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Greppar
röjningsberget
Timberjack 770/720 är ett unikt koncept som ger tillträde till objekt
ingen skogsmaskin tidigare klarat. Samtidigt som det produceras
energived får skogsägaren eftersatta röjningar och igenslyade åkerkanter åtgärdade. Detta till halva priset jämfört med manuell röjning!
Flerträdsackumulerande Timberjack 720 har dessutom skapat en ny
del-metod inom skogsskötseln. Ett planerat energiuttag före förstagallring gör skogsvården både billig och kvalitetsinriktad. Långa
kranen på starka Timberjack 770 når hela mellanzonen från stickväg.
När aggregatet är fullt lyfts de stående trädknippena obehindrat ut.
Med Timberjack 770/720 blir både entreprenörer och skogsägare
vinnare när det är stamtätt och klent.
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www.timberjack.com
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En fantastisk utveckling

D

et är en fantastisk utveckling på bioenergiområdet. I skri
vande stund är det helt klart en efterfråga som överstiger
utbudet. Men det är inte något märkligt med att sådana
situationer kan inträffa. Alla inblandade försöker ju minimera sina
kostnader och ingen har velat betala för tidigare onödiga lager.
Dessutom är en hel del av bränslen svåra att
lagra.
Därför vore det bra att åter ge torven en tanke. Den kan väl användas för att buffra upp
under perioder då skogsbränslet inte räcker,
samtidigt är det också är lite mer energirikt och
kan hjälpa till att höja effekten kalla dagar.
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Bränsletillgångens
väderberoende

I

Syd- och Mellansverige fick vi äntligen en kall och rela
tivt snörik december. I norr var det däremot mildare än
vanligt. Januari har till del följt mönstret från december.
De föregående årens milda vintrar har, kan man säga, format
ett beteende bland bränsleköparna att köpa på en öppen spotmarknad i stället för på kontrakt.
Då förbrukningen är lägre än väntat ger det köparen ett lägre
bränslepris, eftersom han köper på en överskottsmarknad. Vad
händer då om förbrukningen skulle bli större än väntat? Jo. då
skulle priset stiga eftersom det råder underskott på bränsle. Nu
inträffade just detta.
Förbrukningen steg över förväntan och priset steg. Men inte
nog med det. En bristsituation uppstod. Det går nämligen inte
att med kort varsel öka mängden GROT på marknaden. Man
kommer inte åt det. Likadant blev det med pellets. Det som
inte lagrats upp under den del av året då produktionen översteg förbrukningen, gick ju inte att komma åt.
Småförbrukarna som inte köper pellets på kontrakt skulle då
bli utan. Men i den situationen gjorde pelletsproducenterna
gemensam sak. De hjälptes åt så att ingen behövde frysa. Detta
är naturligtvis mycket viktigt då man bygger upp en marknad.
Det är lätt att få dåligt rykte, om man inte kan leverera.
Det har tagit tid att bygga upp den stora marknad som vi
nu har. Och som vi vill ska bli ännu större. Men det är lätt och
kan gå väldigt fort att förlora det förtroende man fått.

peiska bioenergiföreningen. Därifrån har det sedan sänts till
de olika EU-institutionerna. Det ska bli intressant att se reaktionerna. Hela dokumentet finns på Svebios hemsida.

P

å den nationella fronten har vi besvarat elcertifikat
utredningens betänkande. Genom gröna certifikat
ska el från förnybara energikällor stimuleras. Man
säger sig där sikta mot 10 TWh till 2010.
Där säger Svebio att vi klarar mer enbart med biobränsle,
vilket innebär att dyrare energislag som vindkraft kommer att
få mycket svårt att konkurrera. Vindkraftbranschen är därför
mycket negativ till systemet. Vi håller med av den anledningen
att en broms vid 10 TWh drabbar all förnybar energi och motverkar det syfte man säger sig ha. Även här kan ni se vårt svar
på hemsidan.
Projektet ”Energiframsyn” har nu haft sin kick-off. Det
drivs i Ingenjörsvetenskapsakademins regi och syftar till att
undersöka vilket energisystem vi skulle kunna ha 2050 med
en mellanstation 2020. En lägesrapport lämnas den 13 juni
och en slutrapport den 24 oktober.
Regeringens energiproposition läggs i mars. Den kommer
att ge riktlinjer för svensk energipolitik under den närmaste
framtiden och kommer därför att påverka vår bransch. Den
hårdbevakas därför nu från vår och många andras sida.

S

V

vebios matrikel är nu klar att presentera på nätet, men
först ska våra medlemmar få en chans att rätta till fel
aktigheter i uppgifterna om det egna företaget. Företagsmedlemmarna kommer också att få möjlighet att länka hemsidan direkt till matrikeln. På så sätt tror vi att affärskontakter lättare kommer att kunna knytas.

P

å var det det där med pelletsvärme hemma i källa
ren. Nya offerter måste tas in då de gamla inte var bra.
Men i nästa tidning har jag mycket att berätta. Det
har inte varit så angeläget att byta ut elradiatorerna just då det
är som kallast. Dessutom har vi ju sett ett problem med pelletsleveranser. Och jag vill inte kliva in just nu som ny och
utan kontrakt. Så fortsättning följer.

i är ju också framme vid en gräns för pelletstillverk
ningen. Då allt går som det ska har vi en ytterligare
produktionskapacitet om 20-25%. Om vi vill utnyttja den och inget radikalt händer med råvaruflödena, måste vi nu börja använda andra råvaror än såg- och kutterspån.
Det kommer att medföra en kostnadsökning på marginalen
och därmed en prisökning på pellets får man förmoda.
å europeisk basis har Svebio just lämnat synpunkter
på ett direktivförslag om biodrivmedel, som säger att
vi redan 2005 ska ha en produktion av förnybara
drivmedel i en mängd som motsvarar fem gånger (!) produktionen i etanolfabriken i Norrköping, som ändå framställer 50
000 m3 per år. Därefter ska vi öka med ca två likadana fabriker per år. Och motsvarande inom hela EU.
Vi har också besvarat ett direktivförslag om handel med utsläppsrätter som omfattar hälften av industrin inom EU. Där
är vi kritiska till de principer som föreslås. De som vill läsa mer
om vad vi svarat kan studera vår hemsida www.svebio.se.
Svebios skatteförslag har omformats till ett europeiskt och
lanserats som ett ”Position Paper” från AEBIOM, den euro-

S

Med Svebiohälsningar
Kent Nyström

Nr 1 2002

7

Vi besöker Sydved

Terminalen i Åtvidaberg

Vi står på i bioenergi sammanhang klassisk mark, den terminal som en gång i
tiden anlades av Rune Fransen och Torsten Fallman på Åtvidabergs Energiflis
AB, ett bolag som startade redan i slutet
av 70-talet. De var också med grundade
Svebio 1980 och blev Svebios första
företagsmedlem.

M

an levererade bränsle
till bland annat Lin
köping men också
till flera mindre anläggningar eftersom man på området hade ett
sorteringsverk som klarade att
producera mycket fin flis.
Senare köptes bolaget av ett
företag som hette Nydo, ägt av
Nynäs Petroleum och Domänverket. Omkring 1985 togs verksamheten över av ett dotterföretag till Sydved med namnet Östbränsle, sedermera namn ändrat
till Sydved Energileveranser AB

8

ett dotterföretag till de stora
skogsbolagen Stora Enso och
Munksjö.
På terminalens område finns
idag en flyttbar flishugg och en
hjullastare. Vid infarten finns en
våg och en mätbrygga där virkesmätaren kan stå och få en översikt av inkommande leveranser.
Rätt bränsle
Den nya tidens biobränslefilosfi
kan sägas vara att, ingen kund
skall ha ett bättre bränsle än nödvändigt. Det finns ju ingen me-

Mats Malmberg till vänster har jobbat på terminalen sedan 1981.
Karakteristiskt för de här åren är att det varit väldigt instabilt hela
tiden, säger Mats. Det är först nu på senare år som det ser mer stabilt ut.
Leif Johansson, har varit här i 11 år. Till Höger Anders Folkesson.
ning med att betala för egenskaper som man inte tar till vara.
De olika sortimenten samlas därför i olika högar och mixas vid behov
för att perfekt passa en mottagare.
– Det är dock inte alls på det
sättet att allt bränsle skall blandas. Det avgörs från fall till fall
säger Anders Folkesson, vd för
Sydved Energileveranser Sveriges
största biobränsleföretag mätt
tilldistribuerade energimängder.
Skräpbark till finflis
Närmast intill ligger skräpbark
och diverse träavfall, gamla lastpallar och dyligt. Lite längre bort
ligger fin flis producerad med
terminalens skivhugg från av industrin kasserad stamved.
Den duger inte att göra pappersmassa av men passar utmärkt
för prima flis. Skogsindustrin
ställer numer allt större kvalitetskrav på sin råvara vilket innebär
Nr 1 2002

ett större flöde till energisektorn.
Skogsindustrins råvara får som
exempel inte ligga för länge i skogen.
Sönderdelning
Terminalen krossar också en hel
del bränsle, framför allt groten
och returträ. Det görs med en
mobil kross som hyrs in kampanjvis. Det gamla sorteringsverket togs bort för många år sedan
och likaså den fasta krossen som
tidigare fanns.
– Merparten av vårt bränsle flisas ju redan på hygget, framhåller Folkesson.
Sydved levererar också okrossat bränsle till Norrköping som
har en egen kross.
En och en halv man
Terminalen producerar mellan
70 000 och 100 000 m3s per år.
En man jobbar året runt och en

Anders Folkesson, vd för Sydved
Energileveransser
under vinterhalvåret.
Sydved har tjugotalet terminaler från Skåne till Sundsvall, men
detta är den enda som är fast bemannad.
Terminalerna har en viktig
uppgift att skapa leveransplats
under sommarsäsongen och att
buffra upp för snabba leveranser
under högsäsong, storhelger och
under perioder med låg bärighet
på vägnätet.
Många
entreprenörer
Sydved omsatte förra året 360
miljoner kronor med 30 anställda och då förstår vem som helst
att det krävs stora arbetsinsatser
från entreprenörer.
Totalt sysselsätts 300 - 350
personer i form av skotar och flisar entreprenörer samt åkare.
Två tredjedelar av verksamheten
utgörs av skogsbränsle och en
tredjedel av sågverkens biprodukter i form av bark, spån mm.
Endast 15-20 procent av
bränsleråvaran kommer från företagets ägare, resten köps från en
mängd olika håll.
Olika bränsletyper
Avfallsprodukterna, returträ mm
är egentligen ett annat typ av
bränsle. Prisnivån ligger endast
på 60-70 kr/MWh.
–Produkterna vi ser här på terminalen ligger ju i prisspann från
120 -140 kronor per Megawattimme, säger Anders Folkesson

Prima terminalflis för krävande kunder av högsta kvalitet lastas på lastbil.

Stor efterfråga
Den här säsongen har det till och
medblivit jobbigt att klara efterfrågan - det är något nytt.påekar
Folkesson och pekar särskilt ut
två områdena som mycket heta,
Mälardalen och Västra Götaland.
De som har gamla pannor eldar allt mer, man gör allt för att
ta bort de sista resterna olja i
spetslasten. Sedan tillkommer
hela tiden nya anläggningar i
rask takt.
För att klara situationen i dessa
områdena har man kortsiktigt
tvingats att ta till import för att
klara leveranserna. Det bränslet
kommer i huvudsak från Baltikum. Oflisat material tas in till
bland annat Varberg, Falkenberg
och Uddevalla.
– Importen är inte ekonomiskt
fördelaktig, den tar vi bara till för
att klara våra leveransåtaganden,
säger Anders Folkesson.
Eftertanke
Vi leverantörer har inte riktigt
hängt med den snabba kostnadsförändringen för värmeverken.
De betalar idag 350 -400 kronor
per MWh för oljan och då förstår
man varför de har blivit så intresserade av trädbränslet med en
faktor tre lägre kostnader, förklarar Anders Folkesson.
Många kommuner investerar
nu också i avfallseldningsanläggningar. Den totala biobränslekonsumtionen kommer ändå

vara så stor att vi behöver att ta
ut betydligt mer grot ur skogen
framöver, bara prisbilden är rätt.
Om inte entreprenadverksamheten är långsiktigt lönsam
kommer entreprenörerna att försvinna och då kommer istället
bränsleleveranserna att minska.
–Vi håller igång 40 - 50 flisare
genom vår verksamhet, berättar
Folkesson.
– Jag har varit med i näringen rätt länge och jag har alltid
trott att nu kommer den kraftiga uppgången men det har ju
inte hänt . Priset har stått stilla
och lönsamheten har gått bakåt.
Nu kanske det blir bättre. Den
hårda konkurrensen har ju förstås varit mycket nyttig för att utveckla teknik och system.
Det finns bränsle
Man behöver dock inte vara orolig
för att bränslet skall räcka på sikt.
– Vi tar i södra Sverige idag
inte ut mer än 50 procent av det
tekniskt, ekonomiskt och miljömöjliga bränslet. Längre norr ut
är möjligheterna ännu större.
– Det är dock viktigt att notera att man kan inte hoppa upp
och ner i volymerna utan det
krävs en stabil efterfråga för att
skogsägarna och entreprenörerna
skall ställa upp och volymerna
komma ut avslutar Anders Folkesson.

