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1. Bakgrunn

Bergen skal bli fossilfri i 2030. Det betyr at kommunen 
må kutte klimagassutslipp i en rekke sektorer. Gassfyrte 
anlegg fører med seg klimagassutslipp innen både 
oppvarming og industri. Siden oljefyring er blitt 
forbudt har gass overtatt plassen som den neste fossile 
oppvarmingsløsningen som må tas tak i. Men kommunen 
vet ikke omfanget av gassfyring, og dermed heller ikke 
hvor store klimagassutslipp det er. 

Dette skal forprosjektet finne ut av. Det skal også finne ut 
hvem de store gassforbrukerne er, hvilke gassfyrte anlegg 
de har, og hvor de befinner seg, etablere kontakt med 
aktørene bak anleggene, få ut informasjon om alternativer 
og støtteordninger og legge til rette for at prosessene mot 
utfasing kan starte.
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26 000  
tonn 

553.900
tonn

1.1  Klimagassutslipp  
fra gass til oppvarming

Klimagassutslippene fra oppvarming 
av bygg utgjør 1,9 prosent av Norges 
samlede utslipp på 50,3 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter1 – altså 955.000 tonn 
CO2e i 2019. Gass er den klart største 
utslippskilden i denne sektoren med 
ca. 58 prosent av totalen – 553.900 
tonn CO2e – mens resten kommer fra 
vedfyring, olje og parafin.2 Utslippene 
fra oppvarming økte faktisk med 15 
prosent fra 2018 til 2019, ifølge SSB 
på grunn av økt bruk av naturgass og 
propan i primærnæringene.

I Bergen utgjør klimagassutslippene 
fra oppvarming av bygg 5,7 prosent 
av de samlede utslippene på 849.283 
tonn CO2e – altså 48.519 tonn CO2e 
i 2018 – som er siste tilgjengelige 
kommunefordelte utslippstall. Olje, 
parafin og gass står for 92 prosent 
– 44.913 tonn CO2e – av dette. SSB 
beregner disse utslippstallene på 
vegne av Miljødirektoratet og oppgir 
fordelingen mellom de ulike fossile 
energibærerne på nasjonalt nivå, 
men dessverre gjøres ikke dette på 
kommunalt nivå. Hvis fordelingen er lik i 
Bergen som nasjonalt – 58 prosent gass 
– vil utslippene ligge rundt 26.000 tonn 
CO2-ekvivalenter. 

1 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/nor-
ske-utslipp-av-klimagasser/
2 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/
norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-oppvar-
ming-av-bygg/

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-oppvarming-av-bygg/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-oppvarming-av-bygg/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-oppvarming-av-bygg/
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1.2  Klimagassutslippene  
fra gass til industriformål

Klimagassutslippene fra industri utgjør 
23 prosent av Norges samlede utslipp 
på 50,3 millioner CO2e – altså 11,6 
millioner tonn CO2e i 2019.1 Disse deles 
vider inn i utslipp fra forbrenning og 
prosessutslipp, der førstnevnte kategori 
består av fyring med olje og naturgass. 
Utslippene fra gass er 17 prosent – altså 
1,96 millioner tonn CO2e 2.

I Bergen er det en betydelig mindre 
andel av klimagassutslippene som 
kommer fra industri. Siste tilgjengelige 
tall fra 2018 viser 20.635 tonn CO2e 
– altså kun 2,4 prosent av totale 
klimagassutslipp. Hvis fordelingen 
mellom forbrenning og prosessutslipp 
er lik i Bergen som nasjonalt – 17 
prosent – vil utslippene ligge rundt 
3.500 tonn CO2-ekvivalenter.

1 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/nor-
ske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-industri/ 
2 https://www.ssb.no/statbank/table/08940/ 

3 500 tonn

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-industri/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-industri/
https://www.ssb.no/statbank/table/08940/
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Arbeidet med prosjektet startet med et 
oppstartsmøte 27. mars og varte i åtte 
måneder fram mot prosjektleveranse 1. 
desember. Prosjektgruppen med Peter 
Heimstad fra bGreen, Elisabeth Sørheim 
fra Bergen kommune og Helene 
Frihammer fra Klimapartnere Vestland 
hadde jevnlige statusmøter gjennom 
prosjektperioden. Kari Sørnes og 
Morten Lunde fra Entro har hentet inn 
det faglige grunnlaget for prosjektet. 

2.1 Kartlegging
Innledningsvis ble det gjort 
en overordnet kartlegging av 
gassforbrukere med utgangspunkt i 
klimagassregnskapet til Klimapartnere 
Vestland.1 Dette var en viktig kilde 
i starten, og ut fra dette ble de fem 
første gassforbrukerne – Helse Bergen, 
Bergen kommune, Kavli, Vestland 
fylkeskommune og BKK – identifisert. 
Det ble gjennomført intervjuer med 
kontaktpersoner i de respektive 
virksomhetene for å få en forståelse 
av tematikken og hente inn de første 
opplysningene til kartleggingen. 
Spørsmålene som ble stilt i denne 
runden handlet om hva gassen ble 
brukt til; hvor mye gass de bruker; om 
det var grunnlast eller spisslast; hvilken 
type gass; hvem de kjøper gassen hos; 

1 https://klimapartnere.avinet.no/6/vestland 

om de har vurdert alternativer og  
hvilke alternativer som kunne  
vært aktuelle. Samtidig ble de orientert 
om bakgrunnen for prosjektet og 
planene om et oppstartsmøte i starten 
av september.

Arbeidet med å finne gassforbrukerne 
utenfor Klimapartnere var 
mer utfordrende. Her ble ulike 
framgangsmåter vurdert – som å 
kontakte gassleverandørene eller å 
etterlyse gassforbrukere i kommunens 
informasjonskanaler – men det viste 
seg at Bergen Brannvesen fører tilsyn 
på alle gassfyringsanlegg i kommunen. 
Prosjektet fikk tilgang på listene med 
gårds- og bruksnummer, og det ble 
gjort et et arbeid for å finne ut hvor de 
befant seg og hvilke eiere som sto bak.  

For å nå ut til de ni borettslagene 
som ble identifisert på listene fra 
Brannvesenet ble boligbyggelagene 
BOB og Vestbo kontaktet slik at 
de kunne sende ut informasjon til 
borettslagene sine først. Denne 
informasjonen ble i etterkant fulgt opp 
av prosjektleder på telefon. 

Etter en helhetsvurdering tok 
prosjektgruppen en beslutning om å slå 
sammen oppstartsmøte og arbeidsmøte 
til en workshop for gassforbrukerne. 
Den skulle avholdes 18. september 
på Hotell Terminus i Bergen, men 

2. Gjennomføring

https://klimapartnere.avinet.no/6/vestland
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bare ti dager før ble det uunngåelig 
å utsette arrangementet på grunn av 
et stort smitteutbrudd i Bergen og 
medfølgende lokale smittevernstiltak 
i perioden 8. – 18. september2 – og 
som ble ytterligere forlenget til 29. 
september. Et nytt forsøk på en fysisk 
workshop i november måtte gis opp 
etter enda et nytt smitteutbrudd og 
nye lokale tiltak. Dermed ble workshop 
flyttet over på digital plattform i stedet. 
Selv om det ikke var ideelt med tanke 
på den planlagte rådgivningsdelen fra 
Entro, så ville det bli satt av god tid til 
spørsmål fra deltakerne til energi- og 
miljørådgiverne på workshopen. 

