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Är Du Intresserad av entreprenadmaskiner, lätta
lastbilar skogstraktorer, krossar, komprimatorer?

Du hittar till Cobra Förlag t ex
genom webben
www.direktkontakt.se/cobra
eller per fax
0510-862 20

Då har vi hittat boken för
dig.
Den nya branschbibeln
från Cobra Förlag i Hällekis.
På omkring 600 A4 sidor i en snyggt inbunden bok finns alla maskinfakta samlade.
Prestanda uppgifter,
bilder, agenter och
tillverkare med alla
kontaktvägar angivna.
För underlaget
står företagen själva
och redaktör har varit Jeanette Persson.
Vet ni t ex vilka företag som
levererar flispåbyggnader för
lastbilar och vad som skiljer
dessa åt?
Ett måste i bokhyllan!!

Tio års maskinfakta
Inte nog med det nu har man
dessutom plockat ihop kartonger med tidigare utgåvor.
Men frågar sig kanske vän av
ordning - vem behöver gamla
kataloger.
Roland Götblad som är utgivare blir inte svaret skyldig
– Merparten av de maskiner
som köps och säljs är begagnade.
Merparten av de maskiner som
går sönder är äldre. Då är en
uppsättning av böcker som redovisar i princip allt på marknaden
under mer än 10 år oumbärlig.
Jag håller med!
Passa på och skaffa en egen
uppsättning innan de tar slut.
Lennart Ljungblom

Jeanette Persson stolt redaktör,
redovisar maskiner och fordon i
avdelningarna Anläggning, Lyft,
Skog, Återvinning, Transport och
Tillbehör.

Skolan 99 vita hästar fryser
Kan ni hjälpa oss att få ett nytt värmesystem på vår skola i Drusti i Lettland?

S

ommaren lider mot sitt slut
och hösten färgar världen utanför våra fönster. I Sveriges skolor har arbetet redan börjat Snart
tar vi fram vinterkläderna, skruvar upp elementen och förbereder oss för högre värmeräkningar. Så är inte fallet med vara
grannar i öster.
På landsbygdsskolan 99 Vita
Hästar som ligger mitt i det Lettiska landskapets böljande åkrar,
börjar rektorn Ojars Rede, varje
dag med en tur till vedpannan.
Systemet är kvar från den gamla Sovjet åldern. Man eldar i tre
små gjutjärnspannor som bara
kan ta hand om vedstycken upp
till 30 cm. Eftersom en ackumulatortank saknas, måste man elda
kontinuerligt under dagen för att
klassrummen skall vara varma.
Huset är dessutom dåligt isolerat och följden blir att mycket
energi går åt och att man eldar
för kråkorna.
Skolan, som växte ur regionens lokala utvecklings organisation, startades for 7 år sedan och
tar nu hand om 2 elever från
förskoleåldern upp till 9:e klass.
För två år sedan fick skolan sina

nuvarande lokaler: ett betongmonster på nästan 1000 m2.
Varför så mycket yta för så få
elever?
Jo, därför att här behöver man
plats for vävstolar, träslöjd, drejskivor, konst, musik och sport,
förutom de vanliga akademiska
ämnena.
Skolan är unik för att den tar
till vara två skatter som än så
länge lever i detta land — de lokala hantverkskunskaperna och
landsbygdens livsstil.
Stärker landsbygden
I Lettland, precis som i Sverige,
har man problem med att de flesta vill ta del av städernas ekonomi och landet blir folktomt.
Personalen på 99 Vita Hästar
satsar på sin bygd och sin kultur
med en beundransvärd envishet,
synnerhet som det ibland saknas
det pengar till lönerna.
Deras ambition år att förnya
och bevara Lettland folktraditioner och folkkunskap för de kommande generationerna och att
bringa nytt liv i glesbygden så at
ungdomarna väljer att stanna
kvar.
Nr 3 2001 KRETSLOPP –