Mätaren Anders Gärme, mätare
från Virkesmätningsföreningen
Kubera ett företag som jobbar
från smålandsgränsen till
Härjedalen.

Skivhuggen och nedan dess
produkt

Text och bild:
Lennart Ljungblom
Nr 1 2002
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FutureLab

DEN NYA
EKOLOGIN

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.

IQR. Lösningar för den nya ekologin.
Vill du veta mer om återvinning,
kontakta oss på telefon
0520
0520 -- 485
382880
20 eller www.iqr.se
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Jarl Mared i pannrummet. I bakgrunden syns den stora varmvatenackumulatorn.

Lev som Du lär

V

i har hälsat på hemma
hos Jarl Mared, vd för
SBE, Svensk Brikettenergi, det ledande företaget i
Sverige och därmed i världen på
förädlade biobränslen.
I villan hemma i Jönköping
eldar förstås Jarl Mared briketter.
Det gör han i ett enkelt system.
Garaget ligger ovanför pannrummet. Släpkärran lossas och
briketterarna ramlar ned. En
säck utan botten ser till att det
inte dammar och breder ut sig
för långt på golvet.

Det är så rent att man som bilden visar kan gå i strumplästen
på golvet. Något som man för
övrigt gärna gör i huset i övrigt
också, för det har golvvärme.
Jarl Mared är en noggran person, det har alla märkt som haft
tillfälle att arbeta med honom,
det är ingen skillnad hemma i
bostaden. Ett protokoll redovisar
precis hur eldningen fungerat,
bränsleåtgång mm
- Det fungerar helt enkelt utmärkt, säger Jarl.
När vi ändå pratar om briket-

”Från överskott till brist”

F

rån överproduktion till
bristsituation
Tvära och snabba kast har alltid hört till vardagen för energibranschens aktörer.
Frågan är dock om inte det
som hänt pelletssektorn överträffar alla tidigare.
För mindre än två år sedan var
det utomordentligt svårt att placera en leverans till vettigt pris då
köparen helt kunde diktera villkoren. Många producenter övervägde om fortsatt verksamhet var
möjlig, åtminstone gjorde vi det.
I dag skulle vi kunna leverera
mångdubbelt vår förmåga till
priser som vi för två år sedan bara
kunde drömma om.
Intresset från utländska köpare
är i sammanhanget mycket stort.
Situationen skulle kunna beskrivas som angenäm men rymmer viss farhåga för svekdebatt,
som en konsekvens av småförbrukares nuvarande svårighet att
anskaffa bränslet. Också förelig-

ger risk för kraftigt ökande råvarupriser och brist på de mest använda råvarorna.
Utan tvivel måste råvarubasen
för produktionen utökas om nu
rådande efterfrågesituation består eller ökar.
Orsak till den förändrade situationen är flera.
Kraftigt stigande oljepriser,
osäkerhet om vart elpriset kommer att ta vägen, men också en
följd av tydligare signaler och
styrmedel från de energipolitiska
makthavarna .
En allmänt ökad insikt om
pelletens miljöfördelar torde ha
betydelse även om denna insikt
ibland är påtvingad av förekommande krav.
Under alla omständigheter
känns framtiden spännande och
jag tror vi kan se den an med tillförsikt.
Torgny Selberg,
Bioeneregi i Luleå

ter så passar Jarl på att berätta om
den senaste fabriken. En modell
han menar på har framtiden för sig.
I Grums har man på Stora
Ensos sågverk installerat en brikett produktion med flera parallella pressar inne på sågverkets
område. Den ligger i princip on
line i fabriken. Den sköts av en
man och producerar briketter
raka vägen till det närbelägna
värmeverket.
– Enkel, smidigt och lönsamt
för alla inblandade säger Jarl.
– Vi skall inte glömma bort

briketter i den nu pågående pelletsyran påpekar han med glimten i ögat.
Men Svensk Brikettenergi är
ledande på pellets också. Produktionen byggs ut, såväl i Sverige
som i Lettland.
För att säkerställa en balans i
verksamheten driver man också
ett antal värmecentraler.
– Egentligen skulle jag vilja
berätta mer , men det är inte riktigt klart så jag återkommer
inom kort, avslutar Jarl
Lennart Ljungblom

”Prognoser och budgetar i all ära,
men det man egentligen kan vara
säker på: Det aldrig blir riktigt
som man tänkt sig.

H

östen är alltid opålitlig. År
2000 var den varm och
minst sagt nederbördsrik. Det
sänkte torrhalterna i skogsbränslet vilket i sin tur gav röda siffror
för bränslet under vintern 2001.
Sommaren och hösten blev sen
däremot gynnsam.
I höstas fattade vi beslut om att
avveckla vår satsning på buntning av skogsbränsleråvara. Den
satsningen blev tyvärr för oss ett
blindskär.
Åkerier och leveransansvariga
hos oss fick däremot arbeta för
högtryck. Bränsle har efterfrågats
i stora mängder och för första
gången under alla år kan man
från julhelgen tala om en spotmarknad för biobränsle.
Vi ser nu om inte förr värdet
av ”jämlika styrkeförhållanden”
Nr 1 2002

mellan köpare och säljare. Ingen
tjänar på att den ena eller andra
har en alltför dominerade ställning. Avtal med alltför pressade
priser har minskat producenternas möjlighet att ta fram bränsle. Det har lett fram till en viss
knapphet på bränsle denna säsong. Till det bidrar att sågverken producerar mindre vilket
reducerar flödena på bränsleprodukter.
Men det finns mer trädbränsle att ta fram! Det förutsätter en
lönsamhet i hanteringen som
motiverar satsningar. Marknaden kommer förhoppningsvis ge
sådana signaler så att exempelvis
landets föråldrade bestånd av flisskördare kan förnyas.
Göran Hedman
Naturbränsle
11

Södra ägs av 34 000 sydsvenska skogsägare. Det är deras skog vi
förädlar och skapar avsättning för. Vår huvuduppgift är att främja
ett aktivt, lönsamt och miljöanpassat skogsbruk, att bedriva virkeshandel och att industriellt förädla skogsråvaran till pappersmassa,
sågade trävaror och biobränslen.

Biobränsle för alla behov
Södra Skogsenergi AB erbjuder
ett komplett sortiment av marknadens olika biobränslen –
pellets, briketter, skogsflis,
biprodukter från träindustrin,
återvinningsflis, frästorv och
stycketorv.
Södra Skogsenergi AB
Tel 0457 - 45 54 50
Fax 0457 - 45 54 60
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Vår mångåriga erfarenhet och
kompetens gör att vi kan tillgodose just de förutsättningar
och behov som gäller för varje
enskild förbränningsanläggning. Låt oss talas vid om dina
bränslebehov!

www.sodra.com

Svenska bränsleföretag

D

et är en erfaren skogs
männsiska som pre
senterar sig för Bioenergi när vi besöker SÅBI i deras
huvudkontor i Jönköping. SÅBI
ett av Sveriges största bränsleföretag och som också är störst på
pelletsmarknaden för småhus.
En marknad där det stormat ordentligt under vintern.
– Jag kom till SÅBI 1 maj
2001 från Skogssällskapet, berättar Björn Lothigius.
– Jag är jägmästare och arbetade länge i Östra Sveriges skogsägare som senare blev Mälarskog.
Där var jag med och dra igång
Mälarbränsle, rekryterade bland
annat Naturbränsles nuvarande
vd Göran Hedman.
På skogsällskapet var bränsledelen dock mycket lite. Den har
skötts av andra mer specialiserade företag, som t ex SÅBI.
Såbi och Såg i Syd
Helge Sjöberg kom under en
övergångsperiod in som vd efter
Bertil I Andersson . Nu är Helge Sjöberg ordförande.
Fram till 1995 var SÅBI både
en branschförening och affärsdrivande. Detta gjordes om och då
bildades Såg i Syd som bransch
organisation. Där är nu Henrik
Asplund vd. SÅBI AB har över
hundra ägare, främst sågverk i
södra Sverige. Såg i Syd är den
största aktieägaren.
Koncernen
Såbi består nu av Såbi Pellets AB
samt Såbi AB. Såbi AB svarar för
handeln med det oförädlade
bränslet. Råvaran till Såbi Pellets
AB kommer också från Såbi AB.
I huset här i Jönköping finns
20 medarbetare och verksamhet
har man också på två platser till,
i Vaggeryd och Forsnäs. Där
finns drygt 25 tjänster.
– Vi har nu gjort vissa förändringar i vår organisation, berättar
Björn Lothigius
– Vi jobbar i fyra regioner för
de oförädlade bränslena. I norr
finns Ove Eriksson som arbetar
från Katrineholm. De övriga, öst
och i sitter i Jönköping. För västra regionen pågår nu en rekrytering. De regionansvariga har
ansvar för såväl bränsleförsörjningen som leveranserna och försäljning till kunderna. Ett viktigt

Björn Lothigius, vd för SÅBI

Vi tar tag i lönsamheten
arbete ligger också i att sköta
transport logistiken.
SÅBI har också tiotalet terminaler. Terminalerna behövs för
att balansera flöden och kvalitéer. Terminalerna skall dock helst
undvikas för varje hantering kostar ju pengar.
Kunder
Kunderna är 35 - 40 värmeverk
i Götaland och i Södra Svealand.
Stora kunder är t ex Växjö och
Nyköping. Tidigare lugnare regioner som Västergötland har nu
som exempel vänt till en stark
tillväxt.
Avtalskonstruktioner har blivit
allt viktigare. Långa avtal, nu när
det blivit en knapphet och ökande priser är inte lika bra. Men
man skall inte hävda att den hittills rådande situationen heller
har varit särskilt lysande. Prisnivån är och har länge varit för låg.
Den innebär att vi i vår tur får
pressa entreprenörerna för hårt
så investeringarna stannar av i
skogen. Det har helt enkelt inte
lönat sig.
Bränsleföretagen har varit för
fokuserade på att bevaka sina

marknadsandelar.
– Det är ingen idé att driva
verksamhet som inte är ekonomiskt lönsam, säger Björn Lothigius med eftertryck.
– Vi ska i och för sig också
sträcka lite på oss och säga att vi
har varit duktiga i näringen som
klarat av att hålla oförändrade
priser i tjugo år, men nu har vi
nått vägs ända.
Mest regional råvara
Vår råvara kommer till all huvudsaklighet från vårt eget område. Just i år har vi importerat lite
för att kunna parera den ökade
efterfrågan.
Högförädlat
Högförädlade bränslen tillverkar
Såbi på två ställen. Produktionen
går alldeles utmärkt.. Man räknar
med minst 25 procent ökning i
produktionen med befintlig utrustning. Det finns tre pressar i
Vaggeryd och två i Forsnäs.
Det som håller tillbaka produktionen just nu är spåntillgången. Långsiktigt beror tillgången på råvara i regionen
bland annat på om det blir en
Nr 1 2002

utbyggnad av Ikeas tillverkning
av spånskivor i Hultsfred.
Hög efterfråga
Efterfrågan på pellets är nu så
hög att vi levererar nästan direkt
från produktion till kund. Vi har
en mycket hög andel villakunder
på pellets sidan jämfört med våra
kollegor.
Det har inneburit att nya kunder och återförsäljare som vill
öka inte kan få allt man önskar.
Men det är idag inte nödvändigt
för en pellets kund att få 4 ton på
en gång, så mycket kommer den
inte att förbruka till sommaren.
Det har varit en viss prispress
på pellets uppåt under de två senaste säsongerna. Förra året
1800 kronor per ton och nu är
det uppe i 2000 kronor per ton
med andra ord 40 ore per kilowattimme i säckade leveranser.
- Trots att priset stigit något
så ger ju pelletsen rejält sänkta
bränslekostnader för villaägaren,
vilket är ju poängen med hans
investering, avslutar Björn Lothigius.
Text och bild
Lennart Ljungblom
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B RÄNSLELEVERANTÖRSENKÄTEN

Ordnat efter
andel av
Sydved Energileveranser
ekonomisk
Arizona
omsättning
Chemical
av bränsle

