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BAKGRUND

Nätet som består av sammanlagt 105 mil ledningar är från 1965 och därmed

ett av de äldsta i Sverige. Flera studier har kommit fram till att det bästa

sättet att komma bort från problem som korrosion vore att bygga bort de

kammare där problemen och riskerna är som störst, men på grund av de

höga underhållskostnaderna finns inte ekonomi till detta.

– Det är ett moment 22. Pengarna vi hade behövt för att bygga bort

kamrarna har gått åt till att underhålla dem, förklarar Mats.

Sedan mars 2016 skyddas fjärrvärmekamrarna av luftavfuktare byggda på

varmkondensering som har reducerat mängden fukt i luften, så att

korrosionsförloppen avstannat.

– Den kritiska gränsen för korrosion går vid 60 % relativ luftfuktighet. 

- Håller man utrymmena under det så avstannar korrosionen, förklarar

Airwatergreens forsknings- och utvecklingschef Fredrik Edström.

KRAFTRINGEN
R E F E R E N S C A S E  I N OM  F J Ä R R V Ä RM E

"VI VILL ERBJUDA EN SÄKER ARBETSPLATS." 
MATS LINDHOLM

ARBETSLEDARE, KRAFTRINGEN, LUND

VILKA PROBLEM LÖSTE AIRWATERGREENS AVFUKTARE?

Kraftringen och Airwatergreen utformade tjänsten ”Torrt klimat”. 

Den innebär att Kraftringen överlåter ansvaret för klimatet i kamrarna till

Airwatergreen mot en fast månadskostnad.

– Det här gör att vi inte behöver binda något kapital. Vi får en faktura varje

kvartal och Airwatergreen sköter resten. Förutom att sänka luftfuktigheten

förser Airwatergreen oss med data över hur kamrarna mår, vilket förenklar

planering av underhållet, säger Mats.

 

Han lyfter också att de som verkar i kamrarna har fått en bättre arbetsmiljö.

– Det handlar inte bara om underhållspengarna vi sparar in på detta. Vi vill

erbjuda en säker arbetsplats för de anställda som är nere i dessa kammare

dagligen – något som vi nu tack vare ”Torrt klimat” äntligen lyckats med!
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