Till höger står Anna Bokalders som nu återvänder till Lettland där
hon är född och skall arbeta med skolan 99 vita hästar straxt söder
om Cesis öster om Riga.Till vänster står Varis Bokalder som är
välkänd expert på ekobyggande i Sverige och som förmedlat denna
fråga till den svenska bioenerginäringen.
Med hjälp från Svensk Bioenergi skulle rektorn kunna slippa
elda flera gånge dagligen för tredje året i rad och istället koncentrera sig på sina egentliga uppgifter.
Vi söker efter ett begagnat
men miljögodkänt, svenskt värmesystem för ved som skulle
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kunna få ett nytt hem i Lettland.
Ett hjärtligt tack från personalen och eleverna på 99 Vita Hastar!
Kontakt person i Sverige: Anna
Bokalders Mobil 073 982 4723
E-post eizenija@bahnhof.se
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FutureLab

DEN NYA
EKOLOGIN

RENA TUBER
AEROVIT

En enkel idé.
Vi återvinner trä. Slutprodukten är träflis. En energirik råvara som
används i värmeverk. Träflisen bränns och utvecklar värme.
Koldioxiden som uppstår vid förbränningen tas upp av träden genom
kolsyreassimilation. Ren energi som inte bidrar till växthuseffekten.

Effektiv högtrycks
ljudsotning
Nu också med
ljuddämpare

IQR. Lösningar för den nya ekologin.
Vill du veta mer om återvinning,
kontakta oss på telefon
0520 -- 485880
382 20 eller www.iqr.se
0520

Passar utmärkt för Biobränslen
Referensanläggningar finns i Sverige i storlekar från
0,3 MW till 8 MW och för olika biobränslen, som t ex
halm, pellets, avfall, flis och tallbecksolja. Används
också i krematorier.

Rökgasrening

Med Aerovit sotblåsning visar referenserna att antalet
årliga sotningar kan minskas och att låga
rökgastemperaturer kan upprätthållas under lång tid.

Vi söker svensk
representant
• Spärrfilter
• Multicykloner
• Rökgasfläktar
• Industrifläktar
• Värmeväxlare

KONTAKTA
KNUD SUNDGAARD HANSEN

Vi delar gärna
med oss av vårt
kunnande!

Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel: 040-671 95 00, Fax: 040-94 78 63

Vitvedgade 1 • DK 8660 Skanderborg
Tel: +45 8692 8400 • Fax: +45 8692 8011
okr@email.dk
www.okrcleaning.dk

Agro • Akustik • Industrifilter • Industritjänst • Processventilation
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Avfallseldningen i Lidköping
väljer Firefly skyddssystem

L

idköping värmeverk bygger
ut befintlig panncentral PC
Filen i Lidköping med ytterligare en fastbränslepanna, rökgaskondensering och turbin för produktion av eget elbehov. Man
utökar och byter också sitt skydd
till Firefly´s nya mikrodatorstyrda CUE system.

Gällivare först med ny typ av
rökgaskondensering från Radscan

G

ällivare Värmeverk bygger
ut med en anläggning för
kylning och kondensering av
rökgaserna samt befuktning av
förbränningsluften till sin befintliga 20 MW-biobränslepanna.
Leverantör för projektet är Radscan Intervex AB, i leveransen ingår också den första Intervex-kalkstensreaktorn för rening av rökgaserna från försurande ämnen.
Det huvudsakliga bränslet vid
verket är torv, vilket innehåller
en del svavel, klor och fluor som
kräver rening av rökgaserna.
Dessutom ger ämnena korrosionsproblem när man vill installera rökgaskondensering.