2.2 Workshop
Workshopen ble arrangert digitalt 
over to timer, 19. november. Samtlige 
identifiserte gassforbrukere ble i forkant 
kontaktet på telefon for innhenting 
av opplysninger til kartleggingen og 
invitert til å delta på workshopen. 
Det var totalt 26 deltakere på 
arrangementet, de fleste av de største 
gassforbrukerne deltok på workshopen 
og 15 av 23 gassfyringsanlegg 
var representert. Programmet 
besto av korte innledninger fra 
bGreen, Klimapartnere Vestland og 
Bergen kommune før energi- og 
miljørådgiverne fra Entro tok over og 
loset deltakerne gjennom den faglige 
delen av programmet. Entro sitt innlegg 
var tilpasset de to hovedformålene ved 

2  https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavi-
rus/siste-nytt/ny-presisering-av-midlertidige-koronatiltak 

gassbruk – industri og oppvarming – og 
de var også forberedt på hvilke aktører 
som var påmeldt slik at innholdet ble 
tilpasset disse. BKK Varme holdt også et 
innlegg om fjernvarme og andre lokale 
energiløsninger. 

I etterkant av workshopen ble 
alle aktørene kontaktet på telefon 
for en kort oppfølgingssamtale 
med innhenting av opplysninger 
som manglet til kartleggingen. 
Tilbakemeldingene på arrangementet 
var gode tatt i betraktning at 
workshopen ble avholdt digitalt og  
med litt tekniske utfordringer underveis. 
Flere av deltakerne rapporterte tilbake 
at workshopen var interessant og nyttig 
– spesielt den faglige delen.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/ny-presisering-av-midlertidige-koronatiltak
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/ny-presisering-av-midlertidige-koronatiltak
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2.4 Metode
For å hente inn opplysninger om 
de ulike gassfyringsanleggene, og 
for å formidle bakgrunnen for- og 
intensjonen med prosjektet har den 
suverent viktigste metoden vært 
samtaler og intervjuer på telefon. 
Det har også vært en egnet metode 
for å komme i kontakt med de riktige 
personene som også er i posisjon og har 
myndighet til å følge opp i etterkant av 
forprosjektet. 

Når det gjelder beregningene av 
klimagassutslipp, så har vi gått ut fra 
forbrukstallene i årlige kilowattimer 
fordi dette var mest realistisk å få alle 
kontaktpersonene til å rapportere 
tilbake. I noen tilfeller har vi fått 
mengdetall i liter eller tonn, og da har 

2.3 Resultater
Utgangspunktet var å utføre en grov kartlegging av gassforbrukere, 
men forprosjektet har i stedet endt opp med en nær fullstendig 
kartlegging av de store gassforbrukerne i Bergen. Totalt er 18 
gassforbrukere med tilsammen 22 gassfyrte anlegg blitt identifisert 
med kontaktpersoner gjennom kartleggingen. Samtlige er blitt 
kontaktet på telefon og invitert til workshop, og gjennom samtalene 
er forbrukstall og informasjon om anleggene blitt hentet inn. En 
stor andel av anleggene – og alle de største som ikke allerede hadde 
konkrete planer om utfasing – var representert på workshopen med 
beslutningstakere. Med opplysningene som har blitt hentet inn har det 
vært mulig å beregne totale klimagassutslipp fra gassforbruk i Bergen. 

vi brukt Miljødirektoratets tabeller 
for omregning av energivare til 
kWh3. Deretter har vi etter råd fra Inki 
Brown, produktleder i Emisoft regnet 
ut klimagassutslippene ved å bruke 
DEFRAs omregningsfaktorer for LNG og 
LPG4. I de få tilfellene hvor vi ikke har 
klart å hente inn forbrukstall har vi gjort 
et estimat basert på sammenlignbare 
gassfyringsanlegg i kartleggingen. 

3  https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/
kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/
tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/ 
4 https://www.gov.uk/government/publications/greenhou-
se-gas-reporting-conversion-factors-2020

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
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2 666,85 t 
CO2e

Smiberget borettslag

1014,68 t 
CO2e

Bergen kommune

55,80 t 
CO2e

Nordea Liv  
Eiendom (FB38)

3 045,08 t 
CO2e

Toro

4 248,9 t 
CO2e

Helse Bergen

321 t 
CO2e

Liatun  
borettslag

457,68 t 
CO2e

Kavli

1 845 t 
CO2e

BKK

13,95 t 

CO2e

Ådnamarka  
borettslag

JDE

1248,61 t 
CO2e

396,35
CO2e

Sølvberget 
borettslag

Mannsverk
boliglag

35,26 t 
CO2e

Lønborg
borettslag

106,93 t 
CO2e

Vestland  
fylkeskommune

305,96 t 
CO2e

Hellenesset borettslag

 367,03 t 
CO2e
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3.  Kartlegging av 
gassforbrukere

Funnene fra kartleggingen er 
presentert på de følgende sider 
mens tabellen på side 20-25 viser de 
enkelte gassforbrukerne med hvert 
anlegg i deltalj med beregninger av 
klimagassutslipp fra 2018 og 2019. 

Når utslippstallene fra hver 
gassforbruker legges sammen blir det 

3 045,08 t 
CO2e

Toro

321 t 
CO2e

Liatun  
borettslag

Ådnamarka  
borettslag

106,93 t 
CO2e

Vestland  
fylkeskommune

totalt 16.130 tonn CO2e-ekvivalenter 
i 2019 – En nedgang på litt over et 
halvt tonn fra året før – da de samlede 
klimagassutslippene fra disse aktørene 
endte opp på 16.695 tonn CO2e.

16.129,65 
tonn
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på Stord og Voss blir biogass med 
ett mer aktuelt for kommunen, 
og kan i så fall bety en tidligere 
utfasing av gassfyringsanleggene på 
sykehjemmene.  

Gruppeleder Thomas Lassen i 
eiendomsavdelingen har skaffet til 
veie forbrukstall og annen informasjon 
om alle de gjenværende byggene med 
gass. Han deltok også på workshop, 
og hadde med seg to enøk-ingeniører 
fra avdelingen, Diana Espelid og 
Marianne Helle Solberg. 

3.1 Bergen kommune
 Skal bli fossilfri innen 2030

Bergen kommune bruker propan 
som spisslast til oppvarming av 
seks sykehjem: Arna helseheim, 
Åstveit sykehjem, Løvåsen sykehjem, 
Ladegården sykehjem, Fyllingsdalen 
sykehjem og Ulset sykehjem.

