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DET FINNS TEKNIK FÖR MER EFFEKTIV FJÄRRVÄRME!

•
•

•

Det behövs ingen helt ny fjärrvärmeteknik för fjärde generationens fjärrvärme i
Sverige. En världsunik tekniklösning bestående av tre enkla modifieringar finns.
Den föreslagna lösningen uppfyller visionen om 50 grader i framledning 20 grader
i retur från nybyggda hus. Ingen annan har tidigare visat hur dessa två
visionstemperaturer ska nås.
Fjärrvärmeföretag kan nu lämna viktig information till nuvarande och potentiella
kunder: Det finns långsiktigt hållbara fjärrvärmelösningar som tar hänsyn till att
byggnader i framtiden kommer att ha låga värmebehov och att de använder
förnyelsebar, återvunnen och lagrad värme.
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Dagens fjärrvärmeteknik skapades när husen hade höga värmebehov och värmen
ursprungligen kom från fossila bränslen. I framtiden förväntas husen ha betydligt lägre
värmebehov och värmen kommer från förnyelsebar, återvunnen och lagrad värme. Dessa
värmeflöden blir mer lönsamma om lägre temperaturer används i fjärrvärmenäten. Här
föreslås en helt ny tekniklösning som mer än halverar dagens temperaturnivåer i svenska
fjärrvärmesystem.
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