Explosiv miljö
I riskbilden för ett avfallseldat Skyddssystem i Fallschakt
värmeverk ingår den stora osäkerhet i vad som kommer in i dikering, analys och åtgärd av
processen. Värmeverket tar emot olika typer av tändkällor.
Exempel på sådana tändkällor
stora mängder avfall som förutom stenar, betong och metallfö- är gnistor, glödande partiklar
remål även kan innehålla brand- friktionspartiklar och flammor.
farligt- och till och med explosivt Riskanalysen är en viktig del i
material till exempel spraybur- konceptet och utgör grunden för Intervex
kar, en stor risk vid passagen ge- systemlösningarna.
kalkstensreaktor
Firefly har sedan 1973 levere- Genom att komplettera med en
nom de kraftiga kvarnarna.
I kombination med smuts och rat över 3.600 system till kunder Intervex Kalkstensreaktor bedamm skapas en miljö som är världen över inom många olika mästras dessa svårigheter på ett
mycket explosions- och brand- industri segment. Idag är över 55 elegant sätt.
värmeverk i Sverige skyddade
farlig.
Processen utmärker sig genom
Det finns också alltid en risk med Fireflysystem.
en konsekvent genomförd motDe senaste är värmeverken i strömsteknik i en reaktor där
för bakbrand via bandtransportörer de materialsilos som finns Munksund, Hässelby, Lycksele, kalksten sakta matas nedåt medVästerås och norska Viken.
tidigare i processen.
an rökgasen strömmar uppåt och
Det stora, världens största bio- samtidigt kyles. Tack vare ett
kraftvärmeverk ,Alholmens Kraft sinnrikt arrangemang fördelas
Skyddssystem
Fireflys system fokuserar på att i Finland k som kommer att tas såväl kalkstenen som rökgasen
förhindra uppkomst av bränder i drift i höst har valt Fireflys sys- jämnt över hela reaktorytan så att
och explosioner genom tidig in- tem.
perfekt motström erhålles

NSR köper den hundrade Doppstadt maskinen från
OP Maskiner

D

Vid överlämnandet av maskinen syns från vänster, Sten Persson OP
maskiner ab, Dag Lewis-Jonsson NSR, Sten Dumell LF, Mats
Olofsson OP maskiner ab och Christer Johansson LF.
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en 31 maj levererade
Doppstadt maskin Nr.
100 i Sverige. Denna maskin var
en långsamtgående kross modell
Doppstadt DW 2560 Bison.
Maskinen levererades till NSR
Helsingborg. I huvudsak kommer denna maskin att arbeta med
krossning av bygg/industriavfall.
Samtidigt presenterade OP
maskiner och Länsförsäkringar
en ny försäkring som kan ingå i
köpet av varje ny Doppstadt
maskin. Försäkringen innebär att
när maskinen tjänat ut och skall
skrotas kommer den att omhändertas på en miljöriktigt sätt och
till de regler som gäller vid detta
tillfälle.
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Med en Intervex kalkstensreaktor genomför man en nästan
100-procentig rening av rökgasers sura komponenter som SO2,
SO3, HCL och HF. Samtidigt
reduceras stofthalten.
Reagenset är kalksten av makadamstorlek. Processen har högre
reningsgrad och högre utbyte på
reagenset än andra svavelreningsprocesser och har samtidigt lägre kostnader. Eftersom processen
dessutom är robust förväntar sig
Radscan Intervex stor uppmärksamhet från marknaden.
Avfallseldning
Processen har sin tillämpning på
svavel- och klorrening vid kol-,
olje och torveldning samt vid
avfallseldning.
Vid avfallseldning måste rökgasen även renas från dioxin och
tungmetaller förutom svavel,
klor och fluor.
Man kör då en tvåstegsprocess
med Intervexreaktor plus spärrfilter med aktivt kol. Tack vare
den 100-procentiga reningen
från sura beståndsdelar i Intervexreaktorn kan slutreningen genomföras i ett enkelt spärrfilter
vid låg temperatur med högsta
reningsgrad och hög utnyttjandegrad av det aktiva kolet..

