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Skäl att utveckla förnybar småskalig kraftvärme: 

 Ligger väl i linje med EU:s och Sveriges politiska inriktning för 

framtiden. 

 

 Anpassar oss till allt hårdare styrmedel mot effektiv förnybar 

elproduktion. 

 

 Bidrar till att uppfylla E.ON Värmes vision ”Med nästa generations 

värmelösningar utvecklar vi det hållbara samhället” 

 

 Potential att stärka värmeaffären i mindre orter. 

 

 Tillfredsställer våra kunders förväntningar att driva utvecklingen mot 

mer hållbar och effektiv energiproduktion. 

 

 



Skäl att utveckla förnybar småskalig kraftvärme med 

ORC:  

 Lämpar sig väl att modulisera 

 

 Flexibel, passar till olika panntyper – inget krav på ånga 

 

 Enkelt att komplettera med till befintlig anläggning 

 

 Förväntas inte påverka tillgängligheten hos befintlig anläggning 

 

 Förväntas vara enkel att hantera med låga drift- och 

underhållskostnader  

 



Framgångsfaktor för utveckling av en småskalig ORC: 
 

 Lyckas utnyttja den låga tillgängliga temperaturdifferensen (ca 50oC) 

mellan förångar och kondensor för produktion av elkraft utan att 

hjälpraftbehoven blir besvärande stora. 

 

 Lyckas generera kraft genom att utnyttja dessa låga 

temperaturdifferenser kombinerat med låga panneffekter (3-20 

MWth). 

 

 

 

 

 



Preliminär 3-D Ritning av ORC-modul - Elmeverket 
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Ritning utförd av Clean Power Technology AB 



Investeringskostnad ORC-komplettering 

 

 
Kostnad ORC- komplettering Elmeverket: 8 MSEK  
 

Förväntat ”Turn-Key”-pris för nästa aggregat: 4-5 

MSEK    



Miljökonsekvens av ORC vid Elmeverket 

 

ORC-modulen vid Elmeverket förväntas med sina 250 

kWel producera mellan 1,25-1,5 GWh elkraft årligen.  

Vi kan därmed också reducera koldioxidutsläppen 

(kolkondens på marginalen 725 ton CO2/GWh) 

motsvarande  knappt 1 000 ton CO2/år. 

 



Potential – ORC i Sverige 

 

Det torde finnas minst 300 biopannor i Sverige idag som 

skulle lämpa sig att kompletteras med en ORC- modul. 

 

Vi kan därmed, om utvecklingsinsatsen blir lyckosam, 

skapa ett kraftvärmeunderlag i Sverige från småskaliga 

biopannor på motsvarande ca 400 GWh förnybar 

elproduktion årligen och därmed reducera 

koldioxidutsläppen (kolkondens på marginalen 725 ton 

CO2/GWh) motsvarande knappt  

300 000 ton CO2/år. 

 


