
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni en hetvattenpanna och vill titta på 

möjligheterna för småskalig kraftvärmeproduktion?  

Turbiner för småskalig elproduktion har på nytt fångat intresset hos svenska värmeverk. Idag har flera 
sådana maskiner installerats för att generera lokal, förnybar, väderoberoende och kostnadseffektiv el. 
Ronneby Miljö och Teknik AB var först med att installera ORC-system i Sverige, vid närvärmeverket i 
Bräkne-Hoby, och även först att installerat en småskalig våtturbin, vid fjärrvärmeanläggningen i 
Ronneby. 
 
Energikontor Sydost och Ronneby Miljö & Teknik bjuder nu in branschaktörer till ett studiebesök vid 
anläggningarna i Ronneby och Bräkne-Hoby för att visa hur en installation kan se ut i praktiken, och för 
att prata om hur småskalig elproduktion kan realiseras vid värmeverk som idag saknar elproduktion. 
Välkommen på en spännande halvdag med presentation av småskalig kraftvärme från biobränsle, 
presentation av turbin leverantörer, visning av installationerna i BräkneHoby och i Ronneby samt 
diskussion och frågestund.  

 

Välkomna till Ronneby den 26 mars 2018 kl. 12.30 – 16 (cirka). 

• Kl.12.30 – 14:15 Presentationer och frågestund 

o Daniella Johansson på Energikontor Sydost välkomnar och berättar om tekniker för 

småskalig kraftvärme – ett demonstrationsprojekt i Sydost 

o Arne Andersson på Ronneby Miljö & Teknik berättar om erfarenheterna från 

installation och drift av ORC-turbin och våtturbin 

o Elin Ledskog och David Frykerås på Againity berättar om ORC från 20 till 2500 kW. 

o Frida Edling på Weckman berättar om småskaliga turbiner 

o Frågestund 

• Kl.14:30 Visning av ORC i Bräkne- Hoby inkl. frågor 

• Kl.15:30 Visning av våtturbin på Sörbyverket inkl. frågor 

Plats: Ronneby Miljö & Teknik, Fridhemsvägen 17, Soft Center, Hus 8 
Anmäl dig via länken: senast 20 mars 2018. https://simplesignup.se/event/128835  

Först till kvarn, antalet platser är begränsat! Deltagandet är kostnadsfritt. Vid uteblivet 

deltagande/sen avanmälan tas en självkostnadsavgift på 150 kr ut. 

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett 

kommunalt bolag som arbetar med 

vatten, avlopp, fjärrvärme, 

avfallshantering, el och fiber.  

 

I Bräkne-Hoby har Ronneby Miljö & 

teknik AB installerat en ORC-enhet 

(Organisk Rankine Cykel) på den 

befintliga biobränslepannan. 

 

På fjärrvärmeverket i Sörby har de 
installerat en ångturbin till den 
befintliga biopannan för att producera 
el med hjälp av våt ånga 
 
Båda anläggningarna är de första i sitt 
slag i Sverige. 

energikontorsydost.se/smaskaligkraftvarme 

https://simplesignup.se/event/128835