Energy Globe
Award 2002
The Energy Globe Award
2002 honours the best projects
in the fields of energy efficiency
and renewable energy sources
world-wide.
Companies, public and private organisations and individuals from all over the world are
invited to submit their projects
before 24 October 2001.
The Energy Globe Award
2002 will be celebrated at a gala
awards ceremony held on 6
March 2002 in Linz/Austria.
The best projects will also be
presented at the international
conference World Sustainable
Energy Day from 7 to 8 March
2002 in Wels/Austria.
http://www.esv.or.at/aktuelles/energyglobe/index_e.htm
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Orwak har nu köpt Scanrecs
Compacting division

E

uropaledande tillverkare av
utrustning för avfallskomprimering bildas.
AB Orwak har nu, via ett nybildat holdingbolag, genomfört
tidigare aviserat förvärv av
Scanrec´s Compacting Division
per den 1 juli, 2001.
Divisionen består av de tre
bolagen Presona AB, AB Morinders Verkstäder samt Scanrec
GmbH. Tillsammans med AB
Orwaks befintliga verksamhet
kommer den nya ORWAKgruppen att omsätta ca 300 mkr
och ha ca 200 anställda.
– Den nya gruppen kommer
att utgöra en av de absolut ledande aktörerna inom utrustning för
restproduktkomprimering och –
hantering på en global marknad”
säger Mats Steerling, koncernchef för ORWAK-gruppen.
– Vår sortimentsbredd blir
unik i branschen och vi kommer
att kunna erbjuda våra kunder
över hela världen optimala lösningar på restproduktproblem.
AB Orwak utvecklar, tillverkar
och marknadsför produkter för
sortering, komprimering och
återvinning.
Företagets huvudkontor och
produktionsanläggning finns i
Sävsjö och dotterbolag finns i

Danmark och Polen.
Omsättningen år 2000 uppgick till 151 mkr och antalet anställda är ca 90 personer. Exportandelen är ca 85 procent och
försäljning sker till ca 30 länder
över hela världen. Kunderna
finns främst inom detaljhandel,
industri, hotell- och restaurangbranschen.
Presona AB är en av de ledande tillverkarna av helautomatiska balpressar för returpapper,
plast, hushållsavfall mm. I sortimentet finns också kompletta
lufttransportsystem för den grafiska industrin och pappersbruk.
Företaget är beläget i Ystad, omsätter ca 100 mkr och har ca 70
anställda. Försäljning sker över
hela världen.
AB Morinders Verkstäder i
Ljungby har 17 anställda och
omsätter ca 23 mkr. Företaget
utvecklar och tillverkar brikettpressar som säljs till kunder inom
detaljhandel, tillverkningsindustri, bryggerier, mm.
Försäljning
Scanrec GmbH i Köln, Tyskland, är försäljnings- och servicebolag för Presona och Morinders
i Tyskland. Bolaget har 7 anställda och omsätter ca 25 mkr.

Stork Engineering blir Gea
Evaporation Technologies AB

F

rån och med 2001-06-08
har Gea Wiegand GmbH,
Ettlingen i Tyskland, tagit över
Stork Engineering AB, Göteborg, från den nederländska
Stork-gruppen.
Stork Engineering är ett väl
etablerat företag inom indunstning, membranfiltrering och
torkning, med fokus på processindustrin och miljöteknik.
Referensanläggningar finns
främst inom norra Europa, men
även i USA och Asien. Företagets
starkaste produkt är Exergitorken, som använder överhettad
ånga i ett slutet system för att
torka t ex biobränsle, slam, djurfoder etc. De huvudsakliga för30

delarna är låg energiförbrukning,
inga utsläpp till atmosfär samt
förbättrad kvalité i flertalet produkter som torkas. Tekniken
utvecklades på Chalmers i slutet av
70-talet, och företaget är ett av de
första "grodd-företagen" därifrån.
Gea Wiegand GmbH - en
medlem av GEAs grupp för termisk separationsteknik - är en av
de tekniskt främsta inom området och en global aktör inom indunstning och destillation.
Med detta förvärv förstärker
företaget sina aktiviteter i Skandinavium och Baltikum. Det nya
namnet på Stork Engineering
AB blir Gea Evaporations Technologies AB.
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Tekniska Verken Linköping köper
Katrineholms Energi

