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Bakgrund – kraftvärme från biomassa
Fjärrvärmen utbyggd i regionen sedan 90-talet
Kraftvärme från bio 11 TWh/år
7% av elproduktionen
Fjärrvärmeproduktion med kombinerad kraft
och värme har gått om endast
värmeproduktion
Finns fortfarande potential att öka
elproduktionen från biokraft till 40TWh
 Planerbar baskraft

Småskalig kraftvärme från biomassa
 Ca. 250 småskaliga biobränsleeldade värmeverk (<10 MW)
 Full konvertering skulle kunna ge 2-9 TWh el per år (1,5- 7% av
elbehovet*)
 Dessutom finns det ett stort antal pannor på lantbruk och mindre
närvärmeanläggningar, växthus etc.
 Det finns också industrier som idag har olja eller annan uppvärmning
som kan byta till kraftvärmeuppvärmning (ex. förgasare)
* Baserat på dagens elbehov 132 TWh/år

Småskalig kraftvärme i sydost- potential
Förstudie för potentialen för småskalig kraftvärme i sydost
• Finansierad av Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme

• 80 potentiella anläggningar
• 20 förstudie genomfördes på fjärrvärme/närvärme-anläggningar och
industrier
Resultat:
• För de 20 förstudierna varierar eleffekten mellan 200 -1200 kW,
Ca. 3%
 ca 1-5 GWh el per anläggning.
- Men potentialen är
• Investeringarna varierar mellan 4-15 Mkr per anläggningtroligtvis
större. Vissa
• 40-50 anläggningar i regionen med en möjlig elproduktionmålgrupper
på i
ej
inkluderade i studien
genomsnitt 3 GWh el/år

Varför småskalig kraftvärme?
Ta bort kostnader för köpt el
Lokalt producerad el ökar säkerheten vid elavbrott
Det ger också en möjlighet att prioritera elen vid störningar i produktion/på nätet
Avlastning av elnätet – Speciellt i högt belastade elområden
Ger en miljöprofil eller en starkare miljöprofil på industrin/företaget
Bli en del i en ledande utveckling och som ger nya erfarenheter och ett nytt kontaktnät

Större anledning att gå över till bio – mer resurs effektivt, fler produkter
Nyttja spillvärme och minimera energiförluster genom att producera egen elkraft.
Främjar sysselsättning inom glesbygden
Flyttbara anläggningar

Utmaningar
• Elpriset
• Oljepriset
• Ej fullt ut kommersiell
• Investeringskostnaden
• Marknad för torkad flis
• Vissa tekniker kan kräva stora ombyggnationer av befintlig panna

Småskalig kraftvärme från bioenergi – ett
demonstrationsprojekt i Sydöstra Sverige
• Ett projekt inom EU programmet Life+ (2014-2019)
• Energikontor Sydost (projektledare)
• Emåmejeriet
• Ronneby Miljö & Teknik

Syfte:
• Demonstrera olika tekniker för småskalig kraftvärme
• Förgasning
• Våtturbin
• Organisk rankine cykel (ORC)

•
•
•
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Öka användningen av småskalig kraftvärme
Skapa en plattform för visning av småskalig kraftvärme
Minska CO2 emissioner
Öka andelen förnybar och lokalt producerad el
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Sveriges första förgasare på litet lokalt
mejeri, Emåmejeriet
• Lokal och miljö-profilering
• Fliseldad förgasare
• 40 kW el
• 100 kW värme
• Volter OY genom Nordisk bio kraft & värme AB
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Investering ca. 3 miljoner kr
Byggt två torkar – torkas med spillvärme
Invigd 28 oktober 2015
>14 MWh producerad el
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”Emåmejeriet jobbar med
närproducerade mejerivaror och
det ligger självklart i linje för vår
verksamhet att också ha
närproducerad värme och el i
vår verksamhet”
Patrik Evertsson,
vd för Emåmejeriet AB

Vilken målgrupp är intressant?
• Industrier som har olja eller som behöver
byta uppvärmningssystem
• Lantbrukare
• Växthus
• Varuhus/flerfamiljshus/hotell
I sydost finns det fortfarande
ca. 170 företag som använder
olja. Ca. 40 i storleksordning som
Emåmejeriet eller större.

Våtturbin på kommunalt energibolag,
Ronneby Miljöteknik
• Erbjuder service inom VA, renhållning,
fjärrvärme, bredband och elnät.
• Wet steam turbine (WST)
• Ca. 500 kW el

• Investering ca. 15 miljoner kr
• Fjärrvärmeverk självförsörjande på el
• I linje med Ronneby Miljötekniks
strategiplan
• Leverantör upphandlad, M+M turbinen
technik
• Leverans sept/okt 2016
• Ombyggnation panna - klar

”Att delta i LIFE+ projektet Småskalig
Kraftvärme ligger helt i linje med
Ronneby Miljö och Teknik AB:s
strategiplan. Vi kommer nu att tillverka
el via ånga från vår befintliga biopanna.
Elen kommer att användas för egen
förbrukning inom företaget. Ett
miljövänligt och kostnadseffektivt sätt
att tillverka el på”
Hans Nilsson, vd på Ronneby Miljö och
Teknik AB.

Vilken målgrupp är intressant?
• Fjärrvärmeanläggningar (<10MW)
• Närvärmeanläggningar (<10MW)
• Pannor på industrier, tex sågverk
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Organisk Rankine cykel på kommunalt
energibolag, Ronneby Miljöteknik
• Fjärrvärmeanläggning i BräkneHoby
• Lång drifttid pga värmeleverans till sågverk
• Möjlighet att sänkta returtemperatur till pannan
• Ca. 50 kW el
• Nästa steg: Upphandling av teknik

Målgrupp för Organisk Rankine Cykel
(ORC)
• Närvärmeanläggningar
• Fjärrvärmeanläggningar
• Industrier med pannor tex. sågverk
• Industrier med överskottsvärme runt 100°C
• Växthus

Potentialen stor för teknikerna!
Välkommen på studiebesök!
Intresserad?

Tack!

Kontakta mig eller få mer information genom vår
hemsida!
http://energikontorsydost.se/smaskalig-kraftvarme-life

Daniella.johansson@energikontorsydost.se
Tel. 0768 61 70 00
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