Nytt om
fjärrvärme

Lillesjö kraftvärmeverk som i år är nominerat
till Sveriges vackraste kraftvärmeverk.
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Hej, Jan Nourti!
Ny affärsområdeschef, värme på Uddevalla Energi.

Ålder och familj?
49 år. Fru Barbara och två barn
Sofia 4 år och Oskar 6 månader.
Var och hur bor du?
Enplansvilla i Lilleby, Torslanda
Var har du för uppvärmning
hemma?
Det finns ingen fjärrvärme i området
men näst bäst val blev bergvärme
Vilken är din roll på
Uddevalla Energi?
Affärsområdeschef värme som
omfattar värmeproduktion, en del
av elproduktion och fjärrvärme. Vi
har fem produktionsanläggningar i
Uddevalla som levererar totalt över
300 GWh värme.
Utöver detta vi producerar vi ca
68 GWh el årligen. Fjärrvärme blir
levererat till våra kunder genom 12
mil ledningar.
Vad har du jobbat med tidigare?
Tidigare uppdrag var som CCE
(Country Chief Executive) i Bureau
Veritas Sverige som är ett inspektions- och certifieringsföretag.

Det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste på jobbet är att jag har
en otroligt kompetent organisation
och en basanläggning, Lillesjö kraftvärmeverk, som är en av Sveriges
bästa.
Var är din drivkraft?
Att verkligen lyckas med jobbet och
ha arbetsglädje genom att producera samhällsnytta i form av el och
värme.
Vad gör du på fritiden?
Jag trivs väldigt bra med familjen.
Ofta gör vi spännande ”barnsliga”
saker tillsammans.
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Hitta energitjuvarna
Energispartips! Under den kalla tiden på året använder vi extra mycket
energi. Med enkla åtgärder kan du spara många hundralappar.
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Smartare
belysning
Kartlägg belysningen i ditt hem och
göra en uppskattning
av vilka lampor som är
tända längst tid. Byt ut
de fem som används
mest mot LED-lampor,
styr dekorationsbelysningar med timer och
släck ljuset i rum du
inte använder.

Undvik drag
Känn efter med
händerna för att
upptäcka drag vid fönster och dörrar. För att
vara säker kan du tända en tändsticka och
se om lågan rör sig.
Täta med nya tätningslister – och tänk på att
ytterdörr, fönster eller
dörr till kyl/frys inte står
öppen i onödan.

Genom att byta till
LED-lampor kan snittkunden spara cirka 300
kr per år.

Enkla åtgärder kan
spara 600 kr om året.
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Sänk
temperaturen
Varje grads
övertemperatur innebär
ytterligare fem procent
värmeenergi. I ett vardagsrum bör det vara
21 grader varmt och
för sovrum och förråd
är riktmärket 18 grader
respektive 5-10 grader.
En villaägare kan spara
uppåt 1000 kronor per
år genom att sänka
temperaturen med en
grad i några rum/
utrymmen.

Överens i Prisdialogen
Priset för fjärrvärme till företag
oförändrat inför 2017
Priset för fjärrvärme i Uddevalla är
oförändrat inför 2017 och höjs med
max 1 % året därpå. Det har kundrepresentanter från både fastighetsägare och industri samt Uddevalla
Energi enats om i samrådsmodellen
Prisdialogen.
-Det är viktigt att vi har nöjda
kunder som känner att de är
delaktiga i utvecklingen av fjärrvärme
och kan påverka prissättningen. Det
är utvecklande att ha en nära dialog
med våra kunder, säger marknadschef Christina Johansson.
Bygger på lokala dialoger
Prisdialogen bygger på lokala
dialoger och en central prövning av
den lokala prisändringsmodellen.

