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Några steg närmare helt förnybart –
miljövärden för 2019 klara
Norrenergis miljövärden för 2019 är klara och vi ligger stabilt kvar på en hög
andel förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion – 99,2 procent enligt Bra
Miljöval. Detta tar oss några steg närmare vårt mål att vara helt fossilfria.
Andelen förnybart bränsle i vår värmeproduktion 2019 var 99,2 procent enligt
Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller
koldioxidekvivalenter är siffran 1,8 gram per kilowattimme. Detta innebär att
vi tar oss några steg närmare vårt mål att vara helt fossilfria. 2018 låg vi på
98,8 procent förnybart bränsle i värmeproduktionen och andelen
koldioxidekvivalenter per levererad kilowattimme var 4 gram.

– Vi är glada att vårt kontinuerliga arbete med att minska Norrenergis
klimatpåverkan ger resultat. Förutom olika åtgärder vi gjort under året var
2019 också något varmare än ett normalkallt år. Sammantaget har det lett till
att vi kunnat öka andelen återvunnen och förnybar produktion i vår
streamade värme och kyla, säger Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef
på Norrenergi.

Förbättrat klimatavtryck även för vår fjärrkyla
Andelen förnybart bränsle för fjärrkyla är 100 procent precis som tidigare år.
Och andelen koldioxidekvivalenter uppgår till 2 gram per kilowattimme –
även det ett resultat som vi kunnat förbättra genom att begränsa våra
köldmedieutsläpp ytterligare. Genom förbättringsarbete inom rondering och
läcksökning har vi kunnat minska vårt klimatavtryck även här.
Alla värden hittar du här.

Norrenergi värmer fler än 100 000 människor i Solna och Sundbyberg med
omnejd. Bolaget producerar och levererar även fjärrkyla till kontor, sjukhus,
köpcentrum och datahallar. All värme och kyla lever upp till mycket högt ställda
miljökrav och produceras till största del med återvunnen och förnybar energi. All

värme är dessutom märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Norrenergi, som ägs av Solna och Sundbybergs städer, levererar årligen cirka 1
TWh värme och cirka 60 GWh kyla. Läs mer på norrenergi.se
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