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2. Sammendrag 

 

FORDELER 

 Godt miljøprosjekt, varmt vann som ellers slippes ut i havet benyttes 

til oppvarming. 

 Fjernvarmeprosjektet vil kunne føre til tidligere tilgang på kjølevann 

fra Melkøya. 

 Andre prosjekter i Hammerfest vil da få tilgang til kjølevann hurtigere. 

 Hammerfest Energi vil ta et marked innen oppvarming som i dag 

tilhører oljeselskapene. 

 Ved en tildeling av konsesjon fra NVE vil Hammerfest Energi sikre 

monopol på levering av vannbåren varme i Hammerfest. 

 Ved beslutning av tilknytningsplikt fra Hammerfest kommune, vil alle 

nye bygg i området der tilknytningsplikt er gitt måtte knytte seg til 

fjernvarmenettverket. 

 Levering av energi i tråd med fremtidig miljøpolitikk. 

 Vil redusere klimagassutslipp i Hammerfest fra stasjonært 

energiforbruk ved tilgang på kjølevann. 

 Tilgang på rimelig energi ved tilgang på kjølevann. 

ULEMPER 

 Bare lavenergikjølevann tilgjengelig fra Melkøya.  

 Taper kunder som i dag benytter elektrisitet. 

 Dårlig bedriftsøkonomisk prosjekt uten tilgang på kjølevann. 

USIKKERHETER 

 Når vil det bli tilgang på kjølevann? 

 Vil Hammerfest Energi AS få konsesjon for bygging av gasskraftverk 

med Co2 rensing? 

 Vil utbygging av tog 2, Goliat eller andre felt gi tilgang på kjølevann? 

 Andel av kunder som vil knytte seg til fjernvarmenettverket. 

 Vil prosjekterte investeringskostnad samsvare med tilbudene som 

kommer inn på utbygging? 

 Vil Enova gi støtte til prosjektet? 

 Vil anleggsbidraget, bli vedtatt av kommunestyret? 
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NÅVERDIBEREGNING 

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

NOK

ÅR

NÅVERDI   KONTANTSTRØM F SKATT, I NOK

SUM kontantstrøm

Akkumulert kontantstrøm

Figur 1: Akkumulert Kontantstrøm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 5 av 26 

3. Innledning og bakgrunn 

 

1. januar 2007 kom det nye tekniske krav til plan og 

bygningsloven(TEK2007). Når overgangsperioden for implementering av 

TEK2007 er over i august 2009, vil tiden med punktoppvarming basert på 

bare strøm være over. Som hovedkrav skal 40 % av det termiske 

energibehovet(varmtvann, romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft) 

nå hentes fra energikilder som ikke er strøm og eller fossile brensel.  

I juni 2007 ga regjeringen ut sin klimamelding, der ønskes en sterkere 

satsning på vannbåren varme via fjernvarmeanlegg. Dette følges opp av et 

nytt program som lanseres gjennom enova nå i 2008, Fjernvarme 

infrastruktur. Det er her Hammerfest Energi har gitt tilbud på utbygging av 

fjernvarme. Det som skiller dette programmet fra tidligere programmer for 

fjernvarme er frafallet av kravet om ny og fornybare energikilder. Det er dog 

et krav om en plan for når ny og fornybare energikilder kan realiseres. 

I klimaforliket som er inngått av alle partiene på stortinget unntatt 

Fremskrittspartiet varsler flere forhold som vil bære fram en 

fjernvarmeutbygging.  

 ”Partene er enige om å vurdere å innføre forbud mot å erstatte gamle 

oljekjeler med ny i bestående bygg, og å innføre forbud med hjemmel i 

plan- og bygningsloven mot installering av oljekjel i nye bygninger. 

Loven skal etter planen tre i kraft 1. januar 2009. 

 Partene er enige om at det er et viktig prinsipp for klimapolitikken at 

forurenser betaler. 