Fakta/
•
•
•

•

Den innehåller prisförändringar för
kommande året, en prognos för de
följande två åren, företagets prispolicy och de faktorer som ligger till
grund för prisändringar.
Prismodellen ska också hjälpa
kunden att se ekonomiska och
miljömässiga skäl till att använda
fjärrvärme så effektivt som möjligt.
Årets dialog resulterade i oförändrat
pris då deltagarna valde att avvakta
och se hur omvärldsfaktorer så som
el- och bränslepriser, kommer att
påverka fjärrvärmepriset.
-Nu arbetar med att effektivisera
produktionen ytterligare och att
utveckla samarbetet mellan energibolagen och lokala industrier, berättar Christina Johansson.

prisdialogen

Har tagits fram av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme.
Är en modell för prövning kring ändringar av fjärrvärmepriser.
Ska stärka kundernas ställning, skapa en rimlig, förutsägbar och stabil
prisändring för fjärrvärme och bidra till ett ökat förtroende för
fjärrvärmeleverantörenas prissättning.
Hade totalt 30 leverantörer som medlemmar inför 2016.
Uddevalla Energi har varit medlem sedan starten 2014.

Miljöfokus i vardagen
-Förutom fokus på pris är vi väldigt
måna om miljön i vårt dagliga arbete och vid investeringar. Genom att
använda vår fjärrvärme kan kunder
känna sig nöjda med att värmen
även bidrar till fossilfri elproduktion
och minskar utsläpp av koldioxid,
avslutar Christina Johansson.
Läs mer på uddevallanergi.se/
prisdialogen eller prisdialogen.se

Du vet väl att du som privat
fjärrvärmekund har prisgaranti
i tre år?
Vi vill ha nöjda kunder som upplever
fjärrvärme som ett enkelt, bekvämt
och prisvärt uppvärmningsalternativ.
Därför har vi infört
en treårig prisgaranti. Prisgarantin
innebär ingen
prisökning för
fjärrvärme till villakunder under åren
2016-2018.

Skiftet på driftcentralen
Ser till att våra fjärrvärmekunder aldrig behöver frysa

Det är snart dags för skiftbyte i
driftcentralen på kraftvärmeverket
på Lillesjö, tre man går av och tre
går på. De går gemensamt igenom
loggarna för att se om något oväntat
hänt som behöver åtgärdas eller
repareras. Mitt under överlämningen
ringer telefonen och uppmärksamheten riktas mot en av de många
dataskärmarna i rummet.
Sjutton män och en kvinna och
delar på skiftgången, vardag och
helg. Skiftlagen består av 3 personer.
Några har jobbat här sedan mitten
av 80-talet och några ett antal år.
Förmiddagspasset är på åtta timmar,
eftermiddagsskiftet sju timmar och
natt nio timmar. I skiftgången är
en dagtidsvecka inlagd, 8 timmar
gånger 4 dagar. De som jobbar dagtidsvecka kan göra klart reparationer

som nattskiftet påbörjat och även
hjälpa de som jobbar förmiddag och
eftermiddag samt vidareutbilda sig.
Helgerna jobbar de tolv timmar, dag
eller natt.
Vi jobbar i cykler om sex veckor. De
olika skiften är utspridda för att få
en så bra och skonsam arbetsrytm
som möjligt. Det är bara på helgerna
man gör tre nattpass efter varandra.
- Jag tycker om att jobba skift och
har inga problem att sova dagtid
som vissa har. Helst jobbar jag
eftermiddagar så att jag kan utnyttja
dygnets ljusa timmar så här under
vinterhalvåret, säger André Dellien.
Förutom själva krafvärmeverket
övervakar André och hans medarbetare även Uddevalla Energis övriga

anläggningar; Hovhults värmeverk,
Pelletsfabriken, Långedals värmeverk
i Munkedal och Aröds värmeverk
i Ljungskile. Så fort något oväntat
händer går ett larm till driftcentralen,
till exempel kan bränsle fastna på
vägen in i en värmepanna som gör
att den stannar eller att temperaturen på fjärrvärmevattnet är för lågt.
Till sommaren när behovet av
värme minskar är det dags för det
årliga underhållet av våra värmeanläggningar. Även kraftvärmeverket,
Lillesjö, stängs ner för revision och
delar som är slitna byts ut eller
repareras. Man planerar också vad
som behöver göras under nästa års
sommarstopp, för att hinna beställa
delar och göra upphandlingar. Under
tiden som underhållsarbetet pågår
får fjärrvärmekunderna varmvatten
och värme från våra andra värme-

anläggningar. Våra kunder ska inte
behöva frysa.
Fjärrvärmekunder som ringer på
kvällar och nätter för att göra en
felanmälan kopplas till SOS alarmeringscentral som i sin tur kontaktar
skiftet på driftcentralen. Kan de inte
lösa problemet via telefon tar de
i sin tur kontakt med jourpersonal
från distributionsorganisationen.

