø i kan nyte godt av fjernvarme.
– Med dette anlegget på plass kan store deler av Bodø forsynes med
fornybar fjernvarme. 90 prosent av norske byer er nå forsynt med fjernvarme,
og dette er langsiktige investeringer for lavutslippssamfunnet. Utbygging av
fjernvarme bidrar til å øke forsyningssikkerheten, og frigjør elektrisitet som
kan brukes til å redusere CO2-utslipp i andre sektorer. Dette er en langsiktig
investering for lavutslippssamfunnet, sa markedsdirektør Audhild Kvam under
åpningen.

Det er Bodø Energi Varme som har bygget anlegget på Rønvikjordet i Bodø.
Her skal flis fra rivingsvirke fra bygge- og anleggsbransjen og hage- og
treavfall fra husholdningene i Bodø-regionen og Ofoten brukes til å varme
opp Bodø. 86 prosent av energien kommer fra returflis, mens spisslasten
dekkes av elektrisitet og olje.
– Bruken av returflis er klimanøytral, og bidrar til å gjøre dette anlegget til et
godt miljøtiltak. I tillegg får man tatt i bruk og energigjenvunnet ressurser
som ellers ville gått til spille, sier Kvam i Enova.
Anlegget er beregnet å kunne levere 62 GWh fornybar varme hvert eneste år.
Fjernvarmeanlegg finnes nå i 90 prosent av byene i Norge, og har til sammen
en totalkapasitet på 6,3 TWh. Det tilsvarer varmvann nok til å varme opp alle
boliger i Oslo og Bergen til sammen.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen
krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og
skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi
blir utviklet og tatt i bruk i markedet.
Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies
av Klima- og miljødepartementet.
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