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GRØNN KJØLING
MED VARME

Fordeler med kjøling
via fjernvarme:
■

■

■

■

Teamet i Mo Fjernvarme:
F.v. Ronny T. Straum, Morten
Sund, Terje Sund-Olsen, Jørn
Hanssen.

Flerfaglig kompetanse og moderne utstyr gjør det mulig å levere energi sikkert og
miljøvennlig energi hele året.
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Teknologien har lenge vært i bruk i
Sverige, og handler om å bruke fjernvarme til å tørke luften inn til ventilasjonsaggregatet. Tilførsel av fukt gjøres
deretter for å gi nødvendig kjøling av
ventilasjonsluften.
Økt behov
Stadig tettere og varmere bygg har
skapt et økt behov for kjøling også i vår
nordlige landsdel.
– For byer med utbygde fjernvarmeanlegg basert på industriell overskuddsenergi vil denne type kjøling
være et glimrende alternativ, mener
Sund-Olsen.
Han peker på fordeler som ingen miljøskadelige utslipp, ingen bruk av farlige
kjølemedier, lavere støynivå, bedre
fuktkontroll og enkel drift.
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Ved å utnytte sommerens fjernvarmeoverskudd kan Mo Fjernvarme nå også
tilby komfortkjøling av bygg over fjernvarmenettet.
– En miljøvennlig, letthåndterlig og kostnadseffektiv løsning hvor varme
og vann erstatter miljøskadelige kjølemedier, forklarer daglig leder Terje
Sund-Olsen.
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Første leveranse
Første anlegg blir å finne i Eiendomsselskapet Ranheim sitt nye kontor- og
verkstedbygg, som er under oppføring
i Vika i Mo i Rana. Her installeres et varmebasert kjøleaggregat, et av de aller
første i Norge. Miljøpotensialet i denne
løsningen gjør at prosjektet er innvilget
støtte fra Enova.
– Dette er helt klart en viktig milepæl
og avtale for oss. I tillegg til å sikre avsetning av overskuddsenergi i sommerhalvåret, tror vi denne type komfort
kjøling vil bli et flott supplement til vårt

■
■

Gunstig økonomisk i forhold
til andre kjølealternativer
Reduserer kostnadene til opp
varming på vinteren
Har et lavere støynivå enn
tradisjonelle kjølemaskiner
Gir god fuktkontroll og godt
inneklima hele året
Enkel drift og vedlikehold
Ingen bruk av kjølemedier og
ingen risiko for miljøskadelige
utslipp. Miljøvennlig fjernvarme
brukes året rundt

hovedprodukt i årene som kommer, sier
Sund-Olsen.
Vil tidlig på banen
Undersøkelser viser at varmedrevet
ventilasjonskjøling kommer godt ut
sammenlignet med andre kjøleløsninger, og i bygg som skal ha fjernvarme
betyr det at fjernvarmen dekker hele
varme- og kjølebehovet uten at det er
behov for andre løsninger for reserveog spisslast. I nye byggeprosjekter er
det viktig at Mo Fjernvarme involveres
tidlig i prosjekteringsfasen, slik at
komponenter knyttet til kjøling får nødvendig plass. Men det er ikke bare i nye
bygg dette kan installeres.
– Alle større bygg som i dag er tilknyttet fjernvarmenettet vårt kan i prinsippet få dette. Hvis det foreligger planer
for modernisering av ventilasjons
anleggene kommer vi gjerne på befaring for å vurdere mulighetene sammen
med kunden.

Om Mo Fjernvarme
Mo Fjernvarme AS er Nord-Norges
nest største leverandør av fjernvar
me, og leverer varme til offentlige
bygg, næringsbygg, hoteller,
borettslag, svømme-/idrettshaller,
oppdrettsanlegg, samt til tining
av gater og områder i sentrum.
Selskapet baserer sin fjernvarme
produksjon på gjenvunnet over
skuddsenergi fra prosessbedrifter
i Mo Industripark, og har 4 ansatte
og en omsetning på om lag 55
MNOK.

Varmebasert kjøling er, i tillegg til å
være svært fordelaktig for brukerne,
virkelig et godt bidrag inn i regionens
ambisjoner om grønnere industri og
smartere by. Vi erstatter ugunstige
kjølemedier og utnytter overskudds
energien som finnes i sommerhalvåret.
Det blir dobbel grønn gevinst, avslutter
Sund-Olsen.
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