 Partene er videre enige om at det skal arbeides videre med å sikre at 

det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjel i bestående 

bygg” 

 

På sikt vil det i Hammerfest bli tilgang på kjølevann fra gasskraftverk som 

kan benyttes for oppvarming av boliger og forretningsbygg.  

Hammerfest Kommune er pålagt av SFT å bygge et renseanlegg for kloakk, 

her vil det også være mulighet for uthenting av overskuddsenergi. 
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4. Markedsgrunnlag  

 

Hammerfest by er under kraftig utvikling. Utbyggingen på Melkøya, der 

StatoilHydro er operatør, har medført en sterk økning i aktiviteter både i 

privat og kommunal sektor. Mange nye bygg er oppført, og planer for flere 

utbygginger er under realisering. Hovedveien gjennom Hammerfest sentrum 

(RV 94) skal renoveres og en utbygging av fjernvarme bør nå realiseres. En 

utbygging av fjernvarme etter renovering vil bli svært vanskelig, både med 

tanke på økonomi og tillatelser for graving. 

Hammerfest Energi har gjort en innledende kartlegging av potensialet for 

kunder i områdene Prærien, Fuglenes, sentrum og Storsvingen. Både 

eksisterende kunder og prosjekter under planlegging er kartlagt. 

 

Figur2: Kartlagte områder 
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Utsendelse av utfyllingsskjema, besøk, telefonisk kontakt, og bruk av 

opplysninger som Hammerfest Energi AS besitter, er noen av metodene som 

er brukt for innhenting av markedsdataene.  

4.1. Sentrum 

 

I Hammerfest sentrum består bygningsmassen av, kommunale bygg, 

hoteller, bygg eiet av Statsbygg og private hus. Kommunen er den klart 

største kunden for et fjernvarmeprosjekt. De kommunale bygningene i 

sentrum bruker ca 4,2 GWh i året i oppvarming.  

Strandgata (RV94) skal i perioden 2009 – 2011 renoveres. Det er Statens 

Vegvesen som har prosjektlederansvaret for renoveringen. Kommunen 

planlegger å legge skifer på fortauene, og har i den sammenheng inngått et 

samarbeid med Hammerfest Handelstands- og Næringsforening (HHN) om 

fortausvarme i sentrum av Hammerfest. Oppvarmingen skal skje via 

vannbåren varme. Forventet energiforbruk er ca 1,7 GWh.  

Vi regner med å få gatevarmeprosjektet som kunder til fjernvarmeprosjektet. 

70 % av gårdeierne er til nå tilsluttet prosjektet.  

HHN i samarbeid med Hammerfest kommune ansetter snarlig en 

prosjektleder som skal ha ansvaret for gatevarmeprosjektet. HHN vil danne 

en gårdeierforening for de som vil bli berørt av prosjektet.  

Dette prosjektet vil neppe bli realisert hvis det ikke etableres et 

fjernvarmenettverk. I verste fall vil fortauene oppvarmes med elektriske 

kabler. 

Av alle kartlagte bygninger har 39 % ikke vannbåren varme mens 42 % har 

vannbåren varme.  

I 18,5 % av byggingene har det ikke vært mulig å bestemme om de har 

vannbåren varme eller ikke. Dette skyldes tidsrammen som var til rådighet. 

Dette er private hus i sentrum, og andelen vannbåren varme blant disse 

byggene forventes ikke å være høy. Mange av de private husholdningene har 

”klippet” ned det vannbårne anlegget, og erstattet dette med elektrisk 

punktvarme. 

Strandparken Eiendom AS planlegger etablering av ca 22 000 m2 med 

bygningsmasse på Findustomten i Hammerfest (avmerket som ”planlagt 

utbygging” på Figur 2). De har fullført innledende prosjektering og planlegger 

byggestart 1 kvartal 2009.  
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Figur 3: Oversiktskart Sentrum. Potensial 10,3 GWh 

 

4.1.1. Oversikt over kunder med størst markedspotensial i Hammerfest.  

 

Tabell 1: Kunder med størst markedspotensial  
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4.1.2. Avtalemessige Forhold 

Det er undertegnet en intensjonskontrakt med Hammerfest kommune. 