På to av sykehjemmene – Ladegården 
og Fyllingsdalen – har de konkrete 
planer om å erstatte gass med 
varmepumpeløsninger, mens på de 
fire siste kan biogass være et godt 
alternativ. De har tidligere undersøkt 
mulighetene for levering fra BIR sitt 
biogassanlegg, men dette går til 
bussene. Med opplysningene om 
at det kommer nye biogassanlegg 

Foto: Bergen kommune/Ashkan Rouzrokh  



K ARTLEGGING AV GASSFORBRUKERE I  BERGEN 13

3.2 Helse Bergen
 Skal bli fossilfri innen 2030

Helse Bergen er den største 
gassforbrukeren i Bergen og har en 
enorm bygningsmasse på hele 450.000 
m2. De har et stort gassfyringsanlegget 
inne i fjellet bak Haukeland sykehus 
som produserer damp som går til en 
rekke ulike formål; til vaskeriet for 
sterilisering av utstyr; til kjøkkenet og 
til oppvarming og varmt vann for deler 
av bygningsmassen. Gassen kommer 
gjennom rør fra lagertanker ved Store 
Lungegårdsvannet. Denne tomten 
tilhører Bergen kommune, og er regulert 
for utbygging, så det er naturlig å gjøre 
endringer i den forbindelse. Anlegget til 
Helse Bergen produserer også fjernvarme 
basert på bioolje for BKK Varme. Det 
er et godt egnet sted for BKK Varme 
siden anlegget har skorstein fra før. 
Driftssikkerhet er kritisk for et sykehus,  
og siden gass har fungert optimalt for 
dem, så har ikke det ikke vært prioritert 
hittil å se på alternativer. Men denne 
høsten har ledergruppen i Helse Bergen 
bestemt seg for å bli fossilfri innen 2030, 
så nå jobber de mot dette målet. Det er 
flere alternativer som kan være aktuelt, 
men det er for tidlig å si ennå på grunn  
av kompleksiteten i anlegget.

I forprosjektet har miljørådgiver, Kristin 
Blehr Patterson og seksjonsleder for 
teknisk avdeling, Roald Fosse bidratt med 
opplysninger til kartleggingen. Begge 
deltok også på workshop i tillegg til 
kontroller, Morten Fauske. 

3.3 Kavli
 Skal bli fossilfri innen 2030

Kavli bruker naturgass til å 
produsere damp til produksjonen 
og oppvarming av bygg. Dampen 
benyttes i hovedsak – 80 prosent – til 
produksjonen og resten – 20 prosent 
– som spisslast til varmeanlegget i 
vintermånedene. Det innovative og 
opprinnelig Enova-støttede CO2-
kjøleanlegget med varmeveksler 
fra 2013 står for det meste av 
oppvarming, varmtvann  
og ventilasjon. 

Det er flere alternativer som kan  
være aktuelle for fabrikken til Kavli. 
Den ene dampkjelen skal etter  
planen skiftes ut i 2024-25, så det  
vil være en faktor i beslutningen. De 
har vurdert varmepumper og anser 
også både biokjel og biogass som 
aktuelle løsninger. 

Kavli skal bli fossilfri innen 2030.  
De har gjort mange tiltak på meieriene 
fra før, og nå står fabrikken på Midtun  
i Fana for tur. HMS-leder, Lene Merethe 
Hovi og teknisk sjef, Atle Sjursæther 
har vært våre kontaktpersoner i 
forprosjektet. Begge deltok også 
på workhop, og har skaffet til veie 
forbrukstall og annen informasjon  
til kartleggingen. 
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3.4 Vestland fylkeskommune
  Har visjon om nullutslipp  
innen 2030

Vestland fylkeskommune har to bygg 
som bruker gass til oppvarming: 
Knarvik videregående skole og Stend 
videregående skole. Knarvik vgs gikk 
over fra olje til gass for noen år siden, 
og fram til i fjor var gass grunnlast, 
mens elkjel var spisslast. For å redusere 
gassbruken er dette byttet om slik 
at gass nå er spisslast. Stend vgs har 
fjernvarme basert på flis med gass som 
spisslast. Det er BKK Varme som eier 
og drifter anlegget på Stend, mens 
fylkeskommunen kjøper varmen.

Vestland fylkeskommune har ikke 
planer om å fase ut gass på disse to 
videregående skolene i nærmeste 
fremtid, men har visjon om nullutslipp 
innen 2030. 

Terje Bringedal på teknisk 
support og energimåling har 
bidratt med forbrukstall for 
de to gassfyringsanleggene til 
fylkeskommunen. Han ble invitert på 
workshop, men hadde ikke anledning 
til å prioritere dette i denne omgang.
Vestland fylkeskommune var likevel 
representert på workshopen ved 
Bjørnar Tjoflot som holder i arbeidet 
med den nye biogasstrategien deres, 
og Nils Endre Grønås, seksjonssjef ved 
avdeling for organisasjon og økonomi. 

3.5 BKK
 Er fossilfri fra 2020

BKK har et gassfyringsanlegg på 
Haukeland sykehus som leverer varme 
basert på naturgass som spisslast til 
fjernvarmenettet. Denne gassbruken 
er faset ut fra og med 2020 og erstattes 
av bioolje og strøm. Det har kostet BKK 
omlag én million å bygge om anlegget 
fra gass, i tillegg til årlige merkostnader 
på 3,5 millioner for å holde anlegget 
fossilfritt. 

Administrerende direktør i BKK Varme, 
Øystein Haaland har bidratt med 
opplysninger til kartleggingen. Han 
deltok på workshopen, og holdt et kort 
innlegg om fjernvarme – som løsning –  
i den faglige delen. Produksjonsleder, 
Kristian Aho var også blant deltakerne  
i workshopen. 

3.6 JDE
  Vil gå over til biogass så snart det  
blir tilgjengelig

JDE – tidligere Kaffehuset Friele 
– har gassfyringanlegg knyttet til 
produksjonen på deres fabrikk på 
Midtun. JDE har ikke blitt involvert i 
dette prosjektet ettersom Entro allerede 
hadde et oppdrag hos dem som 
involverte gassfyringsanlegget. Entro 
har derimot hentet inn opplysninger  
til kartleggingen. JDE har en ambisjon 
om å gå over til biogass når dette er 
tilgjengelig i nærområdet, og er i dialog 
med aktuelle partnere.
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3.7 Smiberget, Ortuvann og 
Lyshovden borettslag

 Skal over på fjernvarme i 2022

Disse tre borettslagene i Fyllingsdalen 
– alle tilknyttet BOB – har en felles 
fyringssentral i Ture Nermanns vei 
som leverer varme til 1237 leiligheter. 
Da borettslagene ble bygget ble det 
fyrt med olje, men senere skiftet de til 
naturgass. Nå bruker de propan som 
en mellomløsning fram til fjernvarmen 
kommer til bydelen i forbindelse med 
utbyggingen av Bybanen – forventet 
tilkobling i 2022. 

Trond Helle, styreleder i Smiberget 
borettslag ble invitert til workshop, 
men sto over siden de allerede har en 
plan for utfasing av gass. Styremedlem 
i fyringssentralen «SOL», Arve Carlsen, 
har hentet inn forbrukstall og andre 
opplysninger til kartleggingen.

3.8 Liatun borettslag
  La inn bergvarme i 2019 og vil over på 
biogass til spisslast

Liatun borettslag i Arna bruker 
propan til spisslast for oppvarming 
av 186 leiligheter. Borettslaget har 
et nærvarmeanlegg der gasskjelen 
i hovedsak er i bruk i vinterhalvåret. 
Liatun la om fra olje til bergvarme for 
ett år siden i oktober 2019. Da ble det 
borret 34 energibrønner, og under 
denne omleggingen ble det samtidig 
undersøkt mulighetene for å skifte 
ut propan med biogass, og de fant ut 
at det ville koste ca. 100.000 å gjøre 
gasskjelen klar for biogass. 
Styreleder i borettslaget, John Tore 
Hunhammer har bidratt med mye 
informasjon til kartleggingen. Han 
deltok også på workshop sammen 
med vaktmester, Geir Ove Holsen og 
styremedlem, Rune Lillevik. De foreslo 

Foto: Kari Ingvaldsen
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under workshopen at borettslagene 
kunne utveksle erfaringer rundt utfasing 
av gass, og den faglige delen gjorde 
de trygg på at biogass er det beste 
alternativet for borettslaget, og de er klar 
for å gå over til biogass umiddelbart.

