
Årets längsta dag ger mycket energi
I helgen firar vi årets längsta dag. Det betyder att landets solpaneler går på högvarv. Blir det soligt kan den med solpaneler på
villataket producera el så det räcker till tre villor. I till exempel Kiruna går solen inte alls ner just nu och i Stockholm är solen
uppe ungefär 18 timmar och fyrtio minuter, och Malmö 17 timmar och 30 minuter. Soliga dagar innebär energirika dagar.

Det blir allt vanligare med solkraft. Både i mindre skala på villatak men också i större skala i form av solcellsparker. För en villa med solpaneler
på taket i trakten av Luleå kan solen bara idag förse villan med 11 kWh energi. Det täcker energibehovet för tre villor. Solkraftsparken i Glava
utanför Arvika, som är den största landbaserade solcellsparken i Norden, kan en dag som denna komma upp i cirka 1980 kWh solenergi om
det blir mycket solsken. Det motsvarar energibehovet av 180 villor.*

– Vi tror att solkraft kommer att bli ett av de viktigaste energislagen i framtiden. Vi tror på det som kallas solekonomi. Det betyder att all vår
energi i framtiden ska vara baserad på solen. Direkt från solpaneler och solfångare eller indirekt via vattenkraft, vågkraft, vindkraft, biomassa
eller jordvärme. Vi hoppas därför på en solig midsommarhelg inte bara för att folk ska ut och fira utan även för att landets solpaneler ska
producera så mycket energi som möjligt, säger Marie Fossum, soldirektör, på Fortum.

*Siffrorna bygger på ett utfall där Fortum antagit maximal solinstrålning i solparken Glava under midsommar. Det bygger på mätdata från Glava Energy
Center 2013, där vi tagit den maxproduktion per timme under juni och antagit att alla dessa timmar inträffar under midsommardygnet.

För mer information, kontakta gärna:
Marie Fossum, soldirektör, Fortum, 070-216 06 77
Christina Almgren, presschef, 072-515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom
produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och
Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer.
Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.   

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


