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Overskuddsvarme i fjernvarmeanlegget i Gjøvik
Fjernvarmeanlegget på Gjøvik vil i nær framtid ha overskudd på varme i
sommerhalvåret. Varmeoverskuddet oppstår på grunn av at varmebehovet sommerstid
er mindre enn minste effekt på returfliskjelen. Det betyr at det produseres mer enn det
er behov for. Videre er det planlagt å hente ut spillvarme* fra ulike kilder i byen, i første
omgang overskudd av biogass fra Rambekk renseanlegg. Dette vil ytterligere øke
varmeoverskuddet i fjernvarmeanlegget.
Spillvarme er tilgjengelig f.o.m. mai t.o.m. september. Tilgjengelig effekt og
energimengde er omkring 1 500 kW og 5 000 000 kWh/år. Minste produksjonskostnad
er ca. 0 øre/kWh. Vi ønsker at dere kan komme med forslag til mulig utnyttelse av
denne spillvarmen som ellers ikke benyttes.
Eidsiva Bioenergi AS ønsker å få vurdert mulige bruksområder for denne spillvarmen.
Følgende tiltak ønskes vurdert:
 Oppvarming av Fastland utendørsbasseng
 Oppvarming av badekulp i Mjøsa
 Lengre driftssesong for drivhus eller hageland
 Varmedrevet kjøling
 Andre muligheter
Det er ønskelig at vurderingen, i tillegg til beskrivelse av tiltaket, inneholder visualisering
av tiltaket i form av fysisk modell, bilder/tegninger eller liknende.
Eidsiva Bioenergi AS ønsker at dette prosjektet ferdigstilles i løpet av uke 8 og at de
«beste» forslagene presenteres for et utvalg bestående av ansatte i Eidsiva Bioenergi i
uke 10 eller 11.
Dersom det er behov for ytterligere informasjon, kan Eidsiva Bioenergi AS være
behjelpelig med dette, da etter avtale.
*Spillvarme: varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp som ikke blir utnyttet i
energiproduksjonsprosessen, og som dermed går tapt til omgivelsene
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