Hammerfest kommune er den største enkeltforbruker av energi i 

Hammerfest sentrum med et energiforbruk på ca 4,2 GWh(se vedlegg 1). 

Fortausvarmeprosjektet som utgjør et energiforbruk på ca 1,7 GWh vil bli en 

kunde av fjernvarmenettverket. Det eksisterer på nåværende tidspunkt ingen  

 

4.2. Fjernvarme potensial Prærien 

 

På Prærien i dag er det kun en flerbrukshall som benytter seg av vannbåren 

varme. Dette er et begrenset volum og en utbygging vil ikke lønne seg på 

nåværende tidspunkt. Denne delen av Hammerfest tenkes forsynt med 

energi fra eget separat varmesystem.  

Husbanken og kommunen planlegger et nytt boligfelt i området som skal 

basere seg på vannbåren varme. Boligfeltet, som går under arbeidsnavnet 

B2, bygges etter prinsippet om klimatilpassning og universell utforming. 

Kommunen planlegger innledende opparbeiding av feltet våren 2008. Endelig 

fremdriftsplan er ikke klarlagt. Det er heller ikke endelig avgjort hvor mange 

boliger og leiligheter som skal bygges. Det som i dag planlegges er:  

Tabell 2: Planlagt størrelse på boligfeltet B2 

Type bolig BRA m2 

Bolighus  10 800 
Barnehage 500 
Omsorgsbolig/Krisesenter 2 000 

 

Grovkalkulering av energiforbruk viser at bygningsmassen vil ha et netto 

energiforbruk på ca 1 200 000 kWh. Dette er før det tas hensyn til 

virkningsgraden av energikilden. Utregningene er gjort etter NS 3031:2007 

Kommunen planlegger også en innendørs idrettshall i samme området. 

Vedtaket om bygging ble gjort i 2007. Saken skal nå være i planavdelingen i 

kommunen. Etter det Hammerfest Energi kjenner til skal prosjekteringen 

være sluttført i løpet av 2009 og byggestart planlegges i 2010.  
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Figur 4: Oversiktskart Prærien 

Eksisterende flyplass har store utfordringer med værforholdene i forhold til 

plasseringen. Hammerfest er den småflyplassen i Norge med størst trafikk og 

trafikken ventes å øke. På bakgrunn av dette planlegges det nå en ny flyplass 

for Hammerfest, denne planlegges etablert ca 1 mil utenfor sentrum. 

Vindmålinger har pågått i ett år på den nye plasseringen. 

Flytting av flyplassen vil frigjøre store arealer på Prærien, og det er 

sannsynlig at det på dette arealet vil bli utbygging i fremtiden.  

Derfor er Prærien et meget interessant område for fjernvarmeutbygging i 

fremtiden.  Første utbygging på Prærien kan komme i forbindelse med 

etableringen av B2 
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4.3. Fjernvarme potensial Fuglenes 

 

På Fuglenes er det to store forbrukere av energi, Hammerfest sykehus og 

Hammerfest videregående skole. Totalt termisk energiforbruk på Fuglenes er 

ca 6,8 GWh.  

Dette området er svært interessant for etablering av fjernvarme. Vi har 

imidlertid i denne omgang valgt å se bort fra dette området i vårt 

utbyggingsprosjekt. Sykehuset i Hammerfest er slitt, og det har blitt 

signalisert at det skal bygges nytt sykehus i Hammerfest.  

Vi ønsker å følge med denne utviklingen vi det planlegger et 

fjernvarmenettverk på Fuglenes. Vi kjenner til at kommunen har avsatt en 

tomt i Storsvingen med tanke på nytt sykehus. Men hvor nytt sykehus 

planlegges bygget er foreløpig ikke avklart. 

 

Figur 5: Oversiktskart Fuglenes 
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4.4. Fjernvarmepotensial Storvannet 

 

Ved Storvannet i Hammerfest ligger Elvestrand borettslag som er en del av 

Hammerfest og Omegn Boligbyggerlag. Boligblokka går under navnet 

Hesteskoblokka, og har et varmebehov på ca 1,5 GWh. 

