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• Brønner for geovarme er ikke søknadspliktige
• NGU oversikt over brønnene –

Brønndatabasen - plikt til å rapportere 
borebrønner (Vannressursloven 2001)

• Kommunen har gjort dette tilgjengelig i Vissit



ArcView 3,2/Vissit Spesialprogram -> 
Hent tema NGU Brønnpunkter

• Punktdatasettet omfatter
– vannkilder 
– energibrønner 
– brønner med ukjent formål 

• Fakta om datasettet: 
http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Grunnvann/
Grunnvannsdatabasen/ under "Brønner og kilder"

http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Grunnvann/Grunnvannsdatabasen/
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Antallet i 2014 er ikke fullstendig - det er en eksponentiell vekst i antall 
energibrønner som bores







F R O K O S T M Ø T E
Befaring på Høgskulen sitt nye bygg på Kronstad

Tid og stad: Onsdag 28. august OBS andre lokalar
Brann stadion, inngang 9 (Sparebank Vest-tribunen)
Kl. 08.00-10.00. Programmet startar kl. 8.15

Møtet er gratis og ope for alle. Men krev påmelding
Det er plass til 50 personar.
Det er difor og bra om dei som melder seg på og ikkje 
kan kome, melder seg av slik at nokon annan kan få 
plassen.

Program

Velkommen

08.15 Velkommen
08.20 Energianlegget ved nye Høgskolen 

v/ Jon Viking Thunes- Sweco
08.40 Generelt om bygget 

v/ Gudrun Molden- Hlm Arkitektur AS
09.00 Befaring

Hausten 2014  flyttar Høgskulen i Bergen inn i nytt bygg på Kronstad. No er 
det muligheit å  få ein forsmak  på nybygget og sjå energiløysingane. 

Det er  jobba med  integrert energidesign og tverrfaglig prosjektering med 
spesiell vekt på lavt netto energibehov og verknad av det lokale klimaet på 
bygget i form av vind, nedbør, sol og luftforureining, samt miljøbevisst 
materialbruk. Det har og vore fokus på å kople gamal og ny arkitektur og 
på at dei ulike fagmiljøa skal koplast saman til ein ny heilheit. 

Bygget vil få energiklasse B og har 80 energibrønnar.

Påmelding innan måndag 26. august kl. 12.00

http://apps.husbanken.no/pameld.aspx?sid=%7b30798A39-6E54-49D8-A3C1-FF5F98C6CC5F%7d


Klima- og energihandlingsplan  for 
Bergen 2015 er under utarbeidelse



Ny klima- og energihandlingsplan

• Fossilfri oppvarming
• Byene som klimaspydspiss
• Kommunene vise ytterligere vei i det grønne 

skiftet, og sørge for mer kutt i 
klimagassutslipp, mer innovasjon i 
miljøteknologi, og få rom til å stimulere lokale 
grønne arbeidsplasser, grønn mobilitet og 
grønne bygg



14% reduksjon i oljefyrte anlegg
Antall oljefyrte anlegg i Bergen går stabilt nedover. Siden 2010, som er det året vi 
antar at de aller fleste eksisterende anlegg var blitt registrert, har det gått 
kontinuerlig nedover. Hvert år tilkommer fremdeles noen anlegg som ikke har vært 
registrert tidligere, og nedgangen er derfor noe større en det figuren viser. Det 
mangler tall fra 2009.



Nullutslippsfilosofi

• Offentlige bygg
• ZEB (Zero Emission Buildings) Ådland
• «Verdens høyeste» trehus



Strategier for en klima- og 
miljøvennlig by

• Elektrifisering 
• Nullutslippsfilosofi
• Fremtidsrettet infrastruktur
• Trafikkreduserende tiltak
• En mer kompakt by (Gåbyen)



Beste praksis – Bergen 
kommune skal

• 1. Sørge for at byutvikling samt bygging og 
vedlikehold av bygg, anlegg og infrastruktur 
skjer på en mest mulig miljøvennlig måte

• 2. Legge til rette for og informere byens 
borgere slik at de kan ta miljø- og 
klimavennlige valg

• 3. Gjennomføre klimatiltak i egen virksomhet. 
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