Bioenergi
16 företag mindre
leverantörer
än 30 milj kronor
i Sverige
8 företag
30 - 58 milj kronor
år 2001
Vänerbränsle
Bioenergi i Norrland
Skellefteå kraft
Mellanskogs Bränsle
Gustaf Kährs
Assi Domän
Stora Enso
Härjedalen Mineral
Såtab

Naturbränsle
SCA Skog
Norrbränslen
Såbi
SBE Svensk Brikettenergi
Södra Skogsenergi
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Skaraborgs Bioenergi

Anderssons Sågverk

Vänerbränsle

Moelven Notnäs

Sävsjö träbränsle

Dalsjö Energi

Svenska Statoil

Derome Bioenergi

MBAB Energi

Mebio

Forssjö Bruk

Södra Skogsenergi

Gustav Kähr

Fulghum Fibre Fuels

Bioenergi i Luleå

Mellanskog Bränsle

Skellefteå Kraft

SÅBI

0

SCA Skog,

200

Bioenergi i Norrland

Text och grafik Lennart Ljungblom
Research Mattias Ljungblom

år 2001

HMAB

I skrivande stund, i början av februari skrapasd
det snudd på rent i alla bränsledepåer. Maken till
efterfråga har aldrig skådats förut. Nu upptäcker alla att det är viktigt att tänka lite framåt - att
säkra upp sig. Lagerhållning och alternativ är
viktigt.
En varning. Läs siffrorna med försiktighet. För
uppgifterna svarar företagen, och beräkningsgrunder kan variera. Dessutom finns vissa uppskattningar. Det samlade materialet ger dock en
god bild av bioenergibranschen.
Det är fortfarande god variation av typ av företag. Skogsägare, bolagsägda, sågverksanknutna, helt privata och kommunala bolag konkurrerar. Utländsk kapital deltar tillsammans med
det svenska i företagens aktieböcker.
Det är ingen som behöver vara orolig för
brist på konkurrens. Den är hög även med nya
bränslen som succesivt introduceras - men viktigast - Hög tid att tänka två år framåt - minst.

2000

SBE

S

om brukligt redovi
sar Bioenergi vår
egen
enkätundersökning till Sveriges bioenergiföretag i årets första nummer. En bransch hetare än
någonsin.

B RÄNSLELEVERANTÖRSENKÄTEN
© Bioenergi
Typ av bränsle/energibärare
FÖRETAG
Trä

Torv

Förädlat

Tallbeck
B,P
B,P
P,B
B,P,M
B
P
P,M
B
P
P
Tallbeck
M
B,P
P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sydved Energileveranser (4)
Arizona Chemicals (3)
Naturbränsle (1)
SCA Skog, Norrbränslen (2)
SÅBI (5)
Södra Skogsenergi (7)
SBE Svensk Brikettenergi (8)
Råsjö Torv (10)
Härjedalens Mineral (6)
Stora Enso (9)
Assi Domän SkogTrä (11)
Skellefteå Kraft (20)
SÅTAB (13)
Bioenergi i Norrland (15)
Vänerbränsle (12)
Mebio (22)
Fulghum Fibre Fuels (14)
Tall Oil (23)
Norra Skogsägarna (19)
Gustav Kähr (18)
Mellanskog Bränsle (16)
Bioenergi i Luleå (49)

F,G,C
F,G,C
F,G,C,RT
G,F,RT,V
F,G,C,V

S,F
S,F

C,RT
F,G,C
F,G,C
F,C
F,G,C
C
G,F,C
F
C,F,G
-

S,F
S
-

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Sågab TP (21)
Sangla (24)
Forssjö Bruk (28)
Skaraborgs Bioenergi (17)
Sävsjö Trädbränsle (27)
EKAB (25)
MBAB Energi (32)
Anderssons Sågverk (26)
Linköpings skogstjänst (29)
Derome Bioenergi AB (ny)
Martinssons Trä (31)
Svenska Statoil AB (34)
Vapo Energi (30)
Agrobränsle (38)
Palmtrans (33)
Moelven Notnäs (35)
Kommunbränsle (36)
Gällivare Torv (37)
C F Berg & CO (39)
Dalsjö Energi (41)
Lida Timber (42)
Gotlands Flis (40)

C
G,F,C,
RT,C,G
RT
G,F,C
G,F
G,F,C,RT
G,F,C
F
F
G,F,C,V
C
C
F,C
C*
C

F,S
S,F
F
-

B
B
P
B
B,P,M
B,P
B
B
P
B
B
B
B*
-

OMSÄTTNING BRÄNSLE milj.kr
Närvärme Extern
Eget
Omsätt- KOMMENTARER
(Mkr)
Lever.
bruk
ning
totalt
2
40
76
2
42
36

359
353
320
311
238
195
177
149
145
82
90
90
76
73
68
65
60
60
53
53
52
48

16
48
10
3
6
-

359
353
320
311
238
195
177
165
145
130
100
90
76
76
68
65
60
60
59
53
52
48

6
-

43
40
30
35
19
30
29
24
28
26
15
20
18
18
16
14
13
12
10
7
4
1

10
15
4
1
7
1
2

43
40
40
35
34
30
29
28
28
27
22
20
18
18
16
14
13
12
10
7
5
3

4,7

Förklaringar
Trä: F = flis C = bark, spån G = grot K = kross RT = Returträ V = ved
Torv S = stycketorv F = frästorv
Förädlat B = briketter P = pellets M = pulver

-

REGION

Ägs av Stora och Munksjö,
Amerikanskt, stor import, tillv. i Sverige
Ägs av skogsägarrörelsen
Brett sortiment, pellets även från underlev.
Sågverksägt, Två pelletsfabriker
Ägs av skogsägarna
Förädlade bränslen i flera fabriker
Dotterbolaget Mebio redovisar separat
Briketter , redovisar nu lägre pris
Samma uppgifter som 2001
Samma uppgifter som för 2000, 2001
Därtill fjärrvärme och kraftverksamhet
Sågverksförening
Pelletsproduktion i Härnösand
Försäljning för skogsägarför. och lantmän
Dotterbolag till Råsjö, torv o pellets
Produktion i Canada, bedömd omsättn.
Trading företag, tallbeck
Skogsägarföreing
Golvfabrik som säljer bränsle och energi
Främst förädlat samt närvärme
Pelletsproduktion i Luleå

G,S
Int. Sver.
S,N
S,N
G,S
G
G,S,
G,S,N
N
S
Sverige
S,N
S,N
N
S
S,N
Int.
G,S,N
N
G
G,S,N
N

Samma uppgifter som 2001
Samma uppg som 2001lev t Söder Energi
Verksamhet i Katrineholm
Del av Ragnsells
Ägs av Kalmar Energi
Samma uppgifter som 2001

nN
S
G,S
G
G
G,S
N
G
G
G
N
G,S
N
G,S
G,S
S
sN
nN
G
G
G
G

Inklusive värmeleveranser

Pelletsfabriker, flera värmecentraler
Dotterbolag till Råsjö Torv
Energiskog (Salix) säljs via Naturenergi
Samma som 2001, import från Lettland

Samma som 2001
Samma som 2001
Samma som 2001, Stort sågverk

Region
N = Norrland
S = Svealand G = Götaland

* = uppskattat värde

Enkätundersökning över bioenergiföretag som arbetar på den svenska marknaden. För uppgifterna svarar företagen. I vissa lägen har omräkningar
och justeringar gjorts. Uppgifterna innehåller sannolikt detaljfel och och vissa företag saknas fler industrier och värmeverk som själva importerar
borde också vara redovisade. Tabellen ger ändock en god uppfattning av företagen aktiva på den svenska bioenergimarknaden år 2000. För att vara
med i tabellen skall man producera och eller importera biobränslen och sälja dessa som bränsle eller färdig värme. Ren fjärrvärme redovisas ej .
©Bioenergi 2002
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RT - Flis
Rømskog Biobrensel AS produserer
RT - flis med høy kvalitet.

Siktet i fraksjonen 5 - 100 mm.
Utsortering av jern og metall via magnet - og hvirvelstrømseparator.
Fukthalter 10 - 20 %
Askhalter 1,5 - 3,0 %
Effektiv värmevärden 14 - 16 MJ / kg (4,0 - 4,5kWh/kg).

Flisa kan om ønskelig leveres i andre størrelser.
Vi kan i fremtiden også levere:

• Trebriketter med Ø = 60 75 mm. Brikettene kan produseres av
rent trevirke eller RT - trevirke.
• Brenselsbriketter med Ø = 32 mm. Produsert av papp, papir,
plast og trevirke.

Intressenter bes ta kontakt.

Tlf: + 47 23 24 5003, Telfaks: +47 23 24 5015, N-1950 Rømskog, Norge e-post: mail@metodika.no

Järnforsen
1/2 4 färg
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Ansök om medel för
askprojekt

Vattenkraften, staten och
de politiska partierna
Evert Vedung och Magnus Brandel,

B

Grusväg utanför
Uppsala byggd
med torv/träaska.

V

ärmeforsks delprogram Miljöriktig användning av askor har
haft Kickoffmöte fredagen den 25 januari. Inbjudan om att
ansökan om stöd för projekt för 2002 som leder till miljöriktig
användning av askor har gått ut och återfinnes på hemsidorna
www.varmeforsk.se och www. energiaskor.se. Ansökan skall vara
Värmeforsk tillhanda senast 020315. Programmet väntas pågå i
minst 3 år. Ansökningstillfälle anges på hemsidorna.
Frågor
besvaras
av
programansvarige
på
mail
claes.ribbing@energiaskor.se.

Avhandling från SLU visar

oken innehåller en genomgång av
behandlingen av vattenkraften under 1900-talet från nationalparkslagstiftningens tillkomst 1909 fram till 1993.
Visserligen är kopplingen i första hand
till vattenkraften men boken innehåller
också mycket för den som allmänt sett är
intresserad av energi- och miljöfrågor
och det politiska spelet kring sådana beslut. Det gäller bl.a. genomgången av
Vindelälvsstriden som tillsammans med
kvicksilverfrågan och almarna i Kungsträdgården brukar betraktas som de första miljöstriderna i Sverige.
Genomgången av hur kärnkraften har behandlats i energipolitiken
och en noggran analys av bakgrunden till beslutet att år 1991 riva
upp beslutet att inleda kärnkraftavvecklingen åren 1995-96 ger också
en ytterligare belysning av viktiga moment i svensk energipolitik. Det
gäller bl.a. hur koldioxidfrågan kom att hanteras i riksdagen år 1988
som är en spännande läsning. Vill man ha sätta sig in i det politiska
spelet kring dessa frågor ger boken en hel del matnyttig läsning. En
av författarna är som bekant VD i Svenska Torvproducentföreningen. Utgivare är bokförlaget Nya Doxa Falun 2001..
Lennart Ljungblom

Aska ökar
skogens tillväxt

Torv är en betydelsefull energikälla i Sverige och bryts därför
på stora områden. För att få en lönsam produktion av skog på
marken när torvtäkten avslutats kan man sprida vedaska över
området. Det ger bättre tillväxt oc skadar inte miljön, visar en
ny avhandling av FK Torbjörn Nilsson, SLU.