 

Figur 6: Hesteskoblokka med sykehuset fremst i bildet og med sentrum i 

  midten. 

Hammerfest og Omegn Boligbyggerlag vurderer nå å bygge ut området 

nedenfor Hesteskoblokka. Hammerfest og Omegn Boligbyggerlag ønsker å 

bygge ca 74 leiligheter fordelt på 4 blokker. Størrelse og energiforbruk vil 

ikke være avklart før etter plan/byggesaksbehandling. Området kan være 

interessant for fjernvarme. 
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4.5. Fjernvarme potensial Storsvingen 

 

I dette området er det i dag ingen kunder for et fjernvarmeanlegg. Det 

planlegges et stort byggefelt bestående av butikker, kontorer og leiligheter. 

Prosjektet er nå under regulering og planlegger byggestart i løpet av 2009.  

Det planlegges 25 000 m2 leiligheter, handelsbygg 10 000 m2 og 15 000 m2 

kontorbygg. Utbyggerne ønsker å bygge lavenergiboliger. Det er gjort 

overordnede beregninger på forventet forbruk etter NS 3031:2007. Forbruket 

er beregnet til ca 4 GWh. Med forutsetning 35 W/m2 tilsier et effektbehov på 

ca 1 750 kW.  

Hammerfest Kommune har avsatt en tomt inntil dette området med tanke på 

nytt sykehus, endelig lokalisering av sykehuset er foreløpig ikke avgjort. 

 

 

Figur 7: Prosjektet til Meridian Eiendom AS på Storsvingen 
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4.6. Fjernvarme potensial Rypefjord 

I Rypefjord ligger de største industriarealene. Kommunen har de siste årene 

investert store summer for å tilrettelegge for næringsutvikling i disse 

områdene.  

 

Figur 8: Plassering av Rypefjord i forhold til sentrum 

 

Et stort nytt næringsområde er under etablering. Leirvikhøyda er ennå ikke 

byggeklart, derfor er det er ikke etablert noen bebyggelse på tomtene. Etter 

det vi kjenner til er flesteparten av tomtene solgt. Dette betyr at vi kan 

forvente en del utbygging på dette området. Men hvilken utbygging og hvilket 

behov de har for fjernvarme kan vi på nåværende tidspunkt ikke si noe om. 

I Rypefjord har det også vært boligutbygging. Flere byggefelt er etablert, men 

etter det vi kjenner til er det ikke planer om nye boligfelt. 

Breidablikk skole er akkurat oppusset og har et varmepotensial på ca 1,5 

GWh.  
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Figur 9: Potensielle fjernvarmekunder i Rypefjord  

4.7. Oppsummering over området med vekstpotensial 

 

Figur10: Potensial Hammerfest  
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5. Energikilder 

 

5.1. Energikilde for sentrum i en startfase  

I startfasen planlegges det å benytte naturgass hvis det er mulig. Prosjektet 

er inne i en dialog med Barents NaturGass AS om leveranser av naturgass. 

Hammerfest Energi AS har mottatt en budsjettpris fra Barents Naturgass AS 

for året 2007, prisen er 37 Øre/kWh. Barents Naturgass As signaliserer at 

de vil kunne tilby en rabatt på 5 %, inkludert alle påslag, i forhold til 

uprioritert strømpris. (Se vedlegg 2) 

Barents NaturGass har satt i gang en prosess der de ser etter en egnet tomt. 

Vi håper å kunne ta i bruk naturgass allerede i en startfase. Elektrisitet er 

også et alternativ som vurderes. Hvis det viser seg at det ikke vil bli mulig 

med naturgass fra oppstarten vil prosjektet måtte velge elektrisitet. 

5.2. Fremtidige energikilder 

Utbygging av energi basert på ny og fornybare energikilder er en utfordring i 

Vest Finnmark. Vi har et stort potensial for vindkraft men dette er lite egnet i 

et fjernvarmenettverk. Det finnes heller ikke tilgang på trevirke i rimelig 

nærhet som kan benyttes. Varmepumper er en løsning som kan benyttes.  

