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ABP MED STORINVESTERING GJENNOM GREENSPOT MONGSTAD - BYGGER 110 MW 
FJERNVARMEANLEGG MED SPILLVARME FRA EQUINORS RAFFINERI PÅ MONGSTAD 

 

• ABP vil gjenbruke spillvarme fra raffineriet på Mongstad til blant annet oppvarming av 
industri- og anleggsbygg på Mongstad Forsyningsbase.  
 

• Equinor eier raffineriet på Mongstad, mens Mongstad Forsyningsbase eies av ABP, som 
sammen utgjør Mongstad Industripark, Vestlandets ledende industri-klynge med ca. 50 
bedrifter og 2 400 ansatte.  
 

• ABP kan nå levere gjenvunnet energi til eksisterende og nye kunder. 
 

• Prosjektet omfatter utbygging av fjernvarmeanlegget og en infrastrukturtunnel mellom 
raffineriet og forsyningsbasen, med en investeringskostnad på ca. NOK 500 millioner. 
Tunnelen vil ha betydelig kapasitet til fremtidig infrastruktur. 
 

• Totaleffekten fra fjernvarmeanlegget er beregnet til 110 MW, som tilsvarer mer enn 10 
prosent av eksisterende fjernvarmekapasitet i Norge. Til sammenligning er dette teoretisk 
nok til å dekke energiforbruket til mer enn 35 000 husstander, eller omtrent dobbelt av hele 
husstandsbehovet for Nordhordland. 
 

• Prosjektet er banebrytende og vil muliggjøre fremtidige nyetableringer på Mongstad. 
 

• Prosjektet vil gi en betydelig sirkulærøkonomisk effekt, og den sparte strømmen kan brukes 
til andre formål. 
 

 
 
ABP vil finansiere og eie infrastrukturen, med mål om å tilby miljøvennlig fjernvarme til eksisterende 
bygninger og anlegg. Prosjektet skaper muligheter for ytterligere industrielle samarbeid og prosjekter 
på Mongstad, som biogass, akvakultur / landbasert oppdrett, karbonfangst og miljøvennlig drivstoff. 
Prosjektet svarer ut det EU definerer som en prioritert oppgave — sirkulærøkonomi og bruk av 
spillvarme. Prosjektet er i dialog med Enova vedrørende framtidig søknad om støtte.  
 
 

— Fjernvarmeprosjektet er et godt eksempel på hva vi kan få til på Mongstad når vi kobler 
industri og energi-kompetanse med erfaring fra utvikling av infrastruktur, og i tillegg har lokale 
politikere som heier på industrien. Vi ser for oss betydelige ringvirkninger og investeringer 
lokalt, med tilhørende arbeidsplasser og industriell aktivitet, sier William W. Wittusen, CEO i 
ABP. 

 
— Energitunellen er et spennende prosjekt som blir viktig for Mongstad i energitransformasjonen 

- og vi er stolt over å bidra med spillvarme fra vårt anlegg. Videre utvikling av Mongstad 
Industripark er viktig for realisering av det grønne skiftet i et industriområde som har både 
kompetanse og forretningsmuligheter. Her er det gode forutsetninger for å utvikle en industri 
med en økende andel fornybar energi og å utvikle lavkarbonløsninger, sier Sturle Bergaas, 
direktør ved Equinors raffineri på Mongstad. 
 



— Dette demonstrerer at vi kan realisere banebrytende prosjekter når aktører som ABP, Equinor 
og det offentlige går sammen mot felles mål og viser handlekraft. Vi kan nå forsyne bedriftene 
i industriparken med konkurransedyktig gjenvunnet energi og ikke minst gjøre det attraktivt 
for nye selskaper å etablere seg, sier Einar Vaage, daglig leder i Greenspot Mongstad og Widar 
Salbuvik, styreleder i ABP og i Greenspot Mongstad. 

 
 
 
OM ABP 
Asset Buyout Partners (ABP) er et industrielt eiendomsselskap. ABP sin kjernevirksomhet er å være en 
tilrettelegger for industriutvikling i Norge gjennom å investere i virksomhetskritisk eiendom og 
infrastruktur i industrielle klynger. ABP eier og forvalter mer enn 2 millioner kvadratmeter med tomter 
og bygningsmasse i energi- og maritime klynger fra Hammerfest i nord til Stavanger i sør. Selskapets 
eier er Fastighets AB Balder, Nordens største børsnoterte eiendomsselskap notert på Nasdaq 
Stockholm. 
 
OM EQUINORS RAFFINERI PÅ MONGSTAD 
Raffineriet er det eneste i Norge og middels stort i europeisk sammenheng. Størstedelen av 
produksjonen på raffineriet består av bensin, diesel, flydrivstoff og koks til aluminiumsindustrien. 
Raffineriet produserer drivstoff tilsvarende 150% av Norges forbruk og bensin til å dekke rundt fire 
ganger Norges forbruk.  
 
OM GREENSPOT MONGSTAD 
Greenspot Mongstad er et samarbeidsprosjekt mellom Industriutvikling Vest, Nordhordland 
Næringslag, Sparebanken Vest, virksomheter på Mongstad og Alver Kommune. Formålet er å realisere 
industrielle muligheter med fokus på bærekraft og nye arbeidsplasser. Greenspot Mongstads første 
fase kartla nåsituasjonen og hvilke fremtidsmuligheter som finnes i Mongstad Industripark. Prosjektet 
er nå i leveransefasen, med fjernvarmeverket som en viktig milepæl. Prosjektporteføljen fremover 
viser at industriparken er svært attraktiv.  
 
 
For ytterligere info, vennligst kontakt 
 
Widar Salbuvik, styreleder i ABP og i Greenspot Mongstad, +47 901 80 060 
 
Einar Vaage, daglig leder i Greenspot Mongstad, +47 930 55 808 
 
Benedikte Fanebust Søreide, teamleder kommunikasjon i Equinor, +47 98 69 84 86 
 
 
 
 
 
 