3.9 Lønborg borettslag
 Har ingen planer om å erstatte gass

Lønborg er et borettslag i Ytre 
Sandviken med 183 leiligheter. 
Borettslaget har et gassfyringsanlegg til 
oppvarming av deres tre høyblokker, i 
tillegg til Hellen Sentrum borettslag og 
ni rekkehus i Øvre Lønborg. Anlegget 
er en kombinert el- og gasskjel som går 
på den energikilden som til enhver tid 
er billigst. Nå når strømprisen er lav, så 
bruker de gass som spisslast på kalde 
dager, men i 2019 var det omvendt og 
de brukte gass gjennom hele året.

Styreleder, Anne Margrete Rødsand ble 
invitert til workshop, men hadde for 
tiden ikke anledning til å delta. Knut 
Eia, driftsleder i borettslaget har bidratt 
med forbrukstall og opplysninger til 
kartleggingen.

3.10 Ådnamarka borettslag
 Skal vurdere å erstatte gass

Ådnamarka er et lite borettslag i Arna 
med 62 leiligheter. De har propan som 
spisslast til oppvarming av borettslaget.  
Ådnamarka har avtale med BKK om 
hele varmeleveransen mot at de skal 
kunne stenge av elektrokjelen hvis det 
er behov for elektrisitet andre steder. 

Borettslaget er åpen for å fase ut gassen, 
men har ikke hatt dette på agendaen 
før de fikk høre om utsiktene for fossil 
gass. Kontaktpersoner i borettslaget er 
styreleder, Tove Solberg og vaktmester 
Rune Jansen. Begge ble invitert til 
workshop, men førstnevnte måtte 
prioritere noe annet, og sistnevnte 
hadde ikke utstyr til å kunne delta 
digitalt. Rune Jansen har likevel 
bidratt til prosjektet ved å hente inn 
forbrukstall og annen informasjon til 
kartleggingen. 

3.11 Sølvberget borettslag
 Har ingen planer om å erstatte gass

Sølvberget Borettslag har propan til 
oppvarming av over 250 leiligheter. 
Borettslaget har hatt rørleggere 
innom som har anbefalt og regnet på 
varmepumpeanlegg som erstatning 
for gass. Men det er ingen planer 
om dette per i dag, med mindre 
det oppstår en feil eller andre 

Foto: Gerd Litun
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uforutsette større kostnader knyttet 
til gassfyringsanlegget. Ingen fra 
borettslaget hadde anledning til å 
delta på workshop, men prosjektet har 
fått tilgang på forbrukstall og andre 
opplysninger til kartleggingen.

3.12 Hellenesset borettslag
 Har ingen planer om å erstatte gass

Hellenesset borettslag i Ytre Sandviken 
har 160 leiligheter og en del av 
Vestbo. Borettslaget har naturgass til 
oppvarming av leilighetene. Hvis det 
oppstår problemer med gassleveransen 
har anlegget deres fyringsolje som 
reservelast. 

Styreleder, Kjell-Kåre Pedersen ble 
invitert til workshop, men takket nei til å 
delta på den. Han løftet tematikken opp 
på et påfølgende styremøte, men det 
var ingen interesse i å ta tak i dette nå. 
Av den grunn vil de heller ikke ha noe 
informasjon på dette tidspunkt, fordi 
bildet etter deres oppfatning vil kunne 
endre seg om noen år. Forbrukstall 
ble etterspurt, men det krevde for 
stor innsats å finne disse fram grunnet 
uforutsigbare leveranser av gass 

For å beregne klimagassutslipp for 
borettslaget har vi gjort et estimat 
basert på Smiberget, Lyshovden og 
Ortuvannet borettslag som har samme 
kombinasjon av gass til grunnlast og 
olje til reservelast. 

3.13 Mannsverk boliglag
 Skal vurdere biogass som reservelast

Mannsverk boliglag i Årstad bydel har 
588 leiligheter, og er et av de største 
borettslagene i Bergen. Boliglaget 
har fjernvarme i dag, men har også 
et gassfyrt anlegg i reserve som 
slår inn hvis det er problemer med 
fjernvarmeleveransen. Boliglagets 
avtale om fjernvarme følger strømprisen 
som tidvis er vesentlig høyere enn 
gassprisen, derfor har de beholdt 
gassfyringsanlegget slik at de har 
muligheten til å gå tilbake til gass. Slik 
det er nå, så har boliglaget gassforbruk 
bare noen dager i løpet av året. 

Driftssekretær i borettslaget, Ingrid 
Næss deltok på workshop og 
har bidratt med opplysninger til 
kartleggingen. Hun skal rapportere til 
styret om prosjektet og informere om 
at de innen 2030 må gjøre noe med 
gassfyringsanlegget

3.14 Toro
  Vil gå over til biogass så snart det  
er tilgjengelig

Toro bruker naturgass til produksjon 
av damp som igjen brukes til 
oppvarming av ventilasjonsluft, varmt 
vann og til prosessene på fabrikken i 
Arna. I starten etter etableringen av 
biogassanlegget til BIR i Rådalen fikk 
Toro levert biogass derfra, men mistet 
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tilgangen da kommunen tok en politisk 
avgjørelse om at biogassen skulle gå 
til gassbussene til Skyss. I en periode 
fikk de levert biogass fra Trøndelag. 
Anlegget deres er godt tilpasset en 
overgang til biogass og de kan gå  
over til biogass «på dagen» de får 
tilgang igjen. Toro har også ca. 300 
tonn slam fra renseanlegget sitt 
som er tilgjengelig som råstoff for et 
biogassanlegg. På et tidspunkt vurderte 

de å etablere et slikt anlegg selv, men 
gikk bort fra ideen. 

Lene Steinset, prosjektleder på  
Toro-fabrikken har vært vår 
kontaktperson og bidratt med 
opplysninger til kartleggingen. Hun 
deltok også på workshop sammen med 
fabrikksjef, Roy Eide og HMS-ansvarlig, 
Per Christian Hage.

Foto: Jan M. Lillebø, BT
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3.15 Nordea Liv Eiendom –  
Folke Bernadottes vei 38

 Skal over på fjernvarme i 2022 

Folke Bernadottes vei 38 er et stort 
næringsbygg i Fyllingsdalen som huser 
Nordea, Fjordkraft, Sbanken med flere. 
Bygget eies av Nordea Liv Eiendom, 
forvaltes av Malling og Co og driftes av 
Toma Eiendomsdrift – som har vært vår 
kontaktperson under kartleggingen. 

Den eldste delen av næringsbygget 
har ren elektrisk oppvarming, mens 
den nyeste delen har varmepumpe 
med gasskjel som spisslast. De skal 
over på fjernvarme når den bygges ut 
til Fyllingsdalen i 2022. De vurderer 
å bytte til biogass fram til bygget blir 
koblet på fjernvarmenettet, og har også 
planer om solceller. Toma Eiendomsdrift 
ble invitert til å delta på workshop, 
men siden de har planene klar for 
utfasing av gass ble ikke dette prioritert 
i denne omgang. Charlotte Ketelsen, 
teknisk forvalter i Toma har bidratt med 
forbrukstall og andre opplysninger til 
kartleggingen.