Hammerfest Energi AS planlegger å bygge et gasskraftverk på Rossmolla i 

Hammerfest. Gasskraftverket er planlagt å produsere 100MW elektrisk kraft.  

Kraftverket vil være utstyrt med en dampturbin med varmeproduksjon 130 

MW. Dette vil gi tilstrekkelig energi til at hele Hammerfest kan forsynes med 

varme via fjernvarmenettverket. Spillvarmen fra gasskraftverket vil kunne 

stå for både grunnlasten og spisslasten til fjernvarmenettet. 

 

Figur 11: Planlagt gasskraftverk på Rossmolla  
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Konsesjonssøknaden om å bygge gasskraftverket er nå til behandling i olje 

og energidepartementet. 

Hvis Hammerfest Energi AS ikke får konsesjon for bygging av 

gasskraftverket, utreder vi andre alternativer for energileveranser til 

fjernvarmenettverket.  

Kommunen er pålagt å bygge et renseanlegg for kloakk, og vi ser nå på 

muligheten å benytte varmen i kloakken til fjernvarmen. Renseanlegget skal 

plasseres på Rypklubben utenfor Hammerfest sentrum. 

 
Figur 12: Plassering renseanlegg for kloakk 

 

Flere varmeprosjekterer i Norge henter varme fra kloakken. Dette vil gi 

tilgang på varme til en varmepumpe som ligger over havtemperaturen. 

Erfaringstall tilsier at temperaturen i havet med et dyp på 75 m varierer 

mellom 4˚C – 7˚C.  

Vi ser for oss et noe utvidet prosjekt i Hammerfest der vi vil se på muligheten 

for oppsamling av metangassen som oppstår under renseprosessene. Denne 

metangassen ønsker vi å brenne i en gassmotor som da vil gi både strøm til 

varmepumpen og varme ut på nettet. Dette vil måtte studeres nærmere når 

utformingen på renseanlegget er klart. Vi vil ikke kunne si noe om hvilken 

effekt som kan hentes ut før renseanlegget er prosjektert. Etter det vi 

kjenner til skal renseanlegget være klart i løpet av en 5 års periode. 

Dette vil selvsagt være en grunnlast. Som spisslast tenkes naturgass 

benyttet. 
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Figur13: Utnytting av varme og metan fra kloakkrenseanlegget  

 

StatoilHydro har i sine konsesjonsvilkår krav om å legge til rette for uttak av 

kjølevann fra prosessen på Melkøya. Det arbeides med planer om å overføre 

kjølevann til Kvaløya (Rossmolla) for å nytte dette i fiskeoppdrett. 

Kjølevannet har en temperatur på ca. 13˚C, og kan brukes i tilknytning med 

en varmepumpe.  

5.3. Beskrivelse av planlagt driftsopplegg 

 

5.3.1. Varmeproduksjon 

Varmeproduksjonssentral tenkes etablert i området ved nytt kulturhus, ved 

ballastbakken eller i Salsgata.  

Vi jobber parallelt med alle tre alternativene for plassering av en 

varmesentral i Hammerfest sentrum.  

 Ledig areal på Findustomten 

 Areal som Hammerfest energi disponerer 

 Ledig areal ved Ballastbakken 



 

Side 19 av 26 

 

Det er avsatt plass til varmesentral på Findustomten som var tiltenkt 

oppvarming av fortauene i Hammerfest. Hvis fjernvarmeutbyggingen blir 

realisert blir prosjektet om fortausvarme, en kunde av fjernvarmeprosjektet. 

Da vil det ikke være behov for egen varmesentral for fortausvarmeprosjektet. 

Vi er i samtaler med kommunen om overtagelse av dette området. 

Hammerfest Energi AS har en transformator i sentrum av Hammerfest. 

Denne skal fases ut, og arealet blir ledig til andre formål. Denne 

plasseringen vil ikke bli tilgjengelig før all kabling i sentrum er sluttført. 

