
Aktuella bioenergiprojekt för energikontoret

• Skogsbränsletillförsel
• Hela värdekedjan för biobränslen
• Småskalig kraftvärme
• Bioolja, exemplet pyrolysolja



SIMWOOD – för ökat skogsbränsleuttag
• EU-projekt med Linnéuniversitetet och Energikontoret
som svenska partner.
• Övergripande syfte att undersöka alternativa metoder för ökat
skogsbränsleuttag i Småland och att öka kunskap och sprida erfarenhet.
• Inventering hur bioenergin används i Kronoberg. 
Jämförelser med andra regioner i EU.

I projektets referensgrupp ingår: 
Södra, Skogsstyrelsen, Skogsbränsle Småland, Uppvidinge
kommun, Bioenergigruppen i Växjö, Växjö Energi, Stora Enso m.fl.



SecureChain –
för ökade investeringar i bioenergi
EU-finansierat projekt med syfte att stärka
biobränslekedjan genom att ge fyra små – och
medelstora företag i Småland pengar för
konsulttjänster i syfte att göra en investering.

• Lessebo Fjärrvärme 
• Skogsentreprenörerna
• Skogsbränsle Småland
• Värnamo Energi



Tack för mig
Göran Gustavsson
0709 – 21 60 54
goran.gustavsson@energikontorsydost.se



Småskalig kraftvärme från biobränsle

• både el och värme från skogsråvara
• förgasning, våtturbin, organisk rankinecykel
• <10 MWvärme

Förstudie potential för småskalig kraftvärme
• investeringar 4-15 Mkr/anläggning
• 40-50 anläggningar i regionen med möjlig genomsnittlig 

elproduktion på 3 GWh el/år

Med delfinansiering från EU:s program Life+ och Energimyndigheten



Aktiviteter

Förstudie 
och anbud

Byggfas Utvärdering Drift- och 
demonstration Efter Life+

• Studiebesök
• Handbok
• Tekniska och ekonomiska resultat
• Seminarier

• Seminarier
• Studiebesök



Status och erfarenheter
- förgasare på Emåmejeriet AB

• Förgasare
• 40 kW el
• 100 kW värme eller 70 kW kyla

• Svårt att hitta torkad flis (transport och 
prisbild) – byggt en tork

• Intermittent värmebehov – en 
ackumulatortank

Foto: Johanna Wallin, Energikontor Sydost



Status och erfarenheter
- våtturbin Sörbyverket, Ronneby

• Kommunalt energibolag – bildat 
dotterbolag

• Wet steam turbine (WST) 
• ca. 500 kW el

• Ombyggnation av panna, 
rördragning och anpassning av 
lokaler – dyrare än väntat

• Turbinen levererad, provdrift inom 
kort

• Invigning 18 januari 2017



Status och erfarenheter
- ORC Bräkne-Hoby, Ronneby

• Organisk rankinecykel (ORC) 
• ca. 45 kW el, 350 MWh/år

• Kräver få ombyggnationer
• Leverans slutet av januari 2017
• Invigning mars-april 2017



Stor potential för teknikerna!
Välkommen på studiebesök!

http://energikontorsydost.se/smaskalig-kraftvarme-life

karoline.alvanger@energikontorsydost.se
Tel. 0709 - 21 60 52

mailto:karoline.alvanger@energikontorsydost.se


Nytt projekt om pyrolysolja

Tekniska och ekonomiska förutsättningar att
konvertera till pyrolysolja

Tillsammans med SP och Enertech

Seminarium under våren 2017. April i Växjö?

Oskar.jonsson@energikontorsydost.se
Tel. 0709 - 21 60 51

mailto:karoline.alvanger@energikontorsydost.se
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