S

kogsodling kan vara ett
bra sätt att utnyttja mark
där torv brutits. Ett problem är dock att det kvarvarande torvtäcket vanligtvis är näringsfattigt. För att få igång en
lönsam skogsproduktion krävs
därför tillförsel av olika mineralnäringsämnen, något som kan
ske till exempel via vedaska.
Det är sedan länge känt att
vedaska är ett allsidigt sammansatt gödselmedel som ger bra tillväxteffekt vid skogsproduktion
på torvmarker, inklusive avslutade torvtäkter.
Effekterna på miljön på den
avslutade torvtäkten och kvalitén
på det avrinnande vattnet har
dock inte närmare studerats före

detta arbete.
I en avhandling från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, visar
nu Torbjörn Nilsson att miljöpåverkan blir liten.
På en avslutad torvtäkt finns
det inte särskilt mycket vegetation som kan fara illa av den stora
dosen starkt basisk aska.
Den mest påtagliga effekten
blir en ökad utlakning av kalium,
men det rör sig om så små mängder att de vattendrag som får ta
emot tillskottet inte skadas.
Fältundersökning
I undersökningen spreds 23 ton
aska per hektar på delar av en
avslutad torvtäkt. Därefter planterades tall, gran, glasbjörk, grå-

al och klibbal, samt Salix (energiskog) på området. Det visade
sig att plantorna växte bättre efter asktillförsel än efter tillförsel
av andra mineralgödselmedel,
såsom kaliumklorid.
Stora skillnader
Avhandlingen visar även att det
är skillnad på hur mycket av näringen som tas upp av de olika
trädslagen. Tre år efter planteringen konstaterades att gråal
och klibbal tog upp mer fosfor,
kalium, kalcium och magnesium
per kilogram biomassa jämfört
med övriga trädslag.
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Limericktävlingen
på bioenergidagarna i Örebro
Svebio har tagit upp den gamla
gemytliga traditionen med
diverse förnöjsamheter på
konferenserna.
På årets bioenergidagar i
Örebro vann en teknolog från
det nya civilingenjörsprogrammet
på SLU med en i juryns tycke
härligt insmickrande dikt - den
ynglingen kommer gå långt.
Dessutom en dikt från vår
internationelle gäst
En klass kom från Uppsala stad
För att lyssna på gubbar i en
enda lång rad
Men allt efterssom dagen gick
En annan bild de fick
De är ungdomliga i allra högsta
grad
Magnus Brandberg
There was a prime minister called Person
Whose energy policy did worsen
He had to change tack
About closing Barseback
So now he´s on the 50 th version
Gordon Edge
17

Sameldning av returbränslen
i fastbränslepanna som idag
ej är klassad för avfall
Värmeforskrapport 759
Mats Strömber, Per Erdegren

Provet gick bra utan praktiska problem och uppmätta emissioner tyder på att förväntade miljövillkor kan uppfyllas.
Med ett pris på färdigbehandlat bränsle vid verk på under
50 kr/MWh kan en permanent konvertering bli lönsam. För
den aktuella anläggningen bedöms det krävas en investering
på ca 8 Mkr för att permanent kunna elda med den aktuella avfallsinblandningen. Driftkostnaderna förväntas öka
med ca 2,5 Mkr per år.

I

syfte att undersöka möjligheterna att samelda utsorterat indu
striavfall i befintliga bioeldade fastbränslepannor genomfördes
en veckas proveldning i en 70 MW ångpanna av typen bubblande bädd. Provet genomfördes i Gävle Kraftvärmes bioanläggning
”Johannes” under vintern 2001. Målsättningen med proveldningen var att utvärdera de miljömässiga, tekniska och ekonomiska konsekvenserna av en förbränning med 20 procent volymmässig inblandning av utsorterat industriellt avfall. Energimässigt var inblandningen 21 procent. Resterande bränsle var bark och RT-flis.
Vad gäller rökgasemissionerna under proveldningen så uppfylldes samtliga förväntade nya emissionsvillkor enligt EU-direktivet
utom för TOC. För CO innehölls det förväntade villkoret under
provet men på grund av CO-variationer oavsett typ av fastbränsle
krävs åtgärder för att klara det förväntade strängare CO-villkoret.
Genom att bygga om pannans luftsystem förväntas de nya TOCoch CO-villkoren kunna innehållas.
EU-direktivets krav på utsläpp till vatten uppfylldes för samtliga
komponenter.
Under provet mättes beläggningsbildning på överhettartuberna.
Analyserna av de olika askorna från anläggningen visade en förhöjning av främst Cr, Cu, Pb och Sb.

Tillförsel av skogsindustriellt slam
till eldstäder -rapport 757
C Höglund, R Lundborg, Å Myringer

V

id årsskiftet 1999/2000 infördes en deponiskatt på avfall
och år 2005 kommer det att bli helt förbjudet att depo
nera organiskt avfall. På Sveriges pappers- och massabruk
genereras dagligen stora mängder slam då avloppsvattnet renas. Två
möjliga alternativ för slutdisponering kan då vara förbränning eller att använda det avvattnade slammet till jordförbättringsmedel.
Idag eldas blandslam vid drygt hälften av pappers- och massabruken i Sverige. Det finns dock stora problem, bland annat därför att
slammet har hög fukthalt. För att bedöma vilka problem som finns
och vilka egenskaper olika slam har, har fem bruk studerats.
Olika typer av avloppsrening genererar olika typer av slam. Det
så kallade biologiska slammet är svårast att hantera då det innehåller mycket hårt bundet vatten. Innehållet i slam från olika bruk
varierar kraftigt.
Ett förslag på en tänkt slambrännare är framtaget och diskuterat
med leverantörer av utrustning och processtekniker inom området.
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Vedeldning
i småhus
Översikt:
VEDPANNOR
Villavärmeföretagen

Vedeldning 2002
n
Ins ä

t

Konsumenten
och vedeldningen!

Nedanstående texter är förkortade inlägg som kommit
in till mig från våra flitiga
debattörer på Dialogen på
internet. Ni kan läsa diskussionen i sin helhet på
www.novator.se
” Apropå vedeldning ”
ag har installerat ett komplett
nytt värmesystem med vedpanna i huset av endast en anledning - det är billigt ! Billigt lär
det väl förbli så länge vi har en
massaindustri här i landet då jag
måste köpa veden och då till
massavedspris + transport. Det
gör att det kostar ca 4-5 öre kwh
för värme + varmvatten, exklusive förstås investeringskostnaderna.
Sammantaget så kan jag nog
tänka mig att ägna någon
timme i medeltal per dag åt
vedeldningen i brist på
lönsammare
fritidssysselsättning, för jag
sparar nog 15-20 000 kronor
per år.”
Svante

J

sofie@novator.se

” Priset
avsett vad regeringen eller
skattmasen hittar på för
dumheter kommer det alltid att
finnas ved att köpa utan moms,
miljöavgifter eller andra pålagor.
Få erkänner det, men det kommer alltid att vara ett viktigt argument för ved.”
Mikael

O

” Bekvämligheten
et är numera relativt be
kvämt att elda med ved!
Med tankar och laddautomatik
spenderar man endast 15 min
per dag vid sin panna för ett
dygns värme”
Mikael

D

PS: Har man en granne som förpestar grannsämjan med sin
omoderna panna, så hjälp denne,
halva vedförbrukningen kan sparas genom ett pannbyte.
”Oberoende
edeldning är bra och billigt,
man slipper vara beroende
av leverantörer av t ex pellets.
Det är lätt att köpa lite ved av en
bonde. Jag har en modern panna som fungerat klanderfritt under tre säsonger.”
Mats

V
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Pellets öppnar för ved !!
Vi befinner oss i en
gynnsam tid för bioenergin.
Pelletsmarknadens explosion
har också medfört en
uppgång i vedpanneinstallationerna.

P

ellets för villa har det senaste året fått ett genombrott.
Många, såväl gamla vedeldare
som befintliga olje- och elanvändare, har blivit intresserade av att
göra något åt sin situation.
Pellets är ju ett bekvämt alternativ för många men vedeldningen blir ju vanligen lite billigare.

Som ni kan se av inläggen här
till vänster så behöver det inte
heller vara jobbigt med ved.
Det gäller att satsa på rätt utrustning och välja en bra bränsleleverantör - om man inte har
tillgång till egen ved såklart.
Sedan har vi också kombinationseldarna. De som väljer pelletsbrännaren för basvärmen och
kompletterar med ved när de har
tid eller så länge som den egna
veden räcker.
Mao det behöver inte vara antingen eller det kan också vara
både och.
Passa på och studera marknadsutbudet i tidningen och
häng med på debatten på
www.novator.se
/Sofie

Diskussionerna på vår Dialog på www.novator.se är stundtals väldigt intensiva. Jag har bett några personer om lov att få publicera deras inlägg här i Bioenergi Villa bara för att ni skall få läsa om hur det är i
verkligheten ute hos konsumenten i villan där produkten verkligen används. Vi har ett rekordår framför
oss inom bioenergibranschen och jag hoppas att vi fortsätter med denna öppna och trevliga attityd mot
varandra. VI ARBETAR ALLA MOT SAMMA MÅL !! Lev väl alla vänner // Sofie

BIOENERGI Villa distribueras med
BIOENERGI, KRETSLOPP samt
som fristående i 90.000 exemplar
per år. Utgivning 6 ggr / år

Telefon: 08-441 70 90
Utgivare:Bioenergi Förlags
Telefax: 08-441 70 89
AB BEFAB BIOENERGI
www.novator.se
Torsgatan 12, 111 23
VILLA
Nr 1 2002
info@novator.se
Stockholm

För icke beställt material ansvaras ej. För innehållet
i signerade artiklar svarar författarna.
C Bioenergi / novator
Allt eftertryck förbjudes utan skriftligt tillstånd
från utgivaren
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Alpha Keram UB från NIBE
Alpha Keram UB
NIBE Trelleborg AB
Tel: 0410-544 40
E-post: info@nibe.se
Cirkapris: 20.500:–
Effekt: 15-20 kW
Eldstadsvolym: 55 l
b/d/h: 400 x 680 x 1070
Max vedlängd: 40 cm
Naturligt drag, omvänd förbränning.
Testad av SP
Har även kombipannor och
pelletspanna i sortimentet

Det är dags att ännu en gång kartläg
Företagen själva står för samtliga up
sammanställningen. Alla priser är
Om ni vill veta mer om pannorn
sättet att ringa direkt till leverantöre
På SP´s hemsida www.sp.se finn
är testade. Frågor rörande denna a
telefon; 0142-204 40 eller via e-poste
Atmos DC 25 SF

Arca 90 från Vedsol

Atmos DC 25 SF
Atmos Skandinaviska
Tel: 0435-563 50
www.welcome.to/atmos
atmos@mail.com
Tillverkningsland: Tjeckien
Cirkapris: 21.650:–
Effekt: 25 kW
b/d/h: 590 x 625 x 1120
Eldstadsvolym: 75 l
Max vedlängd: 37 cm
Omvänd keramisk förbränning,
sugande fläkt. Runda eldstäder

Arca 90
Tel: 0225-601 15
E-post: office@vedsol.com
Tillverkningsland: Italien
Cirkapris: 73.750:–
Effekt: 97 kW
Eldstadsvolym: 320 l
b/d/h: 750 x 1850 x 1520
Max vedlängd: 105 cm
Övrigt: Keramik med lätt utbytbara
gjutjärnsroster, 8 mm plåt. Sugande
fläkt. 81% verkn.grad. Eldas mot ackumulatortank minimum 5000 l.

Arimax från Swebo Flis & Energi

Calma

Arimax 35

Arimax 240

Swebo Flis & Energi
Swebo Flis & Energi
Tel: 0921-152 54
Tel: 0921-152 54
Cirkapris: 35.000:Tillverkningsland: Finland
Effekt: 20-40 kW
Cirkapris: 25.700:b/d/h: 720 x 1095 x 1155
Effekt: 20-40 kW
Max vedlängd: 57 cm
Eldstadsvolym: 90 l.
Naturligt drag, underförbränning. Finns även i
Max vedlängd: 50 cm
modell 25 och 60 kW. Keramisk efterbrännkamVikt: 285 kg
Överförbränning, naturligt drag. Rekommende- mare. Testad ac SP. Lämplig ackumulatorvolym
1800 - 3000 l.
rad ackumulatortank 1000 - 3000 l.
20
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ga vår vedpannor på svensk marknad.
pgifter om pannorna som finns med i
inklusive moms.
nas tekniska utformning så är det bästa
en.
s en förteckning över alla pannor som
rtikel är välkomna direkt till mig på
en sofie@novator.se.

Combimax från Värmebaronen
Combimax 30 UB
Värmebaronen AB
Tel: 044-22 63 20
info@varmebaronen.se
www.varmebaronen.se
Cirkapris: 24.375:–
Effekt: 30 kW ved Eldstadsvolym: 70 l
b/d/h: 550 x 730 x 1080 Max vedlängd: 40 cm
Övrigt: Omv. förb med keramik, naturligtdrag. Fläktstyrd som tillbehör. Kylslinga ingår,
förberedd för olja och pellets.

Bonus från Baxi

CTC V35 från Bentone

Nyhet

Bonus 30
BAXI AB
Tel: 0515-171 10
Cirkapris: 28.600:info@baxi.se
Effekt: 30 kW
b/d/h: 540 x 1130 x 1200
Eldstadsvolym: 90 l
Max vedlängd: 50 cm
Omvänd blålågeteknik, sugande
fläkt. Liten effektiv vedpanna
med lucka för pellets- eller oljebrännare. Klarar Boverkets tätortskrav. Inbyggd varmvattenspiral.

CTC V35
Generalagent: Bentone
Tel: 0372-880 00
Tillverkningsland: Sverige
E-post: info@bentone.com
Cirkapris: 35.250:–
Effekt: 35 kW
Eldstadsvolym: 105 l
b/d/h: 550 x 960 x 1420
Max vedlängd: 60 cm
Övrigt: Sugfläkt, omvänd förbränning. Testad av SP. I
CTC´s sortiment finns ett flertal olika pannor. Lättskött.