3.16 Horisont
  Har ikke planer nå, men biogass kan 
være aktuelt som spisslast

Kjøpesenteret Horisont i Åsane 
har en stor energisentral med flere 
energibrønner som leverer varme til 
40.000 kvadratmeter butikklokaler og 
nærmere 700 boliger fordelt på 56. 
000 kvadratmeter. De bruker gass til 
reservelast, og så i utgangspunktet ikke 
at det var noen gode alternativer. Når 
biogass ble nevnt, var responsen at det 
kunne være interessant. 

Driftsleder på Horisont, Jan Erik 
Andersen ble invitert på workshop, 
men hadde ikke anledning til å delta. 
Forbrukstall fra Horisont ble etterspurt 
for å kunne beregne klimagassutslipp, 
men anlegget har ikke gassmåler, så 
det lar seg ikke gjøre på nåværende 
tidspunkt.
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Tonn CO2 Forbruk i kWt/år Oppvarming Industri Status Workshop

Gassforbruker 2018 2019 2018 2019 Gass 
type

Grunn 
last

Spiss-
last

Reserve- 
last

Grunn 
last

Reserve- 
last

 Bydel Deltakere

Helse Bergen 3 461,80 4 248,90 17 658 053 17 540 920 Natur-
gass Gass Olje Gass Olje Skal bli fossilfri  

innen 2030 Årstad J J
Seksjonsleder teknisk 
avdeling, kontroller og 
miljørådgiver

Bergen kommune 1 154,29 1 014,68 5 381 819 4 730 883  Skal bli fossilfri  
innen 2030 J J

Gruppeleder i eien-
domsavdelingen og  
to enøk-ingeniører

Arna helseheim 170,76 178,45 796 146 832 000 Propan Elkjel Gass Arna

Åstveit sykeheim 166,01 128,63 774 013 599 723 Propan Elkjel Gass Åsane

Løvåsen  
sykehjem

221,32 197,41 1 031 884 920 392 Propan Elkjel Gass Fyllings-
dalen

Ladegården  
sykehjem

253,19 196,78 1 180 504 917 462 Propan Elkjel Gass Bergenhus

Fyllingsdalen 
sykehjem

188,61 216,38 879 385 1 008 852 Propan Elkjel Gass Fyllings-
dalen

Ulset sykehjem 154,40 97,04 719 887 452 454 Propan Elkjel Gass Åsane

Vestland  
fylkeskommune

39,04 106,93 182 033 498 537 Har visjon om null 
utslipp innen 2030 J J Seksjonssjef og  

rådgiver

Knarvik videre- 
gående skole 8,63 10,76 40 245 50 154 Elkjel Gass
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Tonn CO2 Forbruk i kWt/år Oppvarming Industri Status Workshop

Gassforbruker 2018 2019 2018 2019 Gass 
type

Grunn 
last

Spiss-
last

Reserve- 
last

Grunn 
last

Reserve- 
last

 Bydel Deltakere

Helse Bergen 3 461,80 4 248,90 17 658 053 17 540 920 Natur-
gass Gass Olje Gass Olje Skal bli fossilfri  

innen 2030 Årstad J J
Seksjonsleder teknisk 
avdeling, kontroller og 
miljørådgiver

Bergen kommune 1 154,29 1 014,68 5 381 819 4 730 883  Skal bli fossilfri  
innen 2030 J J

Gruppeleder i eien-
domsavdelingen og  
to enøk-ingeniører

Arna helseheim 170,76 178,45 796 146 832 000 Propan Elkjel Gass Arna

Åstveit sykeheim 166,01 128,63 774 013 599 723 Propan Elkjel Gass Åsane

Løvåsen  
sykehjem

221,32 197,41 1 031 884 920 392 Propan Elkjel Gass Fyllings-
dalen

Ladegården  
sykehjem

253,19 196,78 1 180 504 917 462 Propan Elkjel Gass Bergenhus

Fyllingsdalen 
sykehjem

188,61 216,38 879 385 1 008 852 Propan Elkjel Gass Fyllings-
dalen

Ulset sykehjem 154,40 97,04 719 887 452 454 Propan Elkjel Gass Åsane

Vestland  
fylkeskommune

39,04 106,93 182 033 498 537 Har visjon om null 
utslipp innen 2030 J J Seksjonssjef og  

rådgiver

Knarvik videre- 
gående skole 8,63 10,76 40 245 50 154 Elkjel Gass
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Tonn CO2 Forbruk i kWt/år Oppvarming Industri Status Workshop

Gassforbruker 2018 2019 2018 2019 Gass 
type

Grunn 
last

Spiss-
last

Reserve- 
last

Grunn 
last

Reserve- 
last  Bydel Deltakere

Stend vide-
regående skole

30,41 96,17 141 788 448 383
Fjern-
varme  
av flis

 Gass Fana

Kavli 442,92 457,68 2 400 000 2 480 000
Natur-
gass

CO2- 
kjøleanlegg Gass Gass Ingen Skal bli fossilfri innen 2030 Fana J J HMS-leder og  

teknisk sjef

Toro 3 045,08 3 045,08 16 500 000 16 500 000
Natur-
gass Gass Olje Gass Olje Vil gå over til biogass så 

snart det er tilgjengelig Arna J J Prosjektleder, fabrikksjef  
og HMS-leder

Liatun borettslag 416,88 321,09 1 943 693 1 497 050 Propan Berg-
varme Gass

La inn bergvarme i 2019 
og vil over på biogass til 
spisslast

Arna J J Styreleder, styremedlem  
og vaktmester

Sølvberget  
borettslag

449,76 396,35 2 096 984 2 890 912 Propan Gass Bioolje Har ingen planer om å  
erstatte gass Bergenhus J N Hadde ikke anledning  

til å delta

Nordea Liv  
Eiendom (FB38)

55,80 55,80 260 160 260 160 Propan Varme-
pumpe  Gass Skal over på fjernvarme i 

2022
Fyllings- 
dalen J N

Interessert i å delta, men 
hadde ikke anledning

Ådnamarka  
borettslag

19,45 13,95 90 661 65 038 Propan Elkjel Gass Skal vurdere å erstatte gass Arna J N Ville delta, men hadde ikke 
utstyr til digital workshop

BKK 2 509,88 1 845,50 13 600 000 10 000 000
Natur-
gass   Er fossilfri fra 2020 Ytrebygda J J Administrerende direktør 

og produksjonsleder

Horisont  
Berg-
varme  Elkjel Gass  

Har ikke planer nå, men  
biogass kan være aktuelt 
som spisslast

Åsane J N Passet ikke denne dagen

Mannsverk  
boliglag 35,26 35,26 164 384 164 384 Propan Fjern-

varme Gass  Skal vurdere biogass som 
reservelast Årstad J J Driftssekretær

Lønborg  
borettslag 15,28 367,03 71 250 1 711 250 Propan Gass/

Elkjel
 Gass/
Elkjel

Har ingen planer om å  
erstatte gass Bergenhus J N Hadde ikke anledning  

til å delta
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Tonn CO2 Forbruk i kWt/år Oppvarming Industri Status Workshop