Dette kan bety en forsinkelse i levering av fjernvarme.  

Tomten ved Ballastbakken virker svært lovende. Vi er i dialog med 

Hammerfest Kommune om denne plasseringen. 

 

Figur 14: Mulige plasseringer av varmesentral  

 

Sentralen dimensjoneres med tilstrekkelig effekt for å forsyne Hammerfest 

sentrum med vannbåren varme inkl. snøsmeltesystemene som inngår i 

planene for rehabilitering av kommunale gater og Riksveg 94 gjennom 

Hammerfest. Sistnevnte er eget prosjekt i regi av Hammerfest Kommune og 

Statens Vegvesen med planlagt oppstart høsten 2008.  
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På sikt kan det være aktuelt å erstatte hele eller deler av energibehovet i 

systemet med spillvarme fra gasskraftverk og/eller fra avløpsrenseanlegg 

dersom disse realiseres. For mulig lokalisering av forannevnte, se vedlagte 

kart. 

 

5.3.2. Varmedistribusjonssystem 

Fjernvarme hovedtrase (DN200) tenkes i første omgang etablert langs 

Strandgata, Kirkegata og Akkarfjordveien mellom Storelva og kirkebygget 

som ligger der Riksveg 94 deler seg. Fjernvarme hovedtrase mellom Storelva 

og Kirka måler ca 1100 meter. 

Stikkledninger legges fra hovedledningene og inn til de av byggene langs 

traseen som har vannbåren varme installert iht. utførte forundersøkelser. To 

større fordelingskurser (DN100) etableres ned mot sentrum gjennom 

Parkgata og Storgata med stikkledninger inn til de byggene langs traseen 

som har vannbåren varme installert iht. utførte forundersøkelser. Sjøgata 

med tilhørende fjernvarmekunder medtas i en evt. senere utvidelse. 

Det planlegges også en litt lengre stikkledning (DN65) fra hovedtraseen ved 

Storelva til Breilia skole/Pensjonærhjemmet. 

Fjernvarmenettet er forutsatt utført med stive pre-isolerte stålrør PN25 

(isolerende lag med polyetanskum, lekkasjetråd og PEH ytterkappe). 

Trekkrør for kommunikasjonskabler og drensrør følger fjernvarmetraseen. 

På sikt er det aktuelt å forlenge hovedtraseen mot henholdsvis Fuglenes og 

Storsvingen. I tilknytning til nevnte utvidelse er det tenkelig å etablere nye 

varmesentraler i disse områdene som ligger i hver sin ytterkant/ende av 

hovedtraseen. DN200 rør velges derfor mellom Storelva og Kirka for å ha 

tilstrekkelig kapasitet til å kunne distribuere effekten videre. 

 

Byggene som tilknyttes utstyres med CE merkede prefabrikkerte 

kundesentraler (PN25/130 °C) med integrert automatikk for 

styring/regulering av varmepådrag. Kundesentralene representerer et 

hydraulisk skille mellom fjernvarmeanlegget og bygningenes vannbårne 

varmekretser slik at temperatur og trykkforhold kan separeres helt mellom 

primærkrets (fjernvarmeanlegg) og sekundærkrets (varmeanlegg i tilknyttede 

bygninger). 

2 stk CE merkede prefabrikkerte kundesentraler (PN25/130 °C) etableres for 

varmeveksling mot fortausvarmeanlegget (pex rør fylt med vann/glykol) der 

den ene plasseres i varmesentralen og den andre i egnet bygning i sentrum. 
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Energiforbruk for snøsmelteanlegg oppgitt i dette notatet er vurdert gjennom 

forprosjekt utarbeidet av Barlindhaug AS og oppgis å være iht. erfaringer fra 

eksisterende anlegg i tilsvarende geografiske kyststrøk. Tallverdiene er 

korrigerte etter justering i snøsmelteareal. 

