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Samhällsnytta och affärsmässighet



ELEKTRICIT
ET -

hållbarhet

SMART 
ENERGIANVÄNDNING

- en förutsättning

VÄRME & KYLA 
- en viktig pusselbit 

INDUSTRIELLA 

PROCESSER
- för framtiden

MOBILITET
- ett brett utbud

DATAKOMMUNIKATIO
N    - nya 

tillväxtmöjligheter

KUNDEN SOM 

ENERGIPRODUCENT
- en möjliggörare

LJUS
- trygga 

utomhusmiljöer



Kraftringens fjärrvärme

Ett av världens största fjärrvärmenät

Ca 8 700 anslutningar

880 GWh/år

105 mil ledningar



ÖRTOFTAVERKET
Fossilbränslefri 

fjärrvärmeproduktion

Spillvärme / 

Restvärme

GEO-energi

Biogas / 

Biobränslen
EVITA

Delningsekonomi



Brunnshögs vision 
- Världens främsta forskningsanläggning

- Ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande

- Ett internationellt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation



BRUNNSHÖG 

IDAG





- Samarbete med ESS 
och E.ON - design av 
energisystemet/
effektivisering

- Responsible, Renewable, 
Recyclable, Reliable

ESS





Forskningen

staden
värmer



Lågtemperaturnätet i Brunnshög



Vad bygger vi?

Vi tar hand om återvunna värmen från de båda 
forskningsanläggningarna och sprider ut det i våra 
fjärrvärmenät så att värmen tas till vara på.

Spårvägens utbyggnad och områdets speciella 
karaktär gör att vi satsar på samtida anläggning av 
fjv stamnät, el, fiber, VA

Utbyggnad under ca 15 år

första kontrakt 2018

första leverans 2019

Säker värmeleverans (MAX IV och ESS)

Uppbackad av vår moderna fjvproduktion.

Gör leveransen Enkel, bekväm och driftsäker

VÄRLDENS STÖRSTA 

LÅGTEMPERATURNÄT
• 4,4 km långt

• 65⁰C

• Byggstart Hösten 2017

• Första leveransen 2019

Vi återvinner 

Forskningens värme



Varför lågtemperatur i Brunnshög?

Byggt för att ta tillvara restvärmen från MAX IV och ESS

värmer hela Brunnshög

och vidare till det sammanbyggda nätet Lund, Lomma, 
Eslöv, Landskrona, Helsingborg

Forskningen värmer staden

Tekniken anpassad och lämplig för moderna och 
energieffektiva fastigheter

Bra temperatur för tappvarmvatten i fastigheterna

Kunddriven utbyggnadstakt och enklare med 
samförläggning

Fler användningsområden – t.ex. markvärme, urban 
farming, men även möjliggör för procumenter

Säker leverans – uppbackad av Kraftringens fjärrvärme



Innovativt jämfört med traditionell 

fjärrvärme

65° (90°) och 6 bar (16 bar) i ledning

Legionellasäkert

Ingen el för spetsvärmning av tappvv

Lägre värmeförlust/m (W): 7,7

Högre DeltaT ger effektivare FV-nät

EU forskningsprojekt COOL DH

Distribution i plaströr

Plast åldras med hög värme  inget problem för låg.temp.

Lätt att hantera, snabb installation, lägre arbetskostnad

Kommer på rulle (ca 100m)

Bättre arbetsmiljö med presskoppling, jämfört med svets

Kan anläggas i förväg (rostar ej)



Brunnshög

Brunnshögsprojektets mål är att 

etablera en stadsdel som ger 

plats för uppemot 40 000 som 

bor eller arbetar, på en yta av 

225 hektar.



Energicentral

MAX IV



Innovativa energilösningar i Brunnshög



Gestaltning innehåller infrastruktur
Känsla som utgångspunkt vid 
stadsplanering.
Genom att tidigt tänka infrastruktur hittas 
de bästa lösningarna för varje område.





Markvärme och andra tjänster 

via lågtempererad värme





Byggt för att ta 
tillvara 

restvärmen

Uppvärmd
a

växthus

Lägre byggkostnad

Minskad elanvändning i 
fastigheterna

Snö- och 
isfria 
gång-
och 

cykelban
or

Kraftringen 
uppfyller 

sina 
åtaganden

Hållbar systemlösning

Säker, fossilfri 
leverans

Bra pris

Del i 
helhetserbjudande

100% 
förnybar

fjärrvärme

Anpassat för 
energieffektiva 

byggnader Ta emot 
överskottsenerg

i

Tillsammans gör vi Brunnshög till ett 

skyltfönster för det hållbara samhället.



Tack för mig!


