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Eiere med kompetanse og interesse 

Fokus på gode løsninger: 

• Fjernvarme Biobrensel/Spillvarme 

 

Visjon: Lokal aktør innenfor bruk av fornybar energi. Vi 

ønsker å satse innovativt for å kunne utnytte tilgangen på 

fornybare ressurser i regionen.  

 

 

 

 ”Både Listerrådet (seks kommuner i regionen Lister) og Lyngdal kommune er særdeles positive til 

energiutnyttelsesinitiativet fra Sør Energi og Alloc.  Dette vil være en viktig bidragsyter for regionen til å 

oppnå de oppsatte Energi og klimamålene”  

Befaring flisfabrikk, Hjelmeland 



Vår posisjon – Kortreist Energi 
Energiproduksjon 

Stor skala 
Inngår ikke 

Energiproduksjon 
Små skala 

Inngår ikke 

Regionale energi løsninger 
-Sør Energi 

-Vår kjerne interesse 



Fjeldskår Vindmøllepark, Lindesnes 

 Sør Energi er en av 5 eiere av Fjeldskår vindmøllepark 

ved Lindesnes 

 Består av 5 vindmøller som til sammen gir en 

elektrisitetsproduksjon på ca. 12 GWh. 

 Vindmølleparken i Lindesnes ble åpnet i 1998, og var den 
første i Norge. 

 

 



Vår etablering og orientering inn mot 
biobrensel- og fjernvarme 

Sør Energi etablert etter «spark på leggen» fra Lister 

Nyskapning: 

 Kommuners energi og miljøplaner 

 Lokal verdiskapning 

 Forstudier i Lyngdal basert på spillvarme fra Alloc 

 

Forutsettinger for å komme i gang: 

 Vi hadde innovasjonsvilje 

 Vi hadde kompetanse og tempo 

 



Nye prosjekter i Lyngdal  
– tilgjengelige ressurser for fjernvarme 

Prosesser i gang: 

 Byggma Fibo - Trespo 

 badeland og hotel  

 Kvavik Industriområde 

Er det fornuftig å ta ressurs i bruk? 

 

 

 



Marked – Varme 
«industrialisering - forsyningssikkerhet» 

Vår interesse – fra skog til ferdig varme 

 Bolig 

 Næring - Industri 

 Akvakultur 

 Landbruket 

 

Teknologi 

Flis, briketter, pellets 

Spillvarme 

Restprodukter (sagbruk) 

Gass 

 

 

 

 

 



Litt om biovarme, prefabrikkerte sentraler 

Prefabrikkerte energisentraler 

for flisfyring 



Modulbasert varmesentraler  
 

Varmesentral 2x500kW biobrensel med spisslast/back up gass 



Biovarme – prefabrikkerte energisentraler 
med flisfyring  

Eksempel på anlegg  



  Prefabr. modulbasert anlegg 
Randøy 

 



Fjernvarmeanlegg på Rom i Lyngdal 
basert på spillvarme fra Alloc 

Forutsetting for etablering på Rom- avtaler: 

• Avtale med kommune og forskuttering av oppstart 

• Reguleringsmessige forpliktelser 

• Godt samarbeid med Alloc – positiv prosess 

• Godt samarbeid med Handelsparken eiere 

• Velvilje fra kunder, etablerere 

• Samarbeid lokale entreprenører 

 

Varme 
Handelsparken 



Status fjernvarme utbygging 
Kommunale bygg – oppstart oktober  2012 

Bakgrunn – Doffin tilbud- avtale med Lyngdal Kommune:  

Omsorgsenteret er tilkoblet. Begge skolene + Lyngdalshallen er klar fra vår side. 

•Det er lagt ca 5000m fjernvarmerør 

•Var ferdig hovednett mai 2013 – utvider nå med nye bygg 

•Energimengde ca6 GWh (ferdig utbygget) 

 

 Varmebe hov  
offentlig 

Varme 
Handelsparken 

Overskuddsvarme 



Status fjernvarme utbygging 
Handelsparken 

Status Handelsparken – tilkoblet: 

• Handelsparken Senter 

• Byggvel, Elkjøp, OBS, Europris, Biltema, Sparkjøp  

• Noen nye bygg er på gang (Sagbruk, Høyhus) 

 

• Avgjørende at vi kunne levere ved innflytting Varmebe hov  
offentlig 

Varme 
Handelsparken 

Overskuddsvarme 



 
 
 
  
 
 

Nytt fjernvarmekonsept 
første nett i Norge. Ferdig med hovedutbygging mai 13.   

Avgreinger til bygg 

 

PB – sveisbare 

preisolerte plastrør 
Hovedrør 

160mm med 

250mm kappe 



Vekslersentraler for fjernvarme, næringsbygg 



Fordeler: 

Energifleksibelt 

Lavere utslipp – god miljømessig løsning 

Helhetlig varmeanlegg (skjult anlegg) 

 

Utfordringer 

Kostnader på rørnett og sentral 

Lavt energiforbruk ift investering 

 

 

Er fjernvarme en smart og god løsning? 



 
 Oppvarmingsløsning i boliger basert på 

vannbåren varme  

Varmeløsninger skal dekke hele varmebehovet 
i bolig: 

 Vekslersentral med måler 

 Forbruksvann (uten VVB) 

 Radiator/gulvvarme – viftekonvektor for 
romoppvarming 

 Ventilasjonsvarme (varmebatteri) 

 

 



 
 Bogafjell 65 boliger på Sandnes 



 
 Hove – 240 boliger i Sandnes 



 
 Asheimtunet på Sandnes, 145 boliger 


