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Globalt: «Kode rød» for menneskeheten

«Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er uomtvistelige. Klimautslippene 

fra forbrenning av fossilt brensler og avskoging kveler planeten vår og utgjør en 

umiddelbar trussel for millioner av mennesker»

António Guterres, FNs generalsekretær



«Det nye bydelsområdet skal utvikles i tråd 

med FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, 

nasjonale, samt kommunale mål innenfor 

klima og energi, og sirkulære 

forretningsmodeller innen alle sektorer skal 

legges til grunn.»

Bodø kommune, 07.10.2019 i utlysning av 
parallelloppdrag kommuneplan ny bydel

I framtiden vil alle bygg være 

energieffektive, ha lave effekttopper 

og bidra til fleksibilitet i 

energisystemet. 

Bodø Kommunes Klima- og energiplan

Lokalt: Høye ambisjoner



En viktig del av løsningen

Totale utslippskutt

6 
TWh

Elektrifisering
34%

Andre tiltak

Klimakur 2030



Fleksibilitet
Grønt 
skifte
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Vi snakker mye om energieffektivisering og ENØK

– men ikke mye om effekteffektivisering. 



"Fjernvarme samspiller på en god måte med kraftforsyningen. Dersom 

fjernvarme kan erstatte kraftforbruk om vinteren, kan dette begrense 

behovet for investeringer i kraftsystemet. Fjernvarmeanleggene kan gå 

på elektrisitet når kraftprisen er lav og andre energibærere når 

kraftprisen er høy".

Meld. St. 25. 



«Regjeringen vil legge til rette for et bedre samspill mellom kraftsystemet, 

fjernvarmesystemet og mulighetene for forbrukerfleksibilitet.»

Meld. St. 36







Fjernvarme for hele livssyklusen

Teletining Støpevarme Byggvarme Driftsfase





Alt henger sammen

Behandler 
lokalt avfall

Produserer 
fornybar 

energi

Tilgjengeliggjør 
kapasitet i el-

nettet

Ledelse

Helse- og 
innemiljø

Energi

Transport

VannMaterialer

Avfall

Arealbruk og 
økologi

Forurensning



Vi utnytter spillvarme!



Vi tilbyr fornybar byggvarme!



Hvor mye kan vi spare sammen?

Fjernvarme

Fjernvarme til 
Bodø Havn? Spillvarme fra 

Avinor 
Kontrollsentral 

Utnyttelse av 
lokalt avfall

Slam fra lokal 
kloakk som 

brensel? 

Samordning 
om felles 
løsning

Energideling 
mellom bygg 

for ZEN
Byggvarme

Teletining

Støpevarme

Spillvarme fra 
annen industri

Molobyen Samarbeid Fleksibilitet

Høyverdig 
energi til 
høyverdig 

formål

Smart 
ressursbruk
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Takk for oppmerksomheten


