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Fjernvarme

Statkrafts strategi

Fleksibel produksjon i Europa

Vindkraft

Internasjonal vannkraft

Markedsoperasjoner



Fjernvarmevirksomheten i dag 

Nøkkeltall:

0,92 TWh varme/kjøling
1 GWh el-produksjon
20 varmeanlegg
3 kjøleanlegg
8 energikilder
300 km fjernvarmenett
4500 kunder
126 ansatte

Ambisjon:
- Forsterke vår posisjon som en av de to 

største fjernvarmeaktørene i Norge samt
utvikle de nåværende anleggene i Sverige. 

Vekstmål: 1,7 TWh i 2017

Sweden, 
• 5 steder, 360 GWh

CA 920 GWh varme /kjøleleveranser
i Norge og Sverige

Norge, 
• 560 GWh - 8 energikilder
• Ås og Sandefjord under 

bygging



Innovasjonslogikk

Tidsperspektiv

Teknologisk 
modenhet

Ny

Moden

Kort Lang

FoU-programmer
Vannkraft

Vind
Bioenergi

Klima

Utforsking
Saltkraft

Dyp geotermisk energi
Flytende biobrensel
Distribuert energi

Forbedring
Innen eksisterende virksomhet
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Statkraft skal 
være blant de 
første til å ta i 

bruk nye 
fornybare 

energikilder når 
det er 

bedriftsøkonom
isk  lønnsomt



Dyp geotermisk energi:
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• Fornybar energiressurs – god reguleringsmulighet
• Energikvaliteter som grunnlast
• Interessant supplement til Statkrafts 

fjernvarmevirksomhet 
• Mulig el-produksjon
• Statkraft er en teknologi-bruker

Enkeltprosjekter er kommet i drift 
i land med gunstige forutsetninger –Statkraft er i 

oppstartsfasen



GeoDemoprosjektet :
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• GeoDemoprosjektet – samarbeid mellom Statkraft 
Innovasjon og Statkraft Varme.

• Generelle utviklingsaktiviteter når det gjelder aktuelle 
konsepter for dyp geotermisk  energi - ulike 
gjennomføringsmåter  -

• Trinnvis tilnærming – støtter oss på ulike norske fagmiljøer
• Innledende geologisk kartlegging av en aktuell tomt i Rygge 

kommune er gjort av NGU
• Boret og logget en testbrønn ned til ca 800 m på den 

aktuelle tomten
• Grunnundersøkelser og miljøundersøkelser

Umoden og uprøvd teknologi i Norge - Statkraft gjør seg kjent med 
teknologien – ønsker å gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt



Aktuelle  aktiviteter fremover:
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• Ser på ulike geotermiske systemløsninger
• Vurderer mulig felles utbygging av en demonstrasjonsprosjekt for 

geotermisk energi og en biovarmesentral på en aktuell tomt i Rygge 
kommune 

• Trinnvis utvikling av GeoDemoprosjektet mot en mulig utbyggings-
beslutning.

• Mulig plassering er Rygge kommune

Vi er i en meget tidlig fase for denne 
teknologien.  For tidlig å konkludere på hva som 

kan komme ut av dette
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