Gassforbruker 2018 2019 2018 2019 Gass 
type

Grunn 
last

Spiss-
last

Reserve- 
last

Grunn 
last

Reserve- 
last  Bydel Deltakere

Stend vide-
regående skole

30,41 96,17 141 788 448 383
Fjern-
varme  
av flis

 Gass Fana

Kavli 442,92 457,68 2 400 000 2 480 000
Natur-
gass

CO2- 
kjøleanlegg Gass Gass Ingen Skal bli fossilfri innen 2030 Fana J J HMS-leder og  

teknisk sjef

Toro 3 045,08 3 045,08 16 500 000 16 500 000
Natur-
gass Gass Olje Gass Olje Vil gå over til biogass så 

snart det er tilgjengelig Arna J J Prosjektleder, fabrikksjef  
og HMS-leder

Liatun borettslag 416,88 321,09 1 943 693 1 497 050 Propan Berg-
varme Gass

La inn bergvarme i 2019 
og vil over på biogass til 
spisslast

Arna J J Styreleder, styremedlem  
og vaktmester

Sølvberget  
borettslag

449,76 396,35 2 096 984 2 890 912 Propan Gass Bioolje Har ingen planer om å  
erstatte gass Bergenhus J N Hadde ikke anledning  

til å delta

Nordea Liv  
Eiendom (FB38)

55,80 55,80 260 160 260 160 Propan Varme-
pumpe  Gass Skal over på fjernvarme i 

2022
Fyllings- 
dalen J N

Interessert i å delta, men 
hadde ikke anledning

Ådnamarka  
borettslag

19,45 13,95 90 661 65 038 Propan Elkjel Gass Skal vurdere å erstatte gass Arna J N Ville delta, men hadde ikke 
utstyr til digital workshop

BKK 2 509,88 1 845,50 13 600 000 10 000 000
Natur-
gass   Er fossilfri fra 2020 Ytrebygda J J Administrerende direktør 

og produksjonsleder

Horisont  
Berg-
varme  Elkjel Gass  

Har ikke planer nå, men  
biogass kan være aktuelt 
som spisslast

Åsane J N Passet ikke denne dagen

Mannsverk  
boliglag 35,26 35,26 164 384 164 384 Propan Fjern-

varme Gass  Skal vurdere biogass som 
reservelast Årstad J J Driftssekretær

Lønborg  
borettslag 15,28 367,03 71 250 1 711 250 Propan Gass/

Elkjel
 Gass/
Elkjel

Har ingen planer om å  
erstatte gass Bergenhus J N Hadde ikke anledning  

til å delta
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Skal fase ut gass

Planlegger å fase ut gass

Vurderer å fase ut gass

Skal ikke fase ut gass

Tonn CO2 Forbruk i kWt/år Oppvarming Industri Status Workshop

Gassforbruker 2018 2019 2018 2019 Gass 
type

Grunn 
last

Spiss-
last

Reserve- 
last

Grunn 
last

Reserve- 
last

 Bydel Deltakere

Smiberget  
borettslag 

Ortuvannet  
borettslag

Lyshovden  
borettslag

3 478,85 2 666,85 16 219 944 12 434 030 Propan Gass Olje  Skal over på fjernvarme  
i 2022

Fyllings-
dalen N N IIkke behov siden de har 

planen klar

Hellenesset  
borettslag 305,96 305,96 1 657 871 1 657 871

Natur-
gass

Gass Olje  Har ingen planer om å  
erstatte gass Bergenhus J N Ikke interessert i å delta

JDE 1264,47 1248,61 6 851 615 6 765 691 Natur-
gass Gass Gass Vil gå over til biogass så snart 

det blir tilgjengelig Fana N N Ikke behov, for blir  
fulgt opp av Entro

18 gassforbrukere 16 694,72 16 129,65 85 078 466 78 153 753

22 gassfyrte 
 anlegg
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Tonn CO2 Forbruk i kWt/år Oppvarming Industri Status Workshop

Gassforbruker 2018 2019 2018 2019 Gass 
type

Grunn 
last

Spiss-
last

Reserve- 
last

Grunn 
last

Reserve- 
last

 Bydel Deltakere

Smiberget  
borettslag 

Ortuvannet  
borettslag

Lyshovden  
borettslag

3 478,85 2 666,85 16 219 944 12 434 030 Propan Gass Olje  Skal over på fjernvarme  
i 2022

Fyllings-
dalen N N IIkke behov siden de har 

planen klar

Hellenesset  
borettslag 305,96 305,96 1 657 871 1 657 871

Natur-
gass

Gass Olje  Har ingen planer om å  
erstatte gass Bergenhus J N Ikke interessert i å delta

JDE 1264,47 1248,61 6 851 615 6 765 691 Natur-
gass Gass Gass Vil gå over til biogass så snart 

det blir tilgjengelig Fana N N Ikke behov, for blir  
fulgt opp av Entro

18 gassforbrukere 16 694,72 16 129,65 85 078 466 78 153 753

22 gassfyrte 
 anlegg
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3.17 Andre funn
Bergensbakeriene er registrert 
med gassfyringsanlegg hos Bergen 
Brannvesen, men dette viste seg å være 
et CO2-anlegg for innfrysningsprosser 
som derfor ikke har klimagassutslipp 
knyttet til forbrenning. 

Prestestien borettslag er registrert 
med gassfyringsanlegg hos Bergen 
Brannvesen, men de har nylig erstattet 
gass med varmepumper.

Universitetet i Bergen hadde utslipp 
av lystgass på 74,1 tonn CO2e i 2019, i 
følge klimaregnskapet til Klimapartnere 
Vestland. Disse utslippene er fra lystgass 
på medisinsk og psykologisk fakultet. 
De faller dermed utenfor  
dette prosjektet.

Statsbygg er registrert med 
783,9 tonn CO2e fra propan eller 
naturgass i Klimapartnere Vestland 
sitt klimaregnskap for 2019. Her er 
det rapportert for både Vestland 
og Rogaland, så siden utslippene 
fra gassforbruk kommer i sin helhet 
fra anlegg i Rogaland ser vi bort  fra 
Statsbygg fra denne kartleggingen.

Grand Hotel Terminus er registrert 
med 4,3 tonn CO2e propan eller 
naturgass i Klimapartnere Vestland sitt 
klimaregnskap for 2019. De kan ikke 
klassifiseres som en stor gassforbruker, 
så holdes utenfor kartleggingen.

Åsamyrene 320 er registrert med 
gassfyringsanlegg hos Bergen 
Brannvesen, men etter kontakt med 
eiendomsforvalter, Malling og Co ble 
dette avkreftet

Møllendalsveien 40-44 er registrert 
med gassfyringsanlegg hos Bergen 
Brannvesen. Dette anlegget har 
kartleggingen ikke klart å få en status 
på til tross for flere forsøk.

Gassfyringsanlegg registrert på 
privatpersoner og enkeltpersonsforetak 
er også utelatt fra denne kartleggingen. 
Det er 21 slike anlegg registert i Bergen 
Brannvesen sitt register.
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4. Faglig del

Energi- og miljørådgiveren Entro er faglig samarbeidspartner 
i forprosjektet. Entro er en del av den grønne næringsklyngen 
bGreen og partnernettverket til Klimapartnere Vestland og er 
hentet inn i kraft av å være fagspesialist innen energibruk og miljø. 

