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Flyplassen: Tilbake i 2010 
kom det første fjernvarmenettet 
som ligger ved flyplassen. Avinor 
ønsket en løsning som var mest 
gunstig for miljøet, nå ønsker de 
og Norsk Bioenergi å utvide det 
nåværende fjernvarmenettet. 

– Det er Norsk bioenergi AS 
som står for alt ved nettet,  
men vi kjøper energien av dem, 
forklarer Morten Wathne, som er 
operativ sjef for Stavanger luft-
havn, Sola. 

2025- 2030
Det nye fjernvarmenettet vil ligge 
langs hele Flyplassvegen, og vil 
strekke seg over to kilometer. 
Utbyggingen vil etter planen 
starte et sted mellom 2025 og 
2030. 

– Neste byggetrinn for flyplass-
en er å bygge ut et nytt tilbygg 
mot nord. Det krever ekstra 
energi, det ligger også et stort 
næringsareal nord langs Flyplass-
vegen som krever mye energi. Alle 
disse områdene ligger innenfor 
det område som Norsk Bioenergi 

søker om konsesjon på, sier 
Wathne

Selv om det skal bygges  to kilo-
meter langs veien mener Wathne 
at det ikke kommer til å ha noen 
innvirkning på trafikken inn til 
flyplassen. 

– Det er mulig å slå disse 
rørene gjennom bakken uten å 
skape noen særlige problemer for 
trafikken, sier han. 

I Norsk Bioenergi AS sin  
søknad om konsesjon for om-
rådet, står det følgende om  
virkningene på samfunnet ved 
eventuell utbygging:

«I anleggsperioden kan  
byggeaktivitetene forårsake  
ulemper for omgivelsene i en tids-
avgrenset periode i form av 
anleggstrafikk, gravearbeider, 
støy og støvlager samt omlegging 
av trafikk. Ulempene vil bli for-
søkt redusert ved etablering av 
midlertidige passeringer og  
kortest mulig perioder med åpne 
grøfter.”

Det skrives også i søknaden at 
det vil være større byggeaktivitet 

i område som ikke har noe å gjøre 
med fjernvarmenettet. 

Behov for å utvide 
Etter planen i 2010 skulle det 
komme en ny terminal på sør-
siden av flyplassbygget, men etter 
en nærmere vurdering ble det 
gjort endringer. 

– Vi la et fjernvarmenett i 
2010, men da visste vi ikke da om 
de planene for flyplassen som vi 
har i dag. Egentlig skulle den nye 
terminalen gå sørover, men da så 
vi at vi måtte kutte vekk rulle- 
banen som ligger på sørsiden. 
Etter en ny vurdering i 2015 fant 
vi ut at denne rullebanen er 
såpass viktig for oss at vi valgte å 
legge den nye terminalen på 
nordsiden. Dermed ble pre- 
missene ganske endret, derfor må 
vi utvide det fjernvarmenettet vi 
allerede har, sier Wathne. 

Hårete mål 
Avinor har satt seg et mål om at 
innen 2025 skal flyplassen være 

selvforsynt med energi. 
– Det er selvfølgelig et litt 

hårete mål, og det er ikke sikkert 
at vi klarer det. Men, det gjør at 
vi setter i gang flere prosesser 
med tanke på redusering av  
energiforbruket, sier Wathne. 

Han forteller også at Avinor 
har satt i gang en konsept- 
utredning hvor de ser på mulig-
hetene for å styre, lagre og  
produsere sin egen energi. 

– Vi har for eksempel sett på 
solenergi som en mulighet. Alle-
rede har vi gressklipperne som 
går på solenergi. Vi har også hatt 
et prøveprosjekt med  
solcellepanel på toppen av  
garasjen, hvor vi har sett litt på 
hvilke solcellepanel som er best, 
og i hvilken retning de bør stå. 
Det ser veldig lovende ut, så det 
kan bli veldig spennende, sier 
Wathne. 

Utredningen skal være ferdig 
i løpet av dette året.

Morten Knudsen
morten@solabladet.no

Illustrasjonsbilde  

Ønsker å utvide fjernvarmenettet
Norsk bioenergi AS har nå søkt konsesjon om å 
utvide fjernvarmenettet ved flyplassen. Saken har 
høringsfrist 16. april. 

store mål: Morten Wathne 
som er operativ leder på 
flyplassen, forteller at de har 
et mål om å være selvforsynt 
med energi innen 2025.

nytt Fjernvarmenett: 
Den røde linjen illustrerer det nye 
fjernvarmenettet som vil komme 
en gang mellom 2025 og 2030. 