Extuna KUB

r pannan från Trebema

Calmar-pannan V 33
Trebema AB
Tel: 0480-870 20
E-post: trebema@trebema.se
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 26.775:–
Effekt: 25-45 kW
Eldstadsvolym: 120 l
b/d/h: 602 x 960 x 1225
Max vedlängd: 50 cm
Sugande
fläkt,
omvänd
förbränning.Testad av SP med
91% verkningsgrad. Urtag för
pelletbrännare på valfri sida finns
som tillbehör.

Calmar-pannan V65
Trebema AB
Tel: 0480-870 20
E-post: trebema@trebema.se
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 38.720:–
Effekt: 55-80 kW
Eldstadsvolym: 150 l
b/d/h: 602 x 1026 x 1588
Max vedlängd: 50 cm
Sugande
fläkt,
omvänd
förbränning.Testad av SP med
90% verkningsgrad. Urtag för
pelletbrännare på valfri sida finns
som tillbehör.

Extuna V202 KUB
Extuna-Falun AB
Tel: 023-269 93
E-post: info@extuna.se
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 34.375:Effekt: 30 - 40 kW
Eldstadsvolym: 150 l
b/d/h: 520 x 1050 x 1250
Max vedlängd: 50 cm
Naturligt drag, omvänd förbränning, automatisk avstängning. Övriga storlekar 30–60
kW, samt i utförande för pellets
och flis.

VILLA
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Vedpanneguiden forts.
Keram från Euronom

Woody från Effecta
Effecta Woody
Effectapannan AB
Tel: 0300-223 20
effectapannan@swipnet.se
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 30.125:Effekt: 35 kW
Eldstadsvolym: 140 l
b/d/h: 590 x 950 x 1260
Max vedlängd: 54 cm
Övrigt: Omvänd blålågeförbränning. Fläktstyrd, sugande fläkt.
Testad av SP. Passar även till
pellets.

Euronom Keram 33
Generalagent: Euronom AB
Tel: 0480-221 20
E-post: info@euronom.se
Cirkapris: 29.375:–
Effekt: 25–47 kW
Eldstadsvolym: 95 l
b/d/h: 560 x 930 x 1390
Max vedlängd: 50 cm
Omvänd förbränning. Fläktstyrd tryckande fläkt. Finns även
i storlekarna 42, 54, 76 och 93
kW. Testad av SP.

Focus
Focus EKO-VED 25
Focus Värme AB
Tel: 031-440 870
info@focusvarme.se
Tillverkningsland: Finland
Cirkapris: 24.600:Effekt: 25 kW
Eldstadsvolym: 65 l
b/d/h: 465 x 850 x 1340
Max vedlängd: 38 cm
Övrigt: Omvänd förbränning.
Naturligt drag. Finns en modell
på 45 kW med sugande fläkt
som passar större villor.

Maxipannan
Maxi 50
Generalagent: Maxipannan
Tel: 0300-728 04
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 46.875:–
Effekt: 35 kW
Eldstadsvolym: 145 l
b/d/h: 870 x 1650 x 1700
Max vedlängd: 50 cm
Naturligt drag. Omvänd förbränning. Inbyggd tank, kan
också fås med 1200 l eller
1500l pannvattenvolym. Testad av SP. Förberedd för pellets och solvärme.

22

Gaselle från Vedsol
Gaselle Ouick Up 45
Generalagent: Vedsol AB
Tel: 0225-601 15
E-post: office@vedsol.com
Tillverkningsland:
Sverige /Italien
Cirkapris: 34.500:–
Effekt: 45 kW
Eldstadsvolym: 126 l
b/d/h: 560 x 1130 x 1240
Max vedlängd: 55 cm
Övriga storlekar 25 och 70 kW.
86% verkn.grad, blålågeförbränning,
sugandefläkt Gjutjärnsroster. Liten
vattenvolym. Eldas mot ackum min. 1500 l. Testad av SP.

Perifal Solo Plus och Innova från
Baxi

Perifal Solo Plus 30
Generalagent: BAXI AB
Tel: 0515-171 10
Tillverkningsland: Danmark
Cirkapris: 28.000:–
Effekt: 30 alt 40 kW
Eldstadsvolym: 115 l
b/d/h: 540 x 1030 x 1360
Max vedlängd: 50 cm
Fläktstyrd, omvändförbränning. Förberedd för olja mot extra kostnad, lätthanterlig. Testad
av SP.
VILLA
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Perifal Solo
Innova 30
Cirkapris: 35.000:–
Effekt: 30 kW
Eldstadsvolym:135 l
b/d/h: 580 x 1180 x 1370
Max vedlängd: 50 cm
Övrigt: Övriga storlekar 20 och
50 kW. Mycket lätthanterlig,
blålågeteknik, sugande fläkt.
Testad av SP verkningsgrad
91%. Svanen märkt

Kopiering ej tillåten, För särtryck av artikeln kontakta 08-441 70 90 0708-81 97 01

©
Molle från ES Trading
Molle
Generalagent: ES Trading
Tel: 0278-65 20 21
info@estrading.nu
Tillverkningsland: Estland
Cirkapris: 19.900:– inkl. frakt
Effekt: 45 kW
Eldstadsvolym: 120 l
b/d/h: 720 x 1040 x 1070
Max vedlängd: 50 cm
Underförbränning med naturligt
drag. Testad av SP.

Polaric från Thermia

Polaric
Thermia Värme AB
Tel: 0570-813 00
E-post: info@thermia.se
Tillverkningsland: Finland
Cirkapris: 38.000:–
Effekt: 40–60 kW
Eldstadsvolym: 150 l
600 x 1020 x 1340 mm
Max vedlängd: 50 cm
Laddomat 21 ingår. Sugande fläkt, jämnare förbränning i två steg, omvändförbränning. Thermia har även Unic 95
kW samt Arctic 15-25 kW i sitt sortiment. Alla testade av SP.

Unikum från Combiheat
Unikum
Generalagent: Combi Heat
Värmeprodukter AB.
Tel: 0922-615 70
www.lantbruksnet.se
/combiheat
Cirkapris: 39.875:Effekt: medel 40 kW
Eldstadsvolym: 89 l
b/d/h: 700 x 1210 x 1500
Max vedlängd: 55 cm
Överförbränning.Kan eldas med ved,
pellets eller olja. Patenterad konformad
efterbrännkammare.

Vedolux från Värmebaronen
Vedolux 40 UB
Värmebaronen AB
Tel: 044-22 63 20
info@varmebaronen.se
Cirkapris: 32.250:–
Effekt: 40 kW ved
Eldstadsvolym: 120 l
b/d/h: 595 x 855 x 1095
Max vedlängd: 57,5 cm
Omv. förb. keramik, självdrag. Fläktstyrd
som tillbehör. Kylslinga ingår, förberedd för
olja och pellets. Lättsotad med gasoltändning.
Finns också en 50 kW panna i sortimentet.

Telluspannan

Telluspannan
Generalagent: Tellus Rör Svets &
Smide AB
Tel: 0491-199 33
E-post: info@tellusror.se
Tillverkningsland: Tjeckien
Cirkapris: 30-40.000:Effekt: 25 kW ( 45kW)
Eldstadsvolym: 130 l (185l )
b/d/h: 670 x 900 x 1320
Max vedlängd: 50 cm
Övrigt: Underförbränning med
tryckande fläkt. Hög utrustningsnivå.

Vedex från Nibe
Vedex 3000
NIBE Trelleborg AB
Tel: 0410-544 40
E-post: info@nibe.se
Cirkapris: 26.125:–
Effekt: 33 kW
Eldstadsvolym: 95 l
b/d/h: 490 x 850 x 1070
Max vedlängd: 50 cm
Omvänd förbränning, sugande fläkt. Testad av SP. Har även kombipannor och pelletspanna i sortimentet

Veto från Värmeackumulator
Veto 30 miljö
Värmeackumulator AB
Tel: 0340-67 80 25
Cirkapris: 22.902:Effekt: 30 kW
Eldstadsvolym: 85 l
Mått b/d/h: 500x950x1300
Max vedlängd: 50 cm
Självdrag, omvänd förbränning.
Även för olja och pellets. Tillverkas även med toppmonterat rökrör.

Veda från Värmeackumulator
Veda 35 miljö
Generalagent:
Värmeackumulator AB
Tel: 0340-67 80 25
Cirkapris: 31.080:Effekt: 35 kW
Eldstadsvolym: 145 l
Max vedlängd: 70 cm
Fläktstyrd, omvänd förbränning.
Skall eldas mot ackumulatortank
1000-2000 l.
VILLA
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Vedeldningsteori

Det är inte vedträt
som brinner!

F

örbränningsförloppet be
står i själva verket av ett
antal delprocesser. Generellt kan förloppet beskrivas med
följande fyra faser;
1) Veden torkas, värme åtgår
(startfas).
2) Veden sönderdelas, gaser bildas (pyrolys).
3) Huvuddelen av gaserna förbränns, värme avges
(gasförbränningsfasen).
4) Återstoden av träkolet förbränns, värme avges (slutfas).
Det är alltså inte vedträt i sig
självt som brinner utan främst
brännbara gaser som bildas vid
pyrolysen. För att komplicera
bilden ytterligare så pågår de olika processerna samtidigt, men

kanske på olika håll i eldstaden.
Vedens energi
Vedens energi består i grunden
av kemiska bindningar. Fotosyntesen har satt ihop de enkla
molekylerna i vatten och koldioxid till stora molekyler av bland
annat cellulosa.
Solenergin, som är fotosyntesens drivkraft, omvandlas till kemisk energi i bindningarna mellan atomerna i de stora molekylerna. Ved är alltså inget annat än
omvandlad och kemiskt lagrad
solenergi. Vatten och koldioxid
består tillsammans av tre grundämnen: kol, syre och väte.
När veden förbränns fullständigt omvandlas all den kemiska
energi som byggdes upp vid fotosyntesen till värme.

De stora molekylerna har åter
brutits ned till de ursprungliga
molekylerna koldioxid och vatten.
Förbränningen påverkas av ett
antal faktorer:
• bränslets beskaffenhet, det vill
säga fukthalt och styckestorlek
• bränsletillförseln, det vill säga
tillförselmetod och -frekvens
• förbränningstemperaturen
• uppehållstiden
• luft/bränsleförhållandet
• hur effektiv blandningen av
bränsle och luft är
• hur effektiv blandningen av
bränsle och luft är
Förbränningsprocessen
Veden är uppbyggd av cellulosa
och lignin. Dessa är komplice-

rade molekyler i som huvudsak
består av kol i långa kedjor med
syre och väte.
Vid förbränningen bryts dessa
stegvis ner via mellanprodukter
som lätta kolväten, kolmonoxid
och vätgas till slutprodukterna
koldioxid och vatten.
Om inte förbränningen är fullständig uppstår utsläpp av kolmonoxid och oförbrända kolväten i form av till exempel tjära
eller flyktiga organiska ämnen,
VOC.
Förbränningen innebär alltså
att man låter syret i luften reagera med bränslets väte och kol
och bilda koldioxid och vatten.
Källa; Vedpärmen
08-441 70 90

Verkningsgrader kan
vara komplicerat

A

tt ange verkningsgrad är
ett sätt att bedöma en
eldstads prestanda och
samtidigt kunna jämföra aktuell
produkt med liknande produkter. Men det gäller samtidigt att
jämföra äpplen med äpplen och
bananer med bananer. Det figurerar många olika
verkningsgrader på marknaden.
Askinnehållet
Ett exempel är tillverkaren som
påstår att verkningsgraden är 98
procent eftersom han får 2 kg
aska kvar av ett 100 kilos vedinlägg. Han har eldat upp 98 procent av veden- alltså är verkningsgraden 98 procent!
Vad han egentligen talat om är
att askinnehållet i bränslet är 2
procent. Siffran har naturligtvis
inget att göra med verkningsgraden.
24

Ekonomisk
verkningsgrad
Ett annat exempel är tillverkaren
av en panna som påstår att den
ekonomiska verkningsgraden är
över 95 procent.
Denna verkningsgrad beräknas på så sätt att man väljer ut det
bästa luftöverskottet, den lägsta
rökgastemperaturen och det bästa miljövärdet under en hel eldningscykel var för sig – och låtsas som om de inträffat samtidigt. Då skulle verkningsgraden
teoretiskt kunna bli över 95 procent!
Det är omöjligt att dessa värden överhuvudtaget kan inträffa
samtidigt. Ett osedvanligt fult
sätt att försöka lura konsumenten.