Det er ikke gjort så mange erfaringer med utfasing av gass i Bergen. 
Det var konklusjonen til Entro etter å ha vært i kontakt med andre 
rådgivende ingeniørfirma for å finne konkrete caser som kunne 
legges fram. Av den grunn var det behov for en del undersøkelser i 
forkant av workshopen. 
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4.1 Fossil gass
Fossil gass distribueres til sluttbruker i rør 
eller tank hvorpå den deretter forbrennes 
for å produsere energi.

Det er ulike typer gass:

Rørgass – for lavtrykks distribusjonsnett, 
består hovedsakelig av metan og etan 

CNG – Compressed Natural Gas. Trykksatt 
naturgass, hovedsakelig metan (CH4), 85- 
95 %-v. 

LNG – Liquefied Natural Gas. Nedkjølt, 
flytende naturgass, lokal distribusjon for 
lavtrykks distribusjonsnett eller i tank 

LPG – Liquefied Petroleum Gas. Propan 
og butan i flytende/kondensert form, 
distribueres i tank. 

Alle gassforbrukerne som er identifisert 
i denne kartleggingen bruker enten 
naturgass (LNG) eller propan (LPG) til 
oppvarming eller industriformål.
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4.2 Biogass
Biogass er den korteste veien til utfasing 
av fossil gass. Det er en aktuell løsning 
for de fleste aktørene i kartleggingen, 
og kan egne seg godt til både 
oppvarming- og industriformål. Derfor 
vil dette alternativet få en grundigere 
presentasjon enn resten av løsningene. 

Biogass dannes når organisk materiale 
brytes ned av mikroorganismer 
i oksygenfritt miljø. De viktigste 
råstoffene for biogassproduksjon 
er våtorganisk avfall, avløpsslam, 
fiskeslam og husdyrgjødsel. Biogass 
består i hovedsak av metan, men ved 
forbrenning dannes CO2 og vann. Alt 
som ikke blir brutt ned til biogass kalles 
for biorest. Dette kan potensielt brukes 
til å erstatte kunstgjødsel, noe som vil  
gi biogass en ekstra klimaeffekt. Men 
i dag er det restriksjoner på bruken 
av biorest på Vestlandet. Siden det 
eksempelvis ikke er lov til å bruke 
biorest til dyrking av grønnsaker, så 

sendes den i stedet til Østlandet til  
bruk i kornproduksjonen der.
Det eneste biogassanlegget i Bergen 
per i dag er BIR sitt i Rådalen som 
leverer 23GWh biometan – som er 
oppgradert biogass. Det er gjort et 
politisk vedtak på at biogass fra dette 
anlegget skal gå til gassbussene i 
byen. Flere av gassforbrukerne har 
gjennom samtalene vist interesse for en 
overgang til biogass, men blir hindret av 
manglende tilgang.  

Det skjer derimot en del på dette 
området nå. Revero med Gasnor 
på eiersiden planlegger å bygge 10 
biogassanlegg i årene framover, og 
det første vil stå klar i løpet av 2021. 
Målet er å komme opp i 600 GWh. Det 
planlegges også et "Prosjekt Biogass" på 
Voss ledet av Indre Hordaland Miljøverk. 
Fylkestinget i Vestland fylkeskommune 
har bedt administrasjonen å utarbeide 
en biogasstrategi for fylket. Denne skal 
være klar i januar.  
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En annen driver for mer 
biogassproduksjon er at innen 
2023 må matavfallet kildesorteres. 
Det gjøres ikke i Bergen i dag, 
så når dette trer i kraft vil BIR få 
store mengder ekstra råstoff for 
biogassproduksjon. 
I forhold til fossil gass vil biogass 
koste rundt 50% mer. Man får altså 
ikke en økonomisk gevinst, men 
oppnår en miljømessig gevinst. 
Det krever derimot lite investering i 
anlegget, og det å erstatte fossil gass 
med biogass av samme kvalitet er 
teknisk uproblematisk. 

Det enkleste alternativet til fossil 
gass er å bruke samme type 
gassprodukt som man ellers ville 
gjort, bare at opphavet til gassen 
er annerledes. Oppgradert biogass 
(CBG og LBG), tilsvarer CNG og LNG. 
Biopropan tilsvarer LPG. 

+ Teknisk uproblematisk å 
erstatte fossil gass

Krever lite investering i 
anlegget

Prisen vil normalt være 
høyere (opp mot 50%)

Tilgjengeligheten er dårlig 
per i dag
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4.2 Fjernvarme
Et fjernvarmeanlegg forsyner flere 
bygg – og noen ganger en hel by 
eller flere bydeler – med energi til 
varmt tappevann og oppvarming. 
I varmesentralen varmes det opp 
varmtvann. Dette varmtvannet fraktes 
til boliger og bygg som er tilkoblet 
fjernvarmenettet gjennom superisolerte 
fjernvarmerør i bakken. 

I Bergen leverer BKK 262 GWh varme 
ut på fjernvarmenettet. Den er i all 
hovedsak basert på avfallsforbrenning, 
og vil være 100 prosent fossilfri fra 
2020. I årene før har det ligget på 95 
prosent, der den resterende andelen har 
kommet fra naturgass.

Flere av gassforbrukerne fra 
kartleggingen har intensjonsavtale 
med BKK Varme om å fase ut gassen 
til fordel for fjernvarme i 2022. Da er 
tunnellen fra Fjøsanger til Fyllingsdalen 
ferdig i forbindelse med utvidelsen 
av Bybanen. Fjernvarmenettet blir 
bygget ut parallelt. Dette gjelder 
borettslagene Smiberget, Ortuvann og 
Lyshovden, samt næringsbygget i Folke 
Bernadottes vei 38.

4.3 Væske-vann-
varmepumpe
En væske-vann-varmepumpe også  
kalt bergvarmepumpe, 
jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe 
bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø 
til å varme opp vann til radiatorer eller 
vannbåren gulvvarme.

Bergen kommune har planer om å 
legge inn væske-vann varmepumpe 
på to av sykehjemmene som i dag 
har gassfyringsanlegg, mens Liatun 
borettslag gikk over fra gass til 
bergvarme i 2019. De har redusert 
gassforbruket betydelig, men har 

Driftes av 
fjernvarmeselskap og 
krever dermed mindre av 
byggeier

Gir leveringssikkerhet

Begrenset tilgjengelighet

+
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+

Kr.

Effektiv – kan gi opp til fire 
ganger så mye varme som 
den strømmen du tilfører

Gir ingen støy

Lang levetid (25 år) og 
meget driftssikre

Gir svært god varmeeffekt, 
da varmekilden i bakken 
holder en jevn temperatur 
hele året

Kan være en kostbar 
investering
Visse geografiske 
begrensninger i forhold 
til byggets plassering og 
nærhet til de egnende 
elementene (jord, vann, 
sjø)

120.000 og oppover 
(avhengig av varmeeffekt) 
+ boring og tilrettelegging

fortsatt gass til spisslast på de kaldeste 
dagene. Det samme gjelder Horisont 
som varmer opp hele kjøpesenteret og 
flere bygg i nærheten med bergvarme, 
mens gass er spisslast. 
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4.4 Luft-vann-
varmepumpe
En luft-vann-varmepumpe utnytter 
varme fra luft til å varme opp vann til 
radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til 
å forvarme tappevannet.

