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Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare 

till ett hållbart energi- och transportsystem. 

 

Bioenergi och småskalig kraftvärme 

 

Småskalig kraftvärme samt Bioenergi för ångsystem. 

Seminarium i Växjö 27 februari 2013. 
 

1. Allmänt 

Energikontor Sydost har via Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme fått stöd för att arbeta 

med småskalig kraftvärme från bioenergi. I projektet ska en översiktlig systemanalys och en 

potentialbedömning göras kring förutsättningarna för småskalig kraftvärme i sydöstra Sverige 

(Småland/Blekinge). I denna ska det översiktligt belysas hur påverkan på elförsörjning i regionen 

sker samt vilka tekniska lösningar som är möjliga och lämpliga ur olika synvinklar.  

Detta ska sen vara en grund för en fortsatt satsning på småskalig kraftvärme för uppförande av ett 

antal demonstrationsanläggningar. Denna ska belysa de möjligheter som finns, både tekniskt, 

ekonomiskt och miljömässigt. 

I ett annat projekt med stöd från Energimyndigheten studeras förutsättningar för att olika 

industrier ska kunna ersätta fossila bränslen med förnybar bioenergi. Detta sker i samverkan med 

Skåne och V. Götaland. 

För att beskriva och föra fram kunskap och information inom dessa båda områden genomförde 

Energikontor Sydost en workshop den 27 februari med över 50 deltagare. 

2. Småskalig kraftvärme 

Fyra olika tekniker presenterades som är användbara för området upp till 10 MW värmelast 

- ORC tekniken som avses användas för en kommande anläggning av EON Värme i 

Älmhult. Leverantör är Clean Power technology, effekt el 250 kW.  

- ORC teknik med Opcons Powerbox teknik med effekter runt 500-700 kW 

- WST teknik med Lysholms turbin likaså från Opcon med effekt 500-700 kW 

- Förgasningsteknik av finska Gasteks typ som har värmelast 0.1-1 MW och el 35-350 kW 

som marknadsförs av Värmeprodukter. Liknar gengastekniken. 

Vidare diskuterades ett utvecklingsbehov inom ångmotortekniken som avses göras via ÅF. 

Givetvis är den traditionella turbinen med flersteg ett alternativ med har svårt att konkurrera 

ekonomiskt. 

Idag är småskalig kraftvärme ett område som står i sin linda och med svag lönsamhet Vilja till 

satsningar är stor och tekniska lösningar finns. Det finns ett behov av ökad kunskap, fler 

demonstrationsanläggningar. Vi avser genomföra en satsning i sydöstra Sverige. 

3. Bioenergi och ånga i industrin 

Den minskning av avgiftsreduktionen för CO2 för industrin som pågår gör det mer intressant 

ekonomiskt, olja ökar med över 1000 kr/m3 fram till 2015. Idag finns känd teknik för både mindre 

som stora anläggningar och starka leverantörer i Sverige. Pelletsanläggningar med brännare är 
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konkurrenskraftiga upp till 1.5 MW och för större blir ofta olika flisalternativ bäst. Ett alternativ är 

bioolja från olika vegetabiliska oljor som har en kraftig ökning här i regionen och ger 

kostnadssänkningar för industrin på upp mot 200 kr/ MWh med relativt enkla förändringar. Dock 

krävs varmhållning normalt. RME är ett annat alternativ men något dyrare. Vi ser ett par exempel 

som redan konverterat och flera med olika lösningar står inför detta. 

 

4. Övrigt 

Bilagt finns dels ett gott exempel från Lantmännen Reppe AB som bytt från WRD olja till bioolja 

med goda erfarenheter för sin ångproduktion. Ett tvätteri, Lindbytvätten har valt RME olja. Bilagt 

finns sammanfattningar av dessa exempel. 

På tekniksidan för kraftvärme är gengastekniken mycket intressant. I Finland finns fyra sådana 

anläggningar och en är på gång i Sverige. Bilagt finns en schematisk bild av utformning. 

Mer information om presentationer etc. finns att läsa på www.energikontorsydost.se 

Kontaktperson hos ESS är Hans Gulliksson. hans.gulliksson@energikontorsydost.se 

 

 

 

 