Av Uddevalla Energis 1 850
fjärrvärmeanläggningar får
ca 84 % sin värme från kraftvärmeverket, Lillesjö.
Finessen med kraftvärme är
att el produceras samtidigt
med värmeproduktionen, en
tredjedel av energin blir el
och två tredjedelar blir
fjärrvärme.

Tillsammans kramar
vi om klimatet
En gång om året tar vi reda på hur vår verksamhet påverkar
klimatet i form av minskade koldioxidutsläpp. Den senaste
undersökningen från 2015 visar att vi, tillsammans med våra
kunder, fortsätter skapa gröna siffror.
En slutsats i klimatbokslutet är att
våra kollektiva lösningar, som till
exempel fjärrvärme, är mycket resurseffektivare och har lägre
klimatpåverkan än individuella
lösningar för uppvärmning.
Tillsammans med våra kunder,
uddevallaborna, minskar vi under
2014 koldioxidutsläppen med 114
641 000 ton.
År 2015 visade till och med ännu
grönare siffror – totalt bidrog vi till
att minska koldioxidutsläppen med
124 640 ton.

-De totala utsläppen motsvarar
ungefär lika mycket som om alla
kommuninvånare i Uddevalla, Orust
och Munkedal avstod från att köra
bil under ett helt år. Utan oss hade
utsläppen i Uddevalla kommun varit
ca dubbelt så stora, berättar Christina Johansson, marknadschef på
Uddevalla Energi.
På Uddevalla Energi fortsätter vi
att effektivisera vår verksamhet.
Den största skillnaden gör du som
kund, genom att bland annat välja
lösningar som fjärrvärme, minimera
hushållsavfallet och återanvända
ännu mer.

Hur många duschar
får du för en god
kopp kaffe?
Visst vill man unna sig en god kopp
kaffe på stan ibland. Frågan är om
du vet hur många snabbduschar du
får för kaffekoppen?
Fjärrvärmen i Uddevalla kostar 0,98
kr/kWh. Tar du en snabbdusch på
fem minuter kostar den därmed
2,06 kr. Om man jämför den siffran
med en kopp kaffe för 30 kr blir det
nästan 15 duschar.

Julgranarna som gör nytta
När julen städas ut vill vi låta uddevallabornas
julgranar bli fjärrvärme.
Under januari kommer vi därför och
hämtar din julgran. Istället för att du
tar egen bil för att slänga din julgran
hjälper vi till med våra sopbilar.
Kostnadsfritt för dig och bättre för
miljön! Information kommer på vår
hemsida.
Under veckorna 3-6 kommer vi och
hämtar din julgran i samband med
ordinarie sophämtning. Ställ ut
granen vid sopkärlet söndagen den
15 januari och låt den stå kvar tills
den blivit hämtad. Självklart är denna
service kostnadsfri.

Förmånligt elavtal för dig som privat
fjärrvärmekund
Som fjärrvärmekund bidrar du till att
vi kan producera ren el i våra kraftvärmeverk. Därför erbjuder vi alla
privata fjärrvärmekunder möjlighet
att teckna ett förmånligt elavtal där
vi bjuder på årsavgiften, 325 kr.
Mer information finns på www.
uddevallaenergi.se under Elhandel.
Välkommen att kontakta vår
elhandelssäljare Jonna Billskog på
telefon 0522–69 62 23, så hjälper
hon dig att teckna ditt förmånliga
elavtal.

Familjedag på Lillesjö

Välkommen till vår
Lillesjöverket
julgransplundring på
14 januari!
er information

Se vår hemsida för m

Kontakta oss, telefon 0522-69 62 69

Våra telefontider:

Vi på Uddevalla Energi vill gärna ha en dialog med våra kunder.
Välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har frågor.

Måndag-torsdag
Fredag		

Du når oss även via e-post på: fjarrvarme@uddevallaenergi.se

08.00-16.30
08.00-15.00