Nyttoverkningsgrad
Det finns alltså många olika sätt
att ange en produkts "nyttoverkningsgrad", och det är därför viktigt att man håller reda på vad det
är för slags verkningsgrad som
avses och hur denna verkningsgrad också beräknas.
Pannverkningsgrad
Den vanligaste verkningsgraden
som anges är pannverkningsgraden. Det är också den verkningsgrad som man i olika konsumenträttsmål i domstol slagit fast
att är den verkningsgrad som
man som konsument har rätt att
förvänta sig vara när en tillverkare bara skriver t ex "Verkningsgrad: 81 procent".
Pannverkningsgraden beräknas utifrån förhållandet producerad energi och inlagd energi.
Den är exakt och enkel att mäta.

VILLA
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Om man via fukthalt och vikt
bestämmer bränslets energiinnehåll kan man enkelt värdera inläggets totala energiinnehåll.
Sedan kan man via temperaturskillnaden på framledning
och retur samt flödet beräkna
hur mycket energi som producerats.
Tar man sedan energiproduktion genom tiden får man dessutom reda på effekten.

Energi in

Energi ut

Pannverkningsgrad =
Energi från pannan i varmt
vatten (energi ut) /Energi i
inlagd ved (energi in)

Vedeldningsteori

De olika pannteknikerna

D

et finns minst fyra oli
ka typer av pannor
som man kan använda
för vedeldning.
Enkelpannan har en eldstad
och är avsedd för ett enda bränsleslag, t ex renodlade olje- eller
gaspannor eller pannor integrerade med pelletsbrännare.
Om man kan svänga undan
oljebrännaren och istället t ex
elda med ved har man en kombipanna. Nästan alla moderna vedpannor är kombipannor.
Dubbelpannor eller trippelpannor kännetecknas av att de har
skilda eldstäder för olja, ved och
el. Det betyder att oljebrännaren
kan sitta kvar i pannan även om
man eldar med ved. Dessa pannor var vanliga på 1960- och
1970-talet då oljan var billig.
Har man en dubbelpanna installerad bör man undvika vedeldning eller sätta in en pelletbrännare. Pannor som är avsedda att
monteras i kök kallas för kökspannor. Dessa har ofta kokplatta för matlagning och ibland
även ugn. Kökspannorna har

under senare år blivit allt populärare särskilt i nya hus med små
energibehov. Kostnaden för ett
separat pannrum kan inbesparas.
Idag finns några riktigt bra
kökspannor på marknaden. Äldre
kökspannor bör däremot utmönstras så fort som möjligt.
Principer
Såväl pannor som lokaleldstäder
kan också delas beroende på hur
luften passerar genom eldstaden.
Överförbränning
Metoden innebär att rökgaserna
förs ut i den övre delen av eldstaden. Förbränningen sker över
veden.
Hela vedmagasinet antänds
därför på samma gång och eldningen blir mycket intensiv med
höga rökgastemperaturer som
följd i början efter ett inlägg. Sedan avtar det efter hand. Tekniken bör undvikas vid vedeldning
men är bra i kombination med
brännare för pellets- och flis som
matar in bränslet i takt med behovet.
forts villa sid 30/12

1. Vedutrymme, primärluft 2. Förbränningsrum 3. Instrumentpanel 4. Fläkt 5. Rökkanal 6. Ljuddämpande huv över fläkt 7.
Vedlucka 8. Lucka förbränningsrum 9. Sekundärluft 10.
Förbränningskopp 11. Luftintag med inställning för primär och
sekundärluft 12. Tubpaket
13. Luftkanal.

För vedeldaren ger under- eller omvänd förbränning
normalt bäst prestanda. Eldar man med olja, pellets- eller
flis är istället ofta överförbränning att föredra.
Systemverkningsgrad
För att kunna uppskatta ett energibehov i en byggnad måste
man känna till hela anläggningens systemverkningsgrad och där
är pannverkningsgraden bara en
av flera parametrar.
Sedan tillkommer förluster i
ackumulatortanken, expansionskärlet och radiatorsystemet samt
ev icke nyttiggjord energi i pannan som också måste räknas in
innan man kan bestämma en systemverkningsgrad.
Att göra en exakt och bra bedömning av en anläggnings systemverkningsgrad är svårt och
kan också vara tämligen omständigt att göra i praktiken
Förbränningsverkningsgrad
När det gäller att bedöma ka-

miners och kakelugnars verkningsgrad så är det svårt och
kostsamt att beräkna en pannverkningsgrad.
I princip behöver vi elda kaminen i en klimatkammare och beräkna en energimängd vi behöver
tillföra för att kyla rummet till en
konstant temperatur. Den energimängden motsvarar då nyttiggjord pannverkningsgrad från
kaminen.
Den verkningsgrad man då istället använder är nästan alltid en
förbränningsverkningsgrad.
Den beräknas genom att man
försöker bedöma förlusterna var
för sig och sedan dra bort dom
och se vad som då blir kvar. Vi
utgår från 100 procent som om
inga förluster fanns.
De viktigaste förlusterna är fri
värme (rökgastemperatur), luft-

överskott och andel oförbränt i
aska och rökgaser. Här kan man
även sammanfatta fri värme, luftöverskott och andel oförbränt i
rökgas som rökgasförlust.
Strålningsförluster finns inte
med eftersom kaminen samtidigt
är radiator och andelen oförbränt
i askan är så litet att det kan man
oftast helt bortse ifrån.
Rökgasförlusten kan sedan i
sin tur beräknas på flera sätt. Ett
sätt är att använda den så kallade Siegerts Formel och i den formeln plocka in uppmätt rökgastemperatur, oförbränt i form av
CO, CO2-halt (eller O2-halt).
Har man bara bra och säkra ingångsvärden ger detta en tämligen exakt verkningsgrad.
Man kan även beräkna förbränningsverkningsgraden på en
panna, men eftersom den inte tar
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hänsyn till strålningsförlusterna
så blir denna alltid högre än en
pannverkningsgrad.
Därför kan det vara frestande
för mindre seriösa tillverkare att
ange förbränningsverkningsgraden som
pannverkningsgrad.
Om man känner till både förbränningsverkningsgraden och
systemverkningsgraden kan man
utgå från att skillnaden är lika
med summan av strålningsförlusterna och förluster till oförbränt i askan. (Där askans förluster ofta är försumbara.) Ett enkelt sätt att t ex värdera strålningsförlusten och samtidigt
kunna uppskatta effekterna av en
bättre isolering av pannan.
Bengt-Erik Löfgren
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pelletsbrännare

sveriges pelletsproffs
RING

0532-144 60

Pitekaminen
– den nya generationens
pelletskamin
Miljövänlig och effektiv för
dig som önskar det bästa i
funktion och design.

www.pitekaminen.com
0911-788 80

eurofire
Pellets
brännare

Besök
Dialogen
på
www.
novator.
se

Max effekt
20, 35, 60
kW

• Hög verkningsgrad
• Enkel konstruktion
• Minimalt underhåll

Tel. 026-160150 www.ekosystem.se

EP BRÄNNAREN

PELLETKAMINER
SKORSTENAR
♦ Pelletkaminen tänder och släcker
lågan själv genom termostatstyrning.
♦ Enda kaminen med brännkopp som
töms från utsidan.
♦ Använd PELLET VENT® skorsten
för enkel och snabb installation.

P-märkt
Effekt upp till 22 kW
Integrerat förråd eller
minimodell
Robust konstruktion
Altbergs Plåt AB
0271-346 70

Quadra-Fire testad i Råd&Rön Okt -99.
Nu även P-märkt
Generalagent för Quadra-Fire och Pellet Vent®.
Fabriksgatan 16
633 46 Eskilstuna

Tel. 016 -12 13 20 www.pelletskamin.com
Fax. 016 -12 13 35 ezyenergi@hotmail.com

ekonomisk och miljömedveten värme

” Pellets behöver dessa
pannor”
° Enkelhet
° Kvalitet

° Ekonomi
° Alternativ eldning

3-6 kW
kamind & Rön 10/99
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å
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20 kW

re 10-
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lletsbr
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Vedpannor, acktankar,
flis & pelletspannor
Focus Värme AB
Box 89, SE-433 22 Partille
Tel: 031-44 08 70 Fax: 031- 44 85 20
epost: info@focusvarme.se Hemsida: www.focusvarme.se
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Tel. 0480-49 10 80
Fax 0480-49 10 95

La
dd
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at ®

VEDSPISAR

för optimal
ackumulering

www.termoventiler.se
523 93 Åsunden,
0321-261 80, fax 261 89

Resurssnål
energi

Flera storlekar och kulörer

AB HANS FORSMAN
Tel: 0152-167 70
www.hansforsman.se

Tel: 0300-223 20

BAXIPANNAN!
Vi har värmepannor för alla
behov. Vedpannor, pelletspannor, oljepannor och
kombinationspannor i olika
storlekar och utföranden.
Det som förenar dem är
funktion och kvalitet. En
Perifalpanna ger dig både
värme och trygghet. Länge.

Vedpannor: Gasell Ouick Up,
Gasell 25 samt Arca 90

SOLO INNOVA

MULTI-HEAT

Den fulländade
vedpannan

Den kompletta
pelletspannan

° Klarar alla ställda miljökrav.
° Verkningsgrader i topp
° Från 25 - 97 kW
° Vi dimensionerar och lämnar anbud på
kompletta lösningar till kunden.
Pelletspannorna Combifire & Triplomat

Storgatan 50, Box 654, 521 21 Falköping. Tel 0515-171 10. Fax 0515-155 13.
www.baxi.se

Tel: 0225-601 15 ° Fax: 0225-615 51

ATMOS
Miljögodkända vedpannor
Vedpannor med tryckande eller
sugande fläkt, ackumulatortankar,
oljebrännare samt tillbehör.
Tradition & Kvalité !
Tillförlitlig drift !
Hög verkningsgrad !
Bra pris !

CTC V35
Vedpanna 35 kW, sugande fläkt,
1/2 m-ved, avsedd för ackumuleringssystem

Beställ broschyr från Bentone!

SueMax oljebrännare
VILLA
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ATMOS Skandinaviska AB
Telefon: 0435-563 50
Fax: 0435-511 77
www.welcome.to/atmos
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Branchnytt

Baxi först med
svanmärkt
vedpanna

V

edpannan Solo Innova är
den första pannan som klarat Svanens krav. Den produceras av Baxi AB i Falköping och är
en av Sveriges mest sålda vedpannor för villa.
- Tyvärr tror många att vedpannan är en smutsig uppvärmningsform för närmiljön, men
det beror på att många använder
gamla pannor, säger Gunnar
Grann, vd på Baxi.
Uppvärmning med ved är ett
ekonomiskt sätt att värma sitt
hus på och troligen kommer användningen av vedpannor att
öka. Då är det ytterst viktigt att
ökningen sker i miljöanpassade
pannor. En svanmärkt panna
minimerar utsläppen av de rökgaser och partiklar som uppstår

Pelletsbrännaren Infraheat
är P-märkt

vid eldning med ved eller pellets.
- Uppvärmning av villor med
biobränsle som ved och pellets är
bättre än olja och el ur miljösynpunkt, men röken kan ändå bidra till dålig luft, säger Marianne Pettersson, projektledare för
svanmärkta ved- och pelletspannor. Det är därför Svanen ställer
så höga krav.
En svanmärkt panna uppfyller
bland annat krav på att halten av
kolväten ska vara mindre än hälften av tillåtna utsläpp från vedpannor i tätort. Mängden partiklar ska vara mycket låga och pannan ska vara effektiv, dvs ha hög
verkningsgrad. På så sätt sparar
man bränsle och håller utsläppen
på en låg nivå. Baxi har länge
satsat på vedpannor av hög kvalitet. Idag är de marknads-ledande inom området och står för en
fjärdedel av den totala försäljningen av vedpannor i landet.

N

u kan jag meddela att
pelletsbrännare INFRAHEAT 2000 är p-märkt. Den
har
certifieringsnummer
309101 och blev klar enligt
certifikatet den 21 december
2001.
Jag kan också meddela att
konsumentverkets test av icke
p-märkta pelletsbrännare på
Äfab är avslutad och resultatet
kommer så småningom i Råd
och Rön. Infraheat var en av
testmodellerna. Den var ju
inte p-märkt när vi fick inbjudan.
MVH
Bengt-Göran Josefsson
Biomatec.

Stefan Andreasson åter på Janfire

F

ör att möta den allt större
efterfrågan av företagets produkter, har Janfire SBS AB anställt Stefan Andréasson som
marknadsansvarig. Som många
av våra läsare känner till så har

Stefan tidigare arbetat hos Janfire. Under de senaste 2,5 åren har
Stefan arbetat med försäljning
inom pappers- och tryckeriindustrin men har nu återvänt till pelletsbranschen igen.
Hos Janfire har man under
fjolåret varit fullt upptagen med
att producera och leverera den
volym som efterfrågats. Nu tänker företaget satsa mer på marknadsföringen igen.
Företagets historia sträcker sig
ända tillbaka till 1980, då man
började att tillverka pelletseld-

ningssystem, så det finns en
lång erfarenhet att bygga vidare på när det gäller pelletseldning. Ändå är det först under de
senaste åren som ”vanligt” folk
fått upp ögonen för pelletseldning, och med det ökade intresset så kommer större krav på
marknadsföring, distribution
och installation av brännarna.
Något som Janfire framöver
kommer att ägna stor kraft åt.

