Audun Aspelund og Kirsten Løland i Lyse Neo sammen med Petter Hersleth i Enova under Enovakonferansen 2017 i Trondheim.
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Nå kommer fjernvarmen til Stavanger
Lyse Neo skal legge fjernvarmerør fra Jåttåvågen inn til Urban Sjøfront i
Stavanger. Det nyter både dagens og framtidens siddiser godt av.
– Stavanger er den siste store byen som ikke har fjernvarme. Ved å legge
fjernvarmerør fra Jåttåvågen til Urban Sjøfront vil vi kunne tilby klimanøytral
varme til eksisterende og nye bygg i store deler av Stavanger. Dette er et
riktig og viktig steg i en miljøvennlig retning, sier Audun Aspelund,
administrerende direktør i Lyse Neo.
45 millioner i Enova-støtte

Fjernvarme gjør at fornybar kraft som ellers ville vært brukt til oppvarming av
bygg, kan brukes der hvor klimanytten er større, for eksempel til
elektrifisering av transportsektoren. Enova bidrar med 45 millioner kroner til
prosjektet.
– Her er Lyse Neo og Stavanger med på å bygge lavutslippssamfunnet,
stadfester markedssjef Petter Hersleth i Enova.
Den 9 kilometer lange hovedledningen vil følge kollektivaksen fra Jåttåvågen
til Urban Sjøfront hvor det er ventet mye byggeaktivitet, blant annet knyttet
til området Paradis. Enovas markedssjef mener Lyses prosjekt er et stort løft
for framtiden:
– Nå blir det en smal sak for framtidig byutvikling i dette området å knytte
seg til fjernvarmenettet. Lyses utbygging vil avlaste kraftsystemet fra første
stund, men potensialet er enda større på lang sikt, sier Hersleth.
12 kilometer rør
I tillegg til utbygging av fjernvarmenett mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront
i Stavanger sentrum, skal Lyse Neo etablere elkjel til spisslast på Forus og
frikjøleanlegg i Urban Sjøfront.
Fjernvarmen til Lyse Neo benytter avfallsvarme som grunnlast, mens
eksisterende varmeanlegg ved Urban Sjøfront er en midlertidig løsning basert
på gass. Med Lyse Neos planlagte utvidelse vil også Urban Sjøfront forsynes
med klimanøytral fjernvarme.
Byggingen starter umiddelbart og forventes å være ferdig i 2020.

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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