Høy virkningsgrad. 
Spesielt i kystnære 
områder med høy 
middeltemperatur 

Krever relativt små 
inngrep

Lavere investerings-
kostnader enn væske-vann 
varmepumper som berg-, 
jord- og sjøvarmepumper

Fungerer spesielt bra om 
man har høyt forbruk av 
tappevann

Varmepumpen har 
lavest varmefaktor og 
lavest varmeytelse når 
varmebehovet er størst
Utedelen på luft-vann-
varmepumpe har kortere 
levetid enn f.eks. borehull 
som varmeopptakskilde til 
væske-vann varmepumpe 

Kan kreve en 
tilleggsløsning som 
spisslast

60.000 - 150.000 
(avhengig av varmeeffekt) 
+ installasjon

+

Kr.
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4.5 Varmepumpe- 
løsninger 
til industri
I de siste årene har det også kommet 
fram varmepumpealternativer til 
gassfyringsanlegg for industriformål. 
SINTEF Energi har en ny varmepumpe 
som kan produsere damp opp mot 160 
grader.1 Sjokoladeprodusenten Mars 
sin fabrikk i Tyskland er pilotkunde for 
dampvarmepumpen. 

TINE har benyttet en kombinasjon 
av flere teknologier i samspill med 
varmegjenvinning i det nye meieriet 
ved Flesland. Der produseres hettvann 
i samspill med elkjel, fjernvarme og 
høytemperatur varmepumper – som 
brukes i samspill med varmevekslere 
for å gjenvinne varme fra kjøleutstyr og 
kompressor. Det er også oppsamling og 
gjenbruk av spillvarme.2

Dette er innovative energiløsninger som 
kan være interessante for Toro og Kavli 
som bruker gass til industriformål, og 
for Helse Bergen som også bruker gass 
til produksjon av damp.

1 https://www.tu.no/artikler/sintefs-nye-varmepumpe-kan-la-
ge-160-grader-varm-damp/454232 
2 https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/tekno-
logiportefoljen/nytt-tine-meieri-bergen/

4.6 Elektrokjel
En elektrokjel bruker direkte elektrisitet 
til å varme opp vann til radiatorer eller 
vannbåren gulvvarme.

I denne kartleggingen er elkjel den 
vanligste grunnlasten når gass blir 
brukt til spisslast. Dette gjelder alle 
byggene til Bergen kommune, Knarvik 
videregående skole, Ådnamarka 
borettslag og Lønborg borettslag. 

+

Kr.

Gode regulerings-
muligheter 

Anvendelig

El-kjeler kan 
dimensjoneres som 
grunnlastkilde eller 
spisslastkilde, alt avhengig 
av bruksområde og behov

Kan resultere i at 
effektdelen av nettleien 
blir svært høy på grunn 
av påvirkningen anlegget 
kan ha på det elektriske 
sentralnettet.

Elkjeler er kostbare i drift i 
perioder når strømprisene 
er høye

50.000 kr og oppover 
(avhengig av varmeeffekt)
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4.7 Biokjel
En biokjel bruker bioenergi som for 
eksempel ved, pellets eller flis, til å varme 
opp vann til radiatorer eller vannbåren 
gulvvarme. 

Et av anleggene i kartleggingen på 
Stend videregående skole får all varme 
– bortsett fra gass til spisslast – fra et 
flisbasert nærvarmeanlegg med biokjel.1 
BKK Varme har flere slike anlegg i drift 
blant annet på Tertnes videregående 
skole som er basert på lokal flis.

1 http://nobio.no/bkks-forste-flisbaserte-naervarmeanlegg/

+

Kr.

Høy toppeffekt. Kan  
dekke oppvarmings-
behovet også i de 
kaldeste periodene når 
prisen på strøm og andre 
energikilder ofte er høyest.

Brensel har ofte lavere 
kWh-pris enn andre 
energikilder. Tilgang og 
pris kan imidlertid variere 
fra sted til sted.

Automatisk styrt; når 
det er behov for varme 
antennes brenselet 
automatisk

Behov for stabil tilgang  
på brensel

Behov for eget 
lagringsområde for 
brensel

 60.000 –150 000 
(avhengig av varmeeffekt) 
+ installasjon
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4.8 Støtteordninger
Når det gjelder støtteprogrammer som gir insentiver til investeringer innen 
energi og miljø er det stort sett Enova som har dette. Det finnes også andre 
aktører som Innovasjon Norge, NOx-fondet med flere, men disse er av mindre 
relevans når det gjelder utfasing av gass. Følgende støtteprogram i Enova kan 
være aktuelle for aktørene som vil erstatte gass med alternativer basert på 
forbybare energikilder:

Støtteprogram til varmesentral 
til bygningsoppvarming eller 
produksjonsformål, basert på 
fornybare energikilder

Støtteprogram for helhetlig 
kartlegging av bygg

Støtteprogrammer for utbygging 
av fjernvarme / kjøling og 
produksjonsanlegg for biogass / 
biodrivstoff 

Tematiske satsninger for industri:
•  Utfasing av fossile energibærere  

til varmeformål 
•  Elektrifisering av fossilt drevne, 

mekaniske arbeidsprosesser
•  Spillvarmeutnyttelse
•  Utredning av energi- og klimatiltak
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Når dette forprosjektet nå er 
gjennomført har Bergen fått en 
oversikt over omfanget av gassbruk 
i kommunen. De vet også hvem de 
store gassforbrukerne er, og hvor 
deres gassfyringsanlegg befinner seg. 
Gjennom samtaler og intervjuer med 
kontaktpersoner – som i all hovedsak 
også er beslutningstakere – er det 
blitt skapt bevissthet rundt bruken av 
gass og hvilke fremtidsutsikter denne 
energikilden har. 

Det er også rimelig å anta at  
forprosjektet har satt i gang eller i det 
minste framskyndet noen prosesser  
når 65 prosent av gassfyringsanleggene 
var representert på workshopen der 
det ble gått grundig gjennom de ulike 
miljøvennlige alternativene til propan 
og naturgass. På side 40-41 i rapporten 
er det også satt opp en fullstendig 
oversikt over kontaktpersonene i 
forprosjektet med kontaktinfo for hver 
av gassforbrukerne. 

Dermed er veien kort til videre 
oppfølging av aktørene i neste 
fase av kommunens arbeid med 
klimagassutslippene fra gass. 
Flere av gassforbukerne har gitt uttrykk 
for at det er utfordrende å navigere i 
landskapet av energiløsninger og at 
dette prosjektet har hatt et positivt 
bidrag for å motvirke opplevelsen av 
å stå alene med problemstillingen. 
Det vil være smart å bygge videre på 
dette ved å følge aktørene opp videre 
og se nærmere på hva kommunen 
kan gjøre for å senke barrierene de vil 
møte på veien mot utfasing av gass. 
I sjiktet mellom aktørene som har 
en klar plan for utfasing og aktørene 
som ikke er motivert for utfasing, så 
er det 5-10 gassfyringsanlegg som vil 
kunne fases ut de neste fem årene med 
støtte og oppfølging fra kommunen i 
samarbeid med aktører som bGreen og 
Klimapartnere Vestland. 

5. Veien videre
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