T

ekniska Verken i Linköping
AB köper Katrineholms
Energi AB, KEAB, med dotterbolag Katrineholms Energiförsäljning AB. Säljare är Katrineholms Kommun (51%) och Birka Energi (49%).
KEAB kommer att finnas kvar
som ett eget bolag med säte i
Katrineholm. Köpesumman är
cirka 500 millioner kronor.
– Det är viktigt för oss att
KEAB inte tappar sin lokala prägel, säger Stig Holm VD på Tekniska Verken. Alla våra stora

konkurrenter har stort svenskt
och utländskt statligt ägande och
investerar mer och mer på kontinenten. Tekniska Verken är ett
regionalt alternativ till dessa jättar. Vi vill att våra bolag ska vara
starkt representerade i de regioner där deras kunder finns.
Tekniska Verken omsätter ca
1,5 miljarder kronor och har en
budgeterad vinst på 137 miljoner
för år 2001. KEAB omsätter cirka 250 miljoner kronor med en
budgeterad vinst på 30 miljoner.

Klart med direkVattenfall
tiven
om nationella
avyttrar ägande
utsläppstak och
i Vattenfall
stora förbränningsNaturgas
anläggningar

Ä

gandet i Vattenfall Naturgas
omstruktureras sedan Vattenfall sålt sin 51-procentiga andel i företaget till de fyra övriga
delägarna. Den nya fördelningen
blir Ruhrgas (Tyskland) 30 procent, Statoil (Norge) 30 procent,
DONG (Danmark) 20 procent
och Fortum (Finland) 20 procent.
"Affären ska sättas i samband
med att energimarknaderna i
Europa öppnas och där naturgas
i ökad utsträckning blir tillgänglig på den öppna marknaden.
Affären är också en del i Vattenfall-koncernens strategi att avveckla vad som inte ingår i huvudaffären och samtidigt utvecklas på den nordeuropeiska elmarknaden", säger Lennart Billfalk, vice VD i Vattenfall-koncernen.
Företagets namn kommer att
ändras när affären är genomförd.
Vattenfall Naturgas är det ledande gasföretaget i Sverige och
säljer omkring en miljard kubikmeter naturgas per år, vilket
motsvarar ungefär 10 TWh. Lejonparten importeras från Danmark och säljs till industrin och
till lokala distributörer. Företaget
har en årlig omsättning på omkring 100 miljoner
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E

uropaparlamentets förhand
lingsgrupp har enhälligt
godkänt det förslag till uppgörelse som förhandlades fram mellan
rådet, kommissionen och parlamentet under ledning av miljöminister Kjell Larsson.
Uppgörelsen rör två direktiv: direktivet om stora förbrännings- anläggningar samt det så kallade takdirektivet. Direktiven innebär att
utsläpp av ämnen som orsakar försurning, övergödning och marknära ozon kommer att minska.
Sverige tog 1995 som en av de
första åtgärderna som ny medlem
i EU, initiativet till denna strategi, som sedan utvecklades och
presenterades av kommissionen
1997. De två direktiven kommer
att kompletterades med ett ytterligare om marknära ozon.
Ett av målen med takdirektivet
är att minska andelen försurad
mark som utsätts för utsläpp över
den kritiska belastningsgränsen
med 50 procent till 2010 samt
att på längre sikt minska utsläppen till vad naturen tål.
Uppgörelsen innebär att rådets
gemensamma ståndpunkt skärps
på flera punkter. Bland annat
blir år 2020 ett riktmärke i takdirektivet för slutmålet att helt
eliminera försurningsproblemen.
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SBE Svensk Brikettenergi storsatsar
Tredubblar i Lettland
BrikettEnergi ökar satsningen i
Lettland kraftigt. –Vi har lärt oss
hur det fungerar i Lettland och
med dessa kunskaper som bas
har vi beslutat om investeringar
på mellan 50 och 60 miljoner kr.
Vi räknar med att inom något år
ha trefaldigat vår kapacitet till
cirka 120 000 ton i Lettland.
Redan under kommande vinter
är delar av nyinvesteringarna
igång, säger Jarl Mared, vd för
BrikettEnergi.
En tredje pelletspress är redan
installerad och man räknar med
att producera 60.000 ton denna
sässong.
Malmbäcksfabriken
kompletteras med
pelletspressar
Malmbäcksfabriken som nu tillverkar briketter och pulver kommer från och med september att