Distribusjonsnettet dimensjoneres med 15 % overkapasitet slik at evt. nye 

kunder i leveringsområdet kan tilknyttes etter konvertering fra elektrisk 

baserte varmeanlegg til vannbåren. Forannevnte overkapasitet kommer i 

tillegg til de omtalte 22 000 m2 i sentrum og planlagt utbygging i 

Storsvingen. 

Tekniske forutsetninger 
Konstruksjonstrykk fjernvarmeanlegg    25 bar 

Konstruksjonstemperatur fjernvarmeanlegg   130°C 

Maks driftstemperatur fjernvarmeanlegg    <110°C 

Temperaturnivå fjernvarmeanlegg     105/70°C 

Rørtype fjernvarmeanlegg     Pre-isolerte stålrør 

Teknisk levetid fjernvarmenett      min. 30 år 

Høydeforskjell høyeste og laveste pkt fjernvarmenett etter  

evt. utvidelse mot Storsvingen      ca 90 m 

Isolasjonsklasse fjernvarmerør     serie 3 

Trykkfall fjernvarmerør       ca 150 Pa/m 

Temperaturnivå varmeanlegg tilknyttet bygningsmasse 80/60°C 

Temperaturnivå snøsmelteanlegg (vann/glykol)   35/20°C 

 

Trykklasse 25 bar er valgt for distribusjonsanlegget/kundesentralene for å 

kunne dimensjonere rørnettet hensiktsmessig, øke sikkerheten og muliggjøre 

implementering av større effektproduksjonssentraler i enden av rørsystemet 

uten behov for trykkskillestasjoner. Dette på bakgrunn av relativt store 

høydeforskjeller i anlegget etter utvidelse mot Storsvingen, varmesentralens 

lokalisering og anleggets fremtidige utstrekning. 

Konstruksjonstemperatur 130 °C er valgt for distribusjonsanlegget/ 

kundesentralene slik at anlegget senere skal kunne heve temperaturen opp 

mot 120 °C for økt utnyttelse av rørnettet uten dimensjonsendringer. 
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Isolasjonsklasse 3 velges for å minimalisere varme og temperaturtap i 

fjernvarmenettet. 

Distribusjonsanlegget og kundesentralene vil med de oppgitte 

rammebetingelser (effekt, energi, temperaturbehov, rørdimensjon, 

nivåforskjeller og anleggsutstrekning) kunne etableres uten å komme inn 

under ”Forskrift for trykkpåkjent utstyr” - (PED). 

Unntak vil være evt. varmesentraler som i fremtiden opprettes utenfor 

fjernvarmenettets yttergrense (Storsvingen/Fuglenes) da 

ledningsdimensjonen her mest sannsynlig blir DN250 med trykklasse PN25. 

Det samme vil gjelde varmesentralen ved Kulturhuset etter en evt. fremtidig 

temperaturøkning som overstiger 110 °C. Overføringsledningene er å 

betrakte som § 18 anlegg, dvs. unntatt fra forskriften. 

 

5.3.3. Oppsummerende teknisk beskrivelse av valgt løsning 

Fjernvarmeanleggets hoveddistribusjonsnett er basert på pre-isolerte stive 

stålrør PN25 isolert med polyetanskum og belagt med beskyttende 

ytterkappe i PEH materiale forlagt i grøfter langs eksisterende vegnett i 

Hammerfest. 

Stikkledninger inn til hvert bygg som skal forsynes med energi utføres med 

samme type rørledning som hoveddistribusjonsnett. Prefabrikkerte 

kundesentraler PN25/130 °C med integrert automatikk etableres mellom 

fjernvarmenett og den enkelte bygnings vannbårne varmeanlegg. 

Snøsmelteanleggene tilknyttes fjernvarmenettet via prefabrikkerte 

varmevekslerstasjoner med integrert automatikk PN25/130 °C. 

Fjernvarmeanlegget etableres med teknisk kapasitet for å kunne levere til 

vannbårne energisystemer der kravet til utgående temperatur sekundærside 

er maksimalt 80 °C. Trykklasse 25 bar er valgt pga relativt stor 

høydeforskjell i systemet (ca 90 meter) og gir god sikkerhet og optimal 

utnyttelse av rørnettet uten bruk av trykkskillestasjoner.  

