
Ronneby Miljö & teknik 

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av
Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiber-
optiskt nät och bredband.

Genom att ha kopplat på en ORC på det befintliga fjärrvärmeverket i Bräk-
ne-Hoby, producerar Ronneby Miljö & Teknik AB utöver värme också förnybar 
el. Utvecklingen ligger helt i linje med Ronneby Miljö & Teknik AB:s strate-
giplan.

Ronneby Miljö & teknik AB valde att installera en ORC-enhet (organisk Ran-
kine cykel) på den befintliga biobränslepannan, för att det är ett system som 
kräver minimalt med ombyggnationer och liten plats i anläggningen. I den or-
ganiska Rankinecykeln används ett organiskt arbetsmedium som har en lägre 
förångningstemperatur jämfört med en traditionell ångprocess, men utan risk 
för fuktig ånga samt korrision och erosion i turbin eller expander.

Genom att ett organiskt medium med högre densitet än vattenånga används 
i turbin-loopen kan en kompaktare turbin än vid en vanlig ångcykel användas. 
På grund av att den jobbar med små tempertaturdifferenser har ORC-tekniken 
dock ett begränsat elutbyte. 

ORC:n producerar ingen värme själv. För att förånga det organiska mediet 
som driver turbinen använder ORC:n värme från pannkretsen. Därefter kyls 
mediet av returvattnet från fjärrvärmenätet genom en annan värmeväxlare. 

Redan tidigare levererades värme till både fjärrvärmenätet och till en vir-
kestork, men genom anslutningen av ORC-enheten i pannanläggningen har 
värmeleveranserna optimerats samtidigt som egel grön el produceras.

ANLÄGGNINGSDATA
EFFEKT
49 kW el
DRIFTSTIMMAR/ÅR
Ca 4700 h
ELPRODUKTION
Max 231 MWh
INVESTERINGSKOSTNAD
Circa 1,7 miljoner kronor
BERÄKNAD ÅTERBETAL-
NINGSTID  
Circa 10 - 14 år
RÅVARA
Flis, grot, bark etc.
FUKTHALT RÅVARA
35-50 %

MODELL
Againity AT50
DIMENSIONER
2,5 x 1,14 x 2 meter
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Lärdomar
Den totala energieffektiviteten i ORC:n är hög. Ungefär 10 % av elen som 
produceras används för att driva pumpen som höjer trycket för kylmediet i 
turbinkretsen. 

I pilotanläggningen i BräkneHoby har elverkningsgraden visat sig vara cirka 
2 %. Elproduktionen är beroende av temperaturskillnaden mellan den 
varma framledningstemperaturen från pannan och temperaturen på 
returen på fjärrvärmevattnet. Ju högre temperaturdifferens desto högre 
elproduktion. I Ronneby är framledningstemperaturen relativt låg och i ett 
annat system med bättre förutsättningar kan mer el produceras. 

Tillgängligheten har varit hög och driftstörningarna få. Systemet behöver 
dock en daglig tillsyn på cirka 15 minuter och det behövs fyllas på med olja 
2–3 gånger i månaden. 

Resultat
Ett av målen med projektet var att stimulera  

marknaden genom att testa tekniker som ännu inte 
kommersialiserats fullt ut.  Detta uppdrag har vi  

lyckats med  – ORC-tekniken har kommersialiserats 
tack vare projektet.  

Leverantören av ORC-anläggningen har visat att de 
har en fungerande teknik och har sålt över  
15 anläggningar tack vare demonstrations- 

anläggningen i Bräkne-Hoby. 

Representanter från alla nya anläggningar (utom en) 
har varit på studiebesök till ORC:n, vilket inspirerade 

dem att installera en själva.
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