även tillverka pellets. Nya maskiner är beställda och montage sker
med början i augusti. Cirka 20
000 ton beräknas produktionen
av pellets bli första året.
Jättesatsning i
Ulricehamn
Avtal är nu klart mellan Ulricehamns Energi och BrikettEnergi
Värme avseende leverans av fjärrvärme. Ny tork med kondensering för att återvinna ångbildningsvärmen installeras. Dessutom byggs en biobränsleeldad
värmecentral i anslutning till
torkanläggningen. Miljöprövning pågår och värmeproduktion
beräknas påbörjas hösten 2002.
Helautomatisk
säckningsanläggning
En helautomatisk säckningsanläggning är under byggnad i Ulricehamnsfabriken. BrikettEner-

gis kunder kommer därmed att
kunna köpa pellets i 16 kgs säckar. Anläggningen beräknas vara i
drift i september 2001
justerar också i
säljorganisationen
• Kjell Matts är nyanställd på
distrikt mitt, mao norr om Vänern och vättern. Lokaliserad i
Stockholm
• Mats Lindberg, lämnar distrikt
mitt och går till BrikettEnergiVärme och arbetar med färdigvärmeprojekt och med support i
värmetekniska frågor
• Johan Karlsson är nyanställd
på distrikt Väst som omfattar
Norra Götaland. Han är lokaliserad till Huskvarna.
• Christina Nilsson är säljare på
distrikt syd som omfattar södra
Götaland, och hon finns som tidigare i Nävlinge.

Uppvärmning
med
bränslepellets
Lönsamt redan vid en oljeförbrukning under 3 m3/år!

Mini-silo
Succé-silo
Kompletta säkra systemlösningar från veckoförråd till
silo. För dig som vill förenkla
din bränslepelletshantering.

För mer info gå in på Internet
www.mafa.se eller ring oss !

Tel. 0431-881 40
Fax 0431-41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se

www.
novator.
se
Bioenergiguiden

PELLETSPRESSAR OCH
KOMPLETTA
ANLÄGGNINGAR
PELLETSPRESSAR MED SKIVMATRIS FÖR PELLETERING
AV BIOBRÄNSLEN
För sågspån, bark, halm, torv,
pappersavfall, industriavfall
och mycket annat.

Amandus Kahl
D-21465 Reinbek/Hamburg

Kontakta
Roland Carlberg Processystem AB
Box 12016, S-402 41 Göteborg
Tel: 031-292040
Fax: 031-291156

ETS Pelletsystem
• Enkel-Dubbelmaskiner
• För trä-papper-foder-plast-avfall-sopor o. dyl.
• Kompletta system
• Enkel hantering. Minimalt platsbehov
• Efterkylning ej nödvändigt
• Reversering av matriser vid stopp
• Fukthalter upp till 20-25%
• Kan stoppas och startas utan urborrning
• Låg elförbrukning
Maskinsystem AB,
Box 76 560 27 Tenhult
Tel. 036 - 92549 Fax. 036 - 92584

Materialhantering – pelletering
Bühler erbjuder utrustning
såväl som kompletta
anläggningar.
Pelletpressar, kvarnar, kylare,
siktar, kedjetransportörer, elevatorer, skruvar, stofthanteringsutrustning, cellmatare m.m.
Bühler AB,
Bruksgatan 1, 211 22 Malmö
Tel. 040-24 59 00, Fax 040-30 70 47
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