Nedgravde rørledninger forberedes for å kunne øke temperaturprogrammet 

til 120/70 °C uten å gjøre om på disse. 

Kundesentraler leveres for bruk ved 25 bar/130° slik at disse ikke må skiftes 

ut dersom man senere øker temperaturprogrammet i systemet til 120/70. 

Pådragsventiler må etter evt. temperaturøkning skiftes pga endret 

ventilautoritet. 
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Figur 15: Planlagt distribusjonsnett 

 

5.4. Fremdriftsplan 

 

Statens Vegvesen er prosjektleder for renoveringen av RV 94 med sidegater. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens 

Vegvesen, Hammerfest Kommune og Hammerfest Energi AS. I forbindelse 

med renoveringen skal det også legges nytt vann og avløp i gatene samt 

opikanaler. Hammerfest Kommune og Hammerfest Handelstands- og 

Næringsforening planlegger skiferbelagte fortau med gatevarme basert på 

vannbåren varme. Dette planlegges også gjennomført i forbindelse med 

renoveringen av RV 94. Endelig fremdriftsplan for prosjektet er ennå ikke 

klarlagt.  

Alle delprosjektene utlyses i et felles anbudsdokument. Anbudsforespørselen 

planlegges ferdigstilt og utlyst i løpet av 4. kvartal 2008. Planlagt oppstart på 

prosjektet er våren 2009, og ferdigstillelse for fjernvarmeprosjektet vil etter 

planen være 2010. Hovedprosjektet planlegges å gå frem til 2011, men siste 

år planlegges bare ferdigstillelse av toppdekket. 

Hammerfest Energi AS har utarbeidet en intern fremdriftsplan. 

Fremdriftsplanen er forklart i figur 15.
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Figur 16: Fremdriftsplan
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6. Usikkerheter, fordeler og ulemper 

 

6.1. Fordeler 

 

Godt miljøprosjekt, varmt vann som ellers slippes ut i havet benyttes til 

oppvarming. 

 Fjernvarmeprosjektet vil kunne føre til tidligere tilgang på kjølevann 

fra Melkøya. 

 Andre prosjekter i Hammerfest vil da få tilgang til kjølevann hurtigere. 

 Hammerfest Energi vil ta et marked innen oppvarming som i dag 

tilhører oljeselskapene. 

 Ved en tildeling av konsesjon fra NVE vil Hammerfest Energi sikre 

monopol på levering av vannbåren varme i Hammerfest. 

 Ved beslutning av tilknytningsplikt fra Hammerfest kommune, vil alle 

nye bygg i området der tilknytningsplikt er gitt måtte knytte seg til 

fjernvarmenettverket. 

 Levering av energi i tråd med fremtidig miljøpolitikk. 

 Vil redusere klimagassutslipp i Hammerfest fra stasjonært 

energiforbruk ved tilgang på kjølevann. 

 Tilgang på rimelig energi ved tilgang på kjølevann. 

6.2. Ulemper 

 

 Bare lavenergikjølevann tilgjengelig fra Melkøya.  

 Taper kunder som i dag benytter elektrisitet. 

 Dårlig bedriftsøkonomisk prosjekt uten tilgang på kjølevann. 

6.3. Usikkerheter 

 

 Når vil det bli tilgang på kjølevann? 

 Vil Hammerfest Energi AS få konsesjon for bygging av gasskraftverk 

med Co2 rensing? 

 Vil utbygging av tog 2, Goliat eller andre felt gi tilgang på kjølevann? 

 Andel av kunder som vil knytte seg til fjernvarmenettverket. 

 Vil prosjekterte investeringskostnad samsvare med tilbudene som 

kommer inn på utbygging? 

 Vil Enova gi støtte til prosjektet? 

 Vil anleggsbidraget, bli vedtatt av kommunestyret? 
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7. Nåverdiberegning 
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Figur 17: Akkumulert Kontantstrøm 


