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Svenskt ljus på engelsk fjärrvärme
Allt fler engelska städer får upp ögonen för fjärrvärmens fördelar. Och det är
till Sverige man vänder sig när planerna ska förverkligas.
–Det finns ett sug efter svensk fjärrvärmekompetens i England. Det säger
Peter Anderberg, grundare och arbetande ordförande i Nordic Heat.
Organisationen har bildats för att underlätta exporten av svenskt
fjärrvärmekunnande till England och andra länder.
– Sverige har byggt fjärrvärme sedan 40-talet och vi har samlat på oss

oceaner av kunskap. I England, som först nu börjar bygga ut fjärrvärme, är
den kunskapen förstås oerhört intressant.
Bakom Nordic Heat står Öresundskraft och Göteborg Energi och fler företag
är på väg in. Företagens experter agerar konsulter för Nordic Heat och
intäkterna delas mellan företagen.
Stoke-on-Trent är en av de städer som köper kunskap av Nordic Heat. Stadens
representanter har mött företagens experter på fjärrvärme- och
anläggningsteknik, affärsmodeller, finansieringslösningar med mera.
Öresundskraft berättade i ett möte nyligen hur man arbetar med Prisdialogen
och med betallösningar.
– Med fjärrvärme kan vi slippa fossila bränslen för vår uppvärmning. Vi vill
skapa ett grönare och effektivare energisystem för Stoke-on-Trent, med
förutsägbara priser för kunderna. Svenska erfarenheter hjälper oss att räkna
på, anlägga, underhålla och skapa affärsmässigt hållbar fjärrvärme. Det säger
Andrew Briggs, energikundsansvarig i Stoke-on-Trents stadsstyrelse.
– Det här är en form av hjälp till självhjälp. De som kritiserar importen av
avfall menar att det vore bättre att vi exporterade svensk miljöteknik och
kunskap. Det är precis det vi gör. Ju mer fjärrvärme som byggs i England,
desto mer kan man själv energiåtervinna sitt avfall, menar Peter Anderberg.
Mer information:
Peter Anderberg, ordförande, Nordic Heat, tel. 070-561 11 99
Lars-Inge Persson, affärsutvecklare, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer
än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme,
restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller
fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på
introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i
lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av
värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme,
naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig
Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.
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