Bränslepellets
- din värme
Ett fristående laboratorium
Konsultation,
Utbildning
Prestandaprovning
En objektiv part inom småskalig
bioenergianvändning.

Vi levererar pellets och
briketter hem till dig

Tel: 0510- 262 35 (Kontor)
Fax: 0510- 252 35
Tel: 0510- 272 35 (Labbet)
www.afabinfo.com

SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5, 561 21 Huskvarna.
Tel 036-38 78 95 fax 036-38 78 96
e-post: pellets@brikettenergi.se
www.brikettenergi.se
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Naturenergi
bygger ny lokal

F

ör nio månader sedan brann
Naturenergis lokaler i Kilafors upp. Nu håller helt nya lokaler på att uppföras på Björnnäsudden. Det är på samma ställe
som de gamla lokalerna fanns. I
mitten av april beräknas lokalerna vara färdiga för inflyttning.
De nya lokalerna kommer att
bli på 3 000 kvadratmeter. Det är
något större än tidigare lokaler.
Det nya i lokalerna är dock att
det blir ett höglager. Investeringen uppgår till 15 miljoner kronor. Lejonparten står försäkringsbolaget för..

Vad säger kommunen ?
För att få lite insikt i hur kommunerna tänker så
har vi talat med Miljökontoren i några kommuner.
Detta är de riktlinjer som gäller just i nedan
nämnda kommuner.
Det finns många varianter på tillämpningar
och bestämmelser.
Det bästa sättet att undvika konflikter är därför att INNAN installationen sker kontakta ditt
miljökontor och höra efter vilka regler som gäller.
Ett råd - Se till att ha gott om tid och tålamod
när du ringer /Sofie
Linköping
Linköping krävs inga speciella
tillstånd för att få installera en
vedeldningsutrustning däremot
kan man i vissa fall behöva göra
en bygganmälan samt kolla av
med kommunen om man vet att
man bor i ett känsligt område.
Miljökontoret kan i vissa fall
gå in och neka installation om de
anser att huset är olämpligt beläget eller att röken kan störa grannarna
När det gäller nyinstallation
skall pannan vara miljögodkänd
samt försedd med ackumulatortank. Installationen måste utföras av fackman och sedan godkännas av kommunens skortstensfejarmästare
Redan installerade icke miljögodkända pannor inom tätort
och samlad bebyggelse skall ha
ackumulatortank samt kompletteras med en keramisk insats senaste år 2005. Om detta inte är
gjort inom tidsramen så kommer
eldning att förbjudas. Endast tillåtet att använda anläggningen
vid fel på olje- eller eldriften.

I

Härnösand
Bygganmälan skall skickas in,
denna går sedan på remiss till
miljökontoret som granskar

Vi bevakar också regelbundet vad som skrivs i
dagspressen om bioenergi. Här nedan några exempel om ved- och pelletseldning i kommunerna.

Ackumulatortank vid pelletseldning?
Värnamo kommun har man haft krav på ackumulatortank vid
pelletseldning i småhus. Efter att en utredning nu genomförts kan
kravet bli kvar i vissa delar av Värnamo. Utredningen skall ligga som
grund för nya riktlinjer för småskalig biobränsleeldning.
Antalet villaägare som eldar med pellets har ökat kraftigt under de
senaste åren i kommunen. Det har inneburit att många invånare i
Värnamo klagat på att man måste installera ackumulatortank vid pelletseldning. Det har också rått delade meningar inom kommunen i
ärendet.
Den utredning som gjorts i kommunen har utförts av Sweco VBB
Viak. Utredningen visar med hänsyn till klimatet, topografin och
fastighetstätheten att de sämsta områdena att elda biobränsle i är
Värnamo, Bor och Rydaholm.
Konsultföretaget har gjort mätningar i Bor och Värnamo enligt den
så kallade PM10 metoden, vilket innebär mätningar av hälsofarliga
partiklar i luften vilka är mindre än 10 mikrometer. Resultaten visar
att båda områdena klarar miljökvalitetsnormen för PM10.
ärendet. Man tittar på topograEtt nytt förslag för småskalig vedeldning är påväg.
fin i området där installationen
skall ske samt om tidigare klagomål inkommit från närboende.
kommer från det statliga lokala
Ny kommunal policy
Pannan skall vara miljögodinvesteringsprogrammet. För att
för pelletseldning
känd och försedd med keramik. I Älmhults kommun värms allt erhålla bidraget måste fastighetsVeden skall lagras på bra plats fler hus av pellets och ved. Beho- ägaren förbinda sig att i framtioch alltid eldas torr. Förbrän- vet av en översyn av den kom- den inte elda med olja. Kommuningen skall alltid ske med till- munala policyn har därför ökat. nen har avsatt en miljon kronor
räckligt drag.
Kommunen lade senast fast rikt- för detta ändamål.
Hos kommunen finns allmän- linjer år 1995. De anses nu vara
na råd och tips för vedeldare att föråldrade.
Kommuninvånare får
hämta.
Antalet skorstenar och eldstäbidrag för att
konvertera
Redan installerade icke miljö- der som miljö- eller typgodkänns
godkända pannor kan tas bort ökar. Det är framför allt en ök- Laholms kommun har fått 17,6
om klagaomål inkommer eller ning av antalet pelletskaminer miljoner kronor i statliga bidrag
som installeras. Det har innebu- för ekologisk omställning.
förläggas med eldningsförbud.
rit att kommunen fått ett ökat Knappt hälften av dessa pengar
antal förfrågningar om att instal- kommer att gå till villaägare som
Hagfors
Byganmälan. Sedan Boverkets lera pelletskaminer med kortare konverterar till förnybara bränslen. Villaägarna kan få 30 proByggregler som vanligt, för detal- skorsten.
Dessa är numera typgodkända cent eller högst 25 000 kronor i
jerad informtion finns en fastslagen vedeldningspolicy som går och kommunernas byggnads- bidrag under perioden 2001att beställa genom kommunen. nämnder har tillåtelse att ge un- 2004.
dantag för dessa skorstenar.
Laholms kommun är den fjärde kommunen i landet som inför
Södertälje
ett lokalt bidrag till en sådan
Stort intresse för
I Södertälje kommun finns biomställning.
pellets i Årjäng
drag att hämta för den som gör
I Laholm finns det 7080 småkommun
förbättrande åtgärder i sin värmeanläggning. Framförallt kom- I Årjäng kommun erhåller villa- hus. Av dessa har cirka 4000 oljebipannor och liknande innefattas ägare bidrag för att bland annat eller vedeldning eller en kombiav detta. Bidrag kan till exempel konvertera till pellets. Bidraget nation av båda.
utgå vid komplettering med ack- kan utgå med högst 30 procent
I dag räknar man med att de
umulatortank eller utbyte till en för en installationskostnad på utgör 40 procent, vilket är dubriktig miljögodkänd vedpanna. upp till 60 000 kronor eller max- belt så bra som riksgenomsnittet.
imalt 18 000 kronor. Bidraget

I
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Frågor & Svar
om vedeldning
Under den senaste tiden så har vedfrågorna haglat in på mailboxen. Med dessa under armen
haffade jag branschens egen expert på området, Bengt-Erik Löfgren och krävde svar. Nedan kan
ni själva se resultatet. Om ni har fler frågor går det bra att fortsätta maila mig på
sofie@novator.se.
Varför ska jag byta min
gamla panna ?
Med en ny miljögodkänd panna
kommer du ner i en hundradel
av utsläppen jämfört med en icke
miljögodkänd produkt. Du får
20% bättre verkningsgrad och
sparar ungefär en femtedel i
bränsle.
Finns det miljögodkända
pannor ?
Ja, det finns många. Alla pannor
som är testade av SP ligger på
hemsidan www.sp.se. Numer
finns även Svanenmärkta vedpannor. ( se notis om Solo Innova i detta nummer )
Vilken panna ska jag välja ?
Det beror helt på hur systemet
ser ut i sin helhet. Kontakta en
fackman som kan göra en bedömning på plats.
Måste jag ha en ackumulatortank ?
Ja, det måste du, inga pannor
klarar miljökraven utan tank.
Minst 15 liter / liter eldstadsutrymme. Normalt minst 1500 liter.

Måste ackumulatortanken vara
rund ?
Nej, det måste de inte vara. Rektangulära tankar tar mindre plats
men är dyrare att tillverka.

Kan man göra keramikinsatsen
själv ?
Nej, normalt inte, det är mycket
svårt att forma insatsen helt korrekt.

Kan jag lita på att rörmokaren
kan koppla in pannan rätt ?
Nja, idag levererar panntillverkarna ofta färdiga laddkoppel
och då är det inga problem. Ge
dig inte på att göra egna lösningar i systemet.

Hur ska jag lagra veden ?
Utomhus, luftigt och under tak.
Skall lyftas från marken för att få
bort markfukt. Du ska se till att
det kan blåsa igenom traven ordentligt. Bör ligga i cirka en säsong.

Måste det vara keramik i pannan för att den ska vara miljögodkänd ?
Nej, det viktiga är att man skapar ett hett och okylt förbränningsrum där gasen får brinna
färdigt

Varför ska veden vara torr ?
Det kostar energi att koka bort
vattnet ut vedträt, den energin
tas just från veden du lagt in.10
liter rå ved innehåller ungerfär 5
liter vatten.

Hur hållbar är keramiken i
pannan ?
Keramikinsatsen ÄR en utbytesdetalj. Insatsen har ungefär samma livslängd som ett traditionellt
gjutjärnsroster det vill säga cirka
5 - 6 år.

Olja: 17250:El: 17710:Pellets: 10810:Egen ved/modern panna: 2070:Egen ved/gammal panna: 3220:Köpt ved/modern panna: 5750:Köpt ved/gammal panna: 9200:(bränslepriset varierar med tiden
och över landet - kolla själv ditt pris)

Så här mycket kan bränslet kosta
för att värma villan ett år med
olika energislag:
30

Hur mycket ved går åt ?
Du kan räkna med åtta gånger
oljan ungerfär. I normalfallet blir
det mellan 20 och 30 kubikmeter per år.

Kan jag köra flis i vedpannan ?
Ja, du kan men måste då ha en
förugn eller stoker och det blir
dyrare.
Är det mycket billigare att elda
ved än pellets ?
Veden skall vara extremt billig
om du skall tjäna på att elda ved
istället för pellets. Om du köper
ved för 270:- / m3 blir kWh kostnaden ca. 35 öre. Pellets ligger
idag på 40 öre / kWh. Då har vi
inte räknat in någon arbetsinsats
för att hantera veden
Vad kostar ett fullständigt
system ?
En panna, laddkoppel och stor
ackumulator kostar 60.000:- 80.000:- installerat,
Hur lång är återbetalningstiden
på ett komplett vedsystem ?
Om du har egen ved och konverterar från olja så blir återbetalningstiden mellan 5 och 6 år.

Hur hanterar jag askan ?
Den går att sprida i din egen
trädgård men helst skall askan
tillbaka till skogen där veden är
tagen, då är kretsloppet slutet.

kr/år
20 000

Årlig energi kostnad
(ett exempel - jämför själv)

15 000

10 000
ny ved
panna

5 000

Olja El
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gammal
ved
panna

egen köpt egen köpt
ved ved ved ved

Avser en villa som
förbrukar 23000 kWh
energi per år för värme
och tappvarmvatten.
(kWh per handelsmått)
1 m3 olja = 10 000
1 ton pellets = 5 000
1 m3 ved = 1 250

Vedeldningsteori
forts från villa sid 25/sid 7villa
Underförbränning
Rökgaserna tas ut straxt ovanför
rostret men under vedstapeln.
Veden förbränns alltså underifrån. I takt med att bränslet brinner rasar nytt bränsle ner.
Eldningsprincipen är enkel och
effektiv, men förutsätter att bränslet travas tätt i eldstaden. Eldstaden bör vara konisk för att att
bränsletinte skall skall hängasig.
Omvänd förbränning
Här tillsätts primärluften ovanför
rostret passerar ned genom det till
rökgasuttaget i askutrymmet. I
förhållande till annan teknik går
luften den omvända vägen, därav
namnet. Flertalet av de moderna
vedpannorna har idag omvänd
förbränningsteknik.

illustration från vedpärmen,
Ingela Jondell

illustration från Bengt
Erik Löfgren

Princip för placering av ackumulatorn som hjärta i systemet. Pannan värmer vattnet som
strömmar över till tankens överdel. Därifrån avger vattnet sitt värme till centralvärmeanläggningen
och vattnet kallnar, varvid det sjunker nedåt i tanken och så småningom återvänder till pannan för
ny uppvärmning. För att vattnet inte skall vara för kallt när det återvänder till pannan (minst
70 °C) leds en del varmvatten över från pannans frånledning och blandas med det inkommande
vattnet till pannan. Mellan ackumulatorn och pannan placeras det så kallade laddpaketet vars
funktion beskrives i brödtexten.En illustration av delarna om de monterades separat visas till höger.

