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Välkommen
in	i	värmen!



”En av de bästa sakerna vi har gjort är att byta till fjärrvärme. Dels för att det alltid 
är varmt i vårt hus, dels för att det alltid finns varmvatten. Sedan kan vi elda i vår 
kamin när vi vill ha lite mysig stämning”

Vi kan varmt rekommendera fjärrvärme om du vill ha det enkelt och bekvämt. Se-
dan är det bra för miljön också och det är ju viktigt med tanke på barnens framtid.

Tommy, Anna, Lisa och Johan 

Med	fjärrvärme	är	allt	enklare!

Familjen Norberg/Forslund
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”		fakta
Vad är fjärrvärme?
Principen för fjärrvärme är ganska enkel. I en eller flera produktionsanläggningar värms vatten 
som sedan distribueras till olika fastigheter genom rörledningar i marken. Temperaturen på fjärr-
värmevattnet varierar mellan 65 och 120 grader beroende på årstid och väderförhållande.

Värmen överförs via växlare
I fastigheten finns en värmeväxlare där värmen överförs från fjärrvärmevattnet till fastighetens 
egna uppvärmningssystem. Det finns också en värmeväxlare för uppvärmning av varmvatten 
till fastigheten. Varmvattnet tillverkas i samma stund som det finns ett behov, det vill säga när 
kranarna öppnas.

Vattnet värms på nytt
Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp. 
Temperaturen på det avkylda vattnet håller mellan 40 och 60 grader.

Hushållning med jordens resurser
Fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt samhälle genom att ta till vara energi som annars 
skulle gå förlorad, till exempel rester från skogsindustrin. Produktionen av fjärrvärme i Härnösand 
är baserad på bränslen som bark, skogsflis och sågspån.  



•	 Prisvärd
•	 Enkel
•	 Bekväm
•	 Trygg

Mer information och beställning
av fjärrvärme. Ta kontakt med:

Ragnhild Pettersson
Telefon: 0611-55 75 37
E-post: ragnhild.pettersson@hemab.se

I dag har vi drygt 1 800 kunder och vårt lednings-
nät täcker större delen av Härnösand och omfat-
tar cirka 11 mil markförlagd ledning. Utbyggnaden 
av fjärrvärme sker i huvudsak inom villaområden.

Länets lägsta priser
Vi har länets lägsta priser på fjärrvärme till villor 
och flerbostadshus. Till övriga erbjuder vi bland 
länets lägsta vilket gör fjärrvärme i Härnösand 
extra fördelaktigt.

Fjärrvärme	i	Härnösand

48 % av alla villor i centrala 
Härnösand har fjärrvärme

95% av alla flerfamiljs-
hus är anslutna


