SKAFFA SOLFÅNGARE FÖR
STÖRRE FASTIGHETER ELLER
FJÄRRVÄRMENÄT TILL EN
RIMLIG KOSTNAD

Anmäl intresse för
gemensamma inköp
av solfångare!

Solfångare för större solvärmesystem
Solvärme kan ge ett viktigt energitillskott till en fastighet eller
ett fjärrvärmenät samtidigt som miljövinsterna är stora.
Det pågående upphandlingsprojektet omfattar solfångarmoduler
utformade så att de lätt kan sammankopplas till stora system.
Solfångarna kan monteras på stativ på plana tak eller på marken. De kan även monteras på takstol på ett lutande tak och
fungera som tätskikt.
Ett bra exempel på användning är att integrera solfångarmoduler
i ett nytt lutande tak vid renovering av äldre hus med platt tak.

Miljöprofil
Solfångaranläggningen bidrar till att
ge fastigheten eller företaget en tydlig och positiv miljöprofil.

Förutom att kostnaden för köpt energi
minskar bidrar solfångaranläggningen till
en bättre miljö genom minskade koldioxidutsläpp.

Stora inköp sänker priset
Solvärmeanläggningar tillverkas idag i små serier, ofta på ett hantverksmässigt sätt.
Det gör att priset kan sänkas om produktionen sker storskaligt och mer rationellt.
IEA (International Energy Agency) driver därför ett internationellt projekt för att skapa
en växande marknad för solvärmesystem. I Sverige deltar Byggforskningsrådet, Energimyndigheten och Stockholms Stads LIP-kansli.
Tillverkare av solvärmesystem inbjuds att delta i en upphandling där höga krav ställs
på funktion, kvalitet, lågt pris och enkel installation. För att skapa en marknad för
solvärme bildas nu köpargrupper där de som deltar har möjlighet att dra nytta av resultatet från upphandlingen.

Köpargrupperna är öppna för bl a stat, landsting, kommuner,
bostadsbolag, fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer och energiföretag.
Genom köpargruppen får du information om upphandlingen,
förslag på konsulter för bedömning av projektförslag samt
möjlighet att delta i seminarier och andra arrangemang.
Mer information om upphandlingen och köpargrupperna finns
på Internet, http://solupphandling.bfr.se.
Där går det också att registrera sin intresseanmälan.

Köpargruppernas samverkan, inte bara i Sverige utan
även internationellt, blir en garanti för pris, prestanda
och miljökrav. Det gör att du som köpare får en bra,
standardiserad solvärmeanläggning till ett lågt pris.

Mer information
Om upphandlingen och köpargrupper
http://solupphandling.bfr.se
Björn Johansson,
ordförande i upphandlingsgruppen
bjorn.johansson@varmeverket.enkoping.se
International Energy Agency – IEA
http://ieatask24.org
Svenska solenergiföreningen – SEAS
http://www.hvac.chalmers.se/seas
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