Modern teknik är
mycket bättre
Utvecklingen av vedförbränningstekniken har gjort stora
framsteg. En gammaldags typ av
vedpanna utan keramisk brännkammare kommer sällan över 70
procent i verkningsgrad och kan
ha miljövärden som är 1000
gånger sämre än modern teknik.
Moderna vedpannor har idag 90
procent i pannverknings-grad
och det betyder för normaleldaren att han varje år sparar en 78 m3 ved och minskar utsläppen
av tjärämnen från 45 kg till ungefär 0,5 kg.

2. fläktstyrning
Med fläkten skapas stabila och
kontrollerade förhållanden för
förbränningen.
Det finns både sugande- och
tryckande fläktar. Förbränningstekniskt ger en tryckande fläkt
lättare en bra omblandning (turbulens) än en sugande fläkt.
En sugande fläkt kan å andra
sidan ge eldningstekniska fördelar vad det gäller tendens till upphängning i vedmagasinet och inrökning i samband med påfyllning. Det är svårt att hävda att
den ena metoden är bättre.

Fläktstyrning viktig
Anledningen till att modern teknik är så mycket bättre är
1. okyld brännkammare

Blålågeteknik
är en förbränningsvariant som
kan uppnås med alla förbränningsprinciper, såväl i pannor
som i brännare.

Ackumulatortanken är hjärtat i ditt värmesystem.
Den ger dig bättre verkningsgrad, renare utsläpp
och en bekvämare eldning.
En modern fläktstyrd vedpanna är att föredra.
Mätningar har visat att de sämsta kombipannorna kan släppa ut upp till 1000 gånger mer miljögifter än de bästa keramikpannorna.
Halten mångdubblas om den som eldar inte har
grundläggande kunskaperna eller använder fuktig
ved.
En normalvilla behöver ha ackumulatortankar
på minst 1500 och 2000 liter där det är viktigt att
varmvattenberedaren, eventuell elpatron och
shunt sitter i den tank som är närmast pannan

Flamman är genomskinnlig
och saknar lyskraft. Ser man någon färg så är den blåaktig.
Blålåga, eller aldehydförbränning, skapas genom att vedens
vattenånga under kraftig turbulens kolliderar med bränslegasens
kolväteföreningar. Tyngre kolväten ”slås då sönder” till lättare
kolväten som sedan kan förbrännas på en kortare tid. För att skapa stabil blålåga måste pannan
vara fläktstyrd, antingen med en
tryckande- eller sugande fläkt.
Tekniken ger en i det närmaste helt sotfri flamma och klarar
av att ge såväl bättre verkningsgrad som miljöprestanda.
Tekniken har sedan 1980 talet
utvecklats och är idag mer förlåtande för ojämn vedkvalitet och
eldarens misstag.
Självstyrande
pannor
Tillverkarna arbetar idag på att
konstruera vedpannor som själv
känner av- och ställer in optimala
prestanda oberoende av vad eldaren gör för misstag.
En teknik bygger på en lambdasond placerad i rökgaserna och
ett styrprogram som reglerar
varvtalet på fläktarna så att pannan alltid brinner med bästa
möjliga prestanda.
Vi har också börjat se vedpannor med programmerbar eltändning som inte släpper på förbränningsluft förrän man nått an-
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tändningstemperatur. Härmed
minskas utsläppen i samband
med uppstart.
”Litet värmebehov”
Svårigheten att elda ved är inte
att elda veden som sådan. Har
man bara tillräckligt torr ved, tillräckligt med luft och tillräckligt
finkluven ved så kan man i stort
sett elda i vilken utrustning som
helst, utan att det ryker och pyr.
Svårigheten ligger i att elda
veden med den rätta hastighet
som svarar mot behovet.
Ackumulatorn
behövs
Våra hus förbrukar för lite energi för att man enkelt skall kunna
elda ved. Lösningenär att antingen öka behovet av energi,
sätta dit en ackumulatortank eller att minska effekttillförseln,
flis eller pelletseldning.
Genom att installera en ackumulatortank ökar man tillfälligt
behovet av energi. När man eldar, eldar man mot ackumulatortankens behov och sedan lever
man på energilagret till dess att
det är dags att elda nästa gång.
Vintertid kanske en gång per
dygn och sommartid en eller ett
par gånger i veckan.
Lösningen för att få bra förutsättningar för vedeldning heter
alltså ackumulatortank.
Bengt Erik Löfgren
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Läsa mera

Bild: Fotosyntesen, tillhandahåller biobränsle i ett kretslopp så
länge solen lyser. Källa: VEDPÄRMEN 08-441 70 90

Kretsloppet och vedeldningen
Veden som vi eldar kommer från träd. Träden växer när
koldioxid och vatten i den så kallade fotosyntesen bygger
kolföreningar av luftens koldioxid och vatten och i processen frigör syre som människor och djur behöver för att
andas. För att träden skall växa behövs dessutom tillgång till
olika närsalter. När veden eldas upp, eller när en vedpinne
blir kvar på marken och sakta förmultnar, frigörs åter den
infångade koldioxiden och vattnet. För processen åtgår
motsvarande mängd syre som frisläpptes vid bildningen.
Alltså ett kretslopp. Näringsämnena samlas i huvudsak i
askan som bör återföras dit där den gör nytta - i skogen.

Ackumulering

Vedpärmen

Konsumentverket har tillsammans med enregimyndigheten
gett ut häftet Ackumuleringssystem, som kan beställas från Konsumentverket i Stockholm. Häftet är på 58 sidor och tar upp det
som är värt att veta för ackumulering av värme från såväl ved
som sol och elsystem. Den ingår
även i Vedpärmen som kan beställas från Bioenergi Förlag.

I en pärm finns mycket kunskap
om vedeldning samlat. Information kan sökas om förbränning,
miljö och mycket mer. Pärmen
inkluderar också broschyren om
ackumalatorer intill samt senaste årets utgåvor av villaspecialen
med alla marknadsöversikter..
Smakprov av innehållet kan
hämtas på www.novator.se.

Värmebehovet styr vedeldningen
Ett lärorikt räkneexempel

Det här betyder svanen
märkningen

Med utgångspunkt från energibehovet kan man lätt beräkna
hur mycket ved man skall elda. Att göra en sådan uträkning kan
vara både nyttigt och lärorikt när det gäller att förstå vedeldningens förutsättningar.

En svanmärkt panna uppfyller
bland annat krav på att halten
av kolväten ska vara mindre än
hälften av tillåtna utsläpp
från vedpannor i tätort.
Mängden partiklar ska vara
mycket låga och pannan ska vara
effektiv, dvs ha hög verkningsgrad.
På så sätt sparar man bränsle och håller
utsläppen på en låg nivå.

Kilowattpinnen
Låt oss anta att en villa förbrukat
3,6 kubikmeter (3.600 liter) olja på ett år.
En verkningsgrad på 78 procent ger villans årsenergibehov 28
000 kWh. Med 7 gånger så mycket bra ved som olja per kubikmeter blir årsbehovet ved med i övrigt lika förutsättningar
25 m3 travad ved på ett år
Året har 365 dagar vilket ger 10 liter olja per dygn i genomsnitt.
Medel förbrukning brukar inträffa när utomhustemperaturen är
ungefär noll grader och medelförbrukningen i januari brukar vara
ungefär den dubbla årsmedelförbrukningen.
10 liter olja per dygn är lika med 0,4 liter olja i timmen.
Det ger omräknat till ved knappt 3 liter ved per timme.
Ett vedträ som är 3 dm långt, 1 dm brett och 1 dm högt, mao
3 liter skall alltså fås att brinna i 1 hel timme.
En inte så lätt uppgift om man inte har en ackumulatortank.
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Utsläpp från vedpannor
Vanlig vedpanna
60-talet
80-talet
Svanmärkt

tjära / MJ bränsle
>300 mg
>30 mg
< 2 mg

Följ utvecklingen på
Dialogen
www.novator.se
Nr 1 2002

Vedeldningsteori

Elda och sköt
din panna rätt

från korrossion. I en annan typ av
panna visar tjärförekomst i eldstaSe först och främst till att Du den på att syrehalten är för låg
noga följer anvisningarnna när och förbräningen dålig.
du använder din vedpanna. En
olämplig fukthalt på bränslet kan Askan
som exempel ge mycket dåliga Askan skall vara ljusgrå och ”flyktig när du eldar med bra resultat.
eldningsresultat.
Ta sen gärna tillvara askan på
ett bra sätt. I mindre mängder
Uppeldning
Eftersom de största miljöstör- sprider du askan med fördel i din
ningarna oftast uppkommer vid trädgård, dock inte i potatislandet
uppeldningsfasen och vid varje - potatisen tycker inte om aska.
Räcker din trädgård inte till så ta
nytt vedinlägg så
• Se till att Du snabbt får or- en utflykt till skogen och återbördentlig fyr och hög temperatur i da den till sin rätta miljö.
eldstaden. Tänd med torra stickor, papper eller dyligt och låt el- Se på röken - om du
den ta sig i finhuggen ved innan ser den
Det enklaste sättet att kontrollera
du fyller på vedmagasinet.
• Se till att ha en ordentlig att du inte eldar på ett miljövidglödbädd varje gång du fyller på rigt sätt är att titta på röken.
vedmagasinet. Ha full pådrag av Vid riktigt bra förbränning och
luft, dvs håll öppet spjäll eller varmare dagar så ser du eller grannarna endast ett lätt värmedaller,
öppna luckor
• Pyrelda inte, håll tillluftspjäll när det är kallt så är röken vit av
och rökgasspjäll helt öppna hela kondenserande vattenånga. Är
tiden om inte fabrikanten före- röken gulaktig är det tjärämnen
som du ser - inte bra. Är röken
skriver annorlunda.
svart och luktar illa - då har du
stora problem med dålig förbränLäs av tjär- och sotning.
beläggningar rätt.
I en panna med omvänd- eller
underförbränning skall eldstaden Ta hjälp av sotaren
vara tjärbelagd. Det visar att Du Sotaren - eller skorstensfejaren är
har en fungerande förgasning din expert. Lyssna på hans råd
och efterssom gaserna ännu inte och följ dem. Han har sett många
passerat
förbränningszonen dåliga exempel genom årens lopp
kommer tjärämnen att konden- och kan sprida de goda råden visera på de kalla eldstadsväggarna. dare. Hur ofta du måste sota kan
Denna tjära skyddar pannan variera - fråga.

Energivärden i trä
Trädslag/
Träddel
Tall:
Ved
Bark
Grenar
Barr
Toppar
Hela träd
Stubbar
Gran:
Ved
Bark
Grenar
Topppar
Hela träd
Stubbar

Värmevärde
W a (MJ/kg TS)

Torr- rådensitet
S TS (kg TS/m3f)

18,71–19,29
18,38–20,72
19,39–20,50
21,05–21,07
18,84 –
19,60–20,40
19,20–19,60

410
300
370
300
385
450

17,96–19,02
17,83–19,83
19,80–20,00
18,63–19,80
19,20–19,60
18,95–19,05

400
340
300
–
400
410

Trolla med kubikmetrar?
Ved köper vi ju som oftast i kubikmeter men det finns olika
sätt att räkna kubikmeter. En kubikmeter fast mått
(m3f)är den verkliga volymen utan luftrum mellan
träbitarna inräknat. En kubikmeter travat mått (m3tr)är
volymen inklusive luften i en vältravad vedhög.

V

edens volym kan beräknas på åtminstone åtta olika sätt. En
kubikmeter fast mått under bark (m3fub) blir ungefär två
kubikmeter kapad, kluven och travad ved i vedboden. Köpare och säljare av ved måste alltså reda ut vilken slags kubikmeter
de pratar om när de gör affärer.
Fast mått under bark är den mest kompakta kubikmetern i skogen. Den beskriver verklig volym hos en stam eller virkesbit oräknat barken. Fast mått på bark (m3fpb) inkluderar även barken.
Omräