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Project name Small Scale Combined Heat and Power based on Biomass in the 
Region of Southeast Sweden 

LIFE project number LIFE13 ENV/SE/000113 

Project location Sweden 

Project start date 2014-07-01 

Project end date 2020-12-31 

Total budget € 3 618 770 

Total eligible budget € 2 591 101 

EU contribution € 1 295 550 

 

Coordinating beneficiary Energikontor Sydost AB 

Associated beneficiary Emåmejeriet AB 

Associated beneficiary Ronneby Miljö & Teknik AB 

Associated beneficiary Ronneby Miljöteknik Energi AB 

 

Project summary The project’s main objective is to demonstrate three different 
small-scale Combined Heat and Power (CHP) technologies at 
three plants with different sizes. The technologies that will be 
demonstrate are:  

• A gasifier (40 kW electricity) at Emåmejeriet 

• A wet steam turbine (500kW electricty) at Ronneby 
Miljö &Teknik AB/Ronneby Miljöteknik Energi AB 

• An Organic Rankine Cycle (ORC, 50 kW electricty) at 
Ronneby Miljö &Teknik AB/Ronneby Miljöteknik Energi 
AB 

 The purpose is to showcase technologies that can become a 
standard solution for many heat and steam boilers or industries 
with both a heating and electricity demand. 

 

Communication plan The objective of this deliverable is to describe the plan for 
dissemination and communication activities after the end of the 
project. 
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1. Introduktion 
Sverige har knappt en procent av den totala skogsytan i världen, men är världens tredje största 
leverantör av träråvaror. Hur går det ihop? 

Jo, vi har ett mycket väl utvecklat skogsbruk och eftersom ungefär halva Sveriges landyta är 
täckt med produktionsskog så har vi mycket skog att ta av. Vårt skogsförråd ökar 
dessutom årligen, sen runt 100 år tillbaka, så vi har aldrig haft så mycket skog som nu. 

   
På de ytor där skog skördas återplanteras eller sjävföryngras det, och den växande skogen tar 
upp och lagrar koldioxid under tillväxten. Restprodukterna från avverkningen används till att 
producera grön el och värme. 

Kraftvärmeverk är traditionellt stora anläggningar, men via ett flerårigt demonstrationsprojekt, 
som letts av Energikontor Sydost, har mindre anläggningar i sydostregionen byggts och 
utvärderats. 

Projektet har demonstrerat tekniker för småskalig kraftvärme från biobränsle, som inte var fullt 
ut kommersialiserade. Genom att demonstrera och dokumentera hela processen från anbud till 
full drift har fler sett fördelarna och investerat i småskalig kraftvärme.  Alla tre 
demonstrationsanläggningarna är öppna för studiebesök.  

 

 

Bioenergi är energi som har sitt upphov i material som skapats under  
pågående biologiska processer – till skillnad mot fossil energi, som fås från  
biologiskt material skapat under tidigare perioder i jordens historia. 

 

 

1.1. Teknologier 
Förgasare 
Emåmejeriet i Hultsfred har byggt en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el.  

I förgasningsanläggningar bildas gengas via ofullständig förbränning av organiska material. Flisen 
matas in längst upp i reaktorn och rör sig sedan med hjälp av gravitationen gradvis nedåt allt 
eftersom det förbränns. Gengasen leds sedan till en förbränningsmotor som är kopplad till en 
elgenerator. Den transformerar det mekaniska arbetet till elektrisk energi som antingen kan 
användas inom den egna verksamheten eller säljas på elnätet. Restprodukten biokol kan 
användas för att binda näringsämnen och ge effektivare jordbruk som därmed inte behöver 
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konstgödsel. En förgasningsprocess ger ett högt elutbyte, mellan 20 och 30 %. På anläggningen i 
Hultsfred är elutbytet 23 %. 

 

Resultaten visar att en förgasare fungerar bäst vid en jämn värmeproduktion och en installation 
passar därför bäst hos en aktör med ett jämt underlag vid en relativt låg temperatur, som 
uppvärmning av byggnader. Det dagliga underhållet för en förgasare som drivs av flis är viktigt.  
Underhållet består främst av asktömning, byte av olja i motorn och en generell check av 
systemet. 

Om rätt förutsättningar ges en förgasare, med dedikerad personal, kan en förgasare ge en 
återbetalningstid på runt 10 år med elpriserna i Sverige. Med ett högre elpris kan 
återbetalningstiden kortas ytterligare ett par år. 

 

Turbin för våt ånga 
Sörbyverket i Ronneby har byggt en anläggning för våt ånga, en ångturbin för elproduktion på 
befintlig fjärrvärmeanläggning. 

Jämfört med vanliga 
ångturbiner kan en 
våtturbin (WST - wet 
steam turbine) arbeta vid 
lägre tryck och 
temperatur. Våtturbinen 
är en mer robust och inte 
lika högeffektiv turbin 
som konventionella 
turbiner. Men den klarar 
till skillnad en del 
vattenpartiklar. 

Våtturbinen bygger på 
samma princip som en 
konventionell ångturbin, 
vilket innebär att den 
behöver kylas för att 
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kondensera och släppa värmen. Om en våtturbin installeras i en redan befintlig anläggning är 
det mest ekonomiskt fördelaktigt om pannan redan är utrustad med en ångturbin. 
Elverkninggraden för en våtturbin är upp till cirka 15 %. 

Att installera en ny teknik i ett gammalt system och få teknikerna att kommunicera och fungera 
optimalt kan vara svårt. För att en våtturbin ska fungera optimalt och med bästa 
systemverkningsgrad bör den helst installeras vid nybyggnation av kraftvärmeverk. 

 

ORC (Organisk rankinecykel) 
Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral har kompletterats med en ORC-enhet (organisk rankinecykel) 
för elproduktion.  

ORC-tekniken bygger på en sluten turbinkrets som drivs av ett organiskt arbetsmedium med en 
kokpunkt lägre än vatten. Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på 
pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet. Via kretsens förångningsmedium (med låg 
kokpunkt) kan ORC-anläggningen alstra el vid en lägre temperatur än vanliga kraftvärmeverk. 
Detta gör tekniken väl lämpad för produktion av grön el från biomassa på mindre fjärrvärme- 
eller närvärmeanläggningar. 

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. 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. 

 

1.2. Resultat 
Ett av målen med projektet var att stimulera marknaden genom att testa tekniker som ännu inte 
kommersialiserats fullt ut.  Vi har lyckats med uppdraget att stimulera marknaden – en av tre 
teknikerna har kommersialiserats tack vare projektet. 
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Leverantören av ORC-anläggningen har visat att de har en fungerande teknik och har sålt över 
15 anläggningar tack vare demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby. Representanter från alla 
nya anläggningar (utom en) har varit på studiebesök till ORC:n, vilket inspirerade dem att 
installera en själva. 

För de andra två teknikerna krävs att vissa förutsättningar uppfylls för att de ska blir 
kommersiellt gångbara. Beräkningar inom projektet visar att en förgasare kan ha en 
återbetalningstid på omkring 10 år redan med dagens energipriser. För att en våtturbin ska bli 
ekonomisk gångbar behövs däremot ett högre elpris helst i kombination med ett lägre pris på 
biomassa. För alla tekniker gäller att lönsamheten blir bättre med ett högre elpris och lägre pris 
på biomassa. 

Fördelen med småskalig kraftvärme jämfört med andra förnybara alternativ är att elen 
produceras när elbehovet är som störst. Småskalig kraftvärme bidrar även till att minska 
effekten i det lokala elnätet, genom att producera el när behovet är som störst. 

 

1.3. Potential 
Tack vare detta projekt finns det idag 16 nya anläggningar för småskalig kraftvärme på mellan 
2,5 och 3 MW installerad i Sverige, vilket tillsammans producerar mellan 12 och 15 GWh/år.  

En uppskattning inom projektet visar att potentialen för småskalig kraftvärme på fjärrvärmeverk 
enbart i sydöstra Sverige är omkring 51 GWh/år. Ytterligare 800 MWh el skulle kunna 
produceras med ORC-tekniken på sågverk i regionen. I Sverige finns det omkring 550 
fjärrvärmenät och endast drygt 100 av dem har elproduktion, resterande har endast 
värmeproduktion.  

Svebio gjorde en analys av potentialen för småskalig kraftvärme på fjärrvärmeverk i Sverige 
under 2017, vilket visade att potentialen låg mellan 296 och 567 GWh per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORC-anläggningar installerade i Sverige under 
projektperioden. 
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2. Kommunikation och dissemination 
 

Intresset för projektet har visat sig större än vad vi räknade med vilket är väldigt glädjande. Det 
syns bland annat i hur vi blivit omskrivna i media långt över förväntan. Det visade sig också 
genom det nätverksarbete vi genomfört som resulterat i långt fler inbjudningar än förväntat till 
att föreläsa vid diverse nationella och internationella konferenser och seminarier. 

 

2.1. Mål och uppföljning av resultat  
Activity Objective Reached  

National conferences/seminars + 
regional seminars/conferences 
arranged by the CB 

2 per year 26 seminars/conferences and 
>1700 people reached 

Network meetings 1 per year 21 with more than 250 people 

Exhibitions Not defined 5 with approx.1150 visitors 

EU seminars 1 per year 13 with approx. 650 people 

Notice boards 3 3 

Handbook 400 copies Published online Dec. 2016. 
Since sept. 2019 each specific 
download is counted. From sept 
– dec. 2020, 88 downloads has 
been made. 1322 visits to the 
page where it can be 
downloaded. 

Website 10 visitors/ week Until Nov 2020, 25 visitors/week 

Flyers 1000 distributed 998 distributed 

Films 500 copies on USB or 
views on YouTube 

4 films (in Swedish) and 4 films 
(in Eng) with in total 4949 views 
on YouTube and distributed to 
160 recipients on USB. 

Newsletter 8 newsletters with 
400 recipients 

34 newsletters with around 1000 
recipients 

National press articles 12 60 

International press articles  8 

Study visitors 900 1010 

Open networks 2/y 37 with > 800 participants 

Contact with networks on EU level 2 6 

Networking with national networks 5 11 

Networking with other EU projects 5  7 
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2.2. Reflektioner kring projektets aktiviteter och 
resultat 

Inom projektet har kanaler för informationsspridning upparbetats genom styrgruppens 
medlemmar för att nå ut brett inom branschen. Detta har lett till inbjudningar att delta som 
föreläsare på ett stort antal seminarier, vilket säkerställt att vi nått de avsedda målgrupperna 
med information.  

Styrgruppen har varit viktig inte bara ur disseminationssynpunkt utan också för de värdefulla 
utbyten av kunskap de medfört, både för projektpartner och styrgruppsmedlemmar, som sitter 
på poster i nationella inflytelserika organ. 

För att ta steget vidare från information till kunskap har vi kompletterat med personliga 
inbjudningar för studiebesök till värmebolag och industrier. Detta har gjort att vi nått vår 
huvudsakliga målgrupp effektivt och precist. Över 15 småskaliga kraftvärmeanläggningar har 
installerats under projektets gång och beslutsfattare/teknikansvariga för dessa bolag har alla 
utom en varit på studiebesök på våra demonstrationsanläggningar innan beslut om investering i 
egen anläggning gjorts. 

Dessa erfarenheter visar att de i ansökan planerade fortsatta kommunikations- och 
disseminationsinsatserna fortfarande är relevanta; seminarier och studiebesök. Vi använder 
upparbetade kanaler för informationen, där vi vet att vi når rätt målgrupp. 

Eftersom två av teknikerna inte kunnat köras av olika anledningar så kommer den fortsatta 
kommunikationen huvudsakligen lyfta upp den fungerande ORC-tekniken. Men eftersom även 
mindre goda erfarenheter kan ge viktig information så kommer även dessa tekniker behandlas i 
relevanta sammanhang. Dock kommer vi inte uppdatera informationsmaterialet om det saknas 
driftdata och nya fakta. 

 

 

3. Kommunikationsplan 
Syftet med aktiviteterna After Life är att fortsatt hålla intresset uppe för småskalig kraftvärme 
och fortsätta att sprida projektets resultat, via en genomförandeplan beskriven nedan. 

Men utöver det projektpartnerna kommer göra så kommer intresseorganisationerna från 
styrgruppen, Svebio och Energiföretagen Sverige, aktivt jobba vidare för att påverka styrmedel 
för biobaserad kraftvärme – det kommer också att gynna småskalig kraftvärmes möjlighet att 
expandera. De kommer också fortsätta sprida kunskapen om småskalig kraftvärme genom 
nätverksträffar för företag och genom seminarium/konferenser. 

Företaget Againity som levererat ORC-anläggningen arbetar vidare på egen hand och arrangerar 
studiebesök till sina anläggningar, deltar på mässor med mera, helt fristående från projektet. 

 

3.1. Mål 
Att resultat gällande effekt och kostnader för fungerande tekniker för SKV blir kända i 
branschen. 

Att information och erfarenheterna från projektet bidrar till att fler småskaliga 
kraftvärmeanläggningar byggs i anslutning till befintliga biobränslebaserade värmeverk och 
industrier med ång- eller värmeproduktion. 
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3.2. Målgrupper 
Målgruppen för kommunikationsinsatsen är beslutsfattare och teknikansvariga i fjärrvärmebolag 
samt i företag inom industri och fastigheter, kommuner samt kommunbolag och slutligen 
konsultföretag inom värme och el i Sverige. 

Sekundär målgrupp är energikontor och branschorganisationer i Sverige och EU för 
dissemination av projektresultaten. 

 

3.3. Aktivitetsplan 
Fokus för kommunikationsaktiviteterna är att fortsätta sprida uppdaterad information kring 
teknikerna genom två årliga event, Bioenergidagen och Energiting Sydost, samt att uppdatera 
information på hemsidan och faktabladen om anläggningarna. Partnerna kommer leverera årliga 
rapporter om driftstid och annan information till Energikontor Sydost som underlag till faktablad 
och disseminationsaktiviteter. 

 

Tidpunkt Aktivitet Målgrupp Ansvar 

2021 Bioenergidagen; 
Uppföljning av av teknikerna 
baserat på årliga rapporten 
från partnerna. 
Information om möjigheten 
till studiebesök. 

Fjärrvärmebolag 
Industri 
Konsultföretag 

Energikontor Sydost 

2021 EnergiTing Sydost; 
Uppföljning av av teknikerna 
baserat på årliga rapporten 
från partnerna 
Information om möjigheten 
till studiebesök. 

Kommuner 
Kommunbolag 
Fastighetsbolag 

Energikontor Sydost 

2021 3 st uppdaterade digitala 
faktablad för nedladdning; 
Publicering på hemsida 
Marknadsföring av dem i 
sociala medier och nyhetsbrev 

Alla målgrupper Energikontor Sydost 

2021 Studiebesök WST 
Förväntat antal; 10 

Fjärrvärmebolag 
 

Ronneby Miljö & 
Teknik 

2021 Studiebesök ORC 
Förväntat antal; 20 

Fjärrvärmebolag 
 

Ronneby Miljöteknik 

2021 Studiebesök förgasare 
Förväntat antal; 5 

Industri 
 

Emåmejeriet 

2022 Bioenergidagen; 
Uppföljning av av teknikerna 
baserat på årliga rapporten 
från partnerna. 
Information om möjigheten 
till studiebesök. 

Fjärrvärmebolag 
Industri 
Konsultföretag 

Energikontor Sydost 
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2022 EnergiTing Sydost; 
Uppföljning av av teknikerna 
baserat på årliga rapporten 
från partnerna. 
Information om möjigheten 
till studiebesök. 

Kommuner 
Kommunbolag 
Fastighetsbolag 

Energikontor Sydost 

2022 3 st uppdaterade digitala 
faktablad för nedladdning; 
Publicering på hemsida 
Marknadsföring av dem i 
sociala medier och nyhetsbrev 

Alla målgrupper Energikontor Sydost 

2022 Studiebesök WST 
Förväntat antal; 10 

Fjärrvärmebolag 
 

Ronneby Miljö & 
Teknik 

2022 Studiebesök ORC 
Förväntat antal; 20 

Fjärrvärmebolag 
 

Ronneby Miljöteknik 

2022 Studiebesök förgasare 
Förväntat antal; 5 

Industri 
 

Emåmejeriet 

 

Partner levererar uppdaterade siffror kring energiproduktion och andra fakta av intresse under 
2021 och 2022. 

Partner erbjuder möjlighet att boka studiebesök minst fram till utgången av 2022. 

 

3.4. Riskanalys 
Det finns inga större risker kopplade till kommunikationsplanen. De resultat vi har från 
demonstrationsanläggningarna kvarstår även om vi inte får uppdaterade driftsdata. Vi har 
kontroll över disseminationskanalerna och blir inte något av de ovan listade seminarierna av, så 
har vi fler event att tillgå för att sprida informationen. 

Det kan vara så att det inte blir så många studiebesök bokade som förväntat. Det vi då kan göra 
är att jobba med direkta utskick till målgrupperna, både med inbjudan och länk till handbok, 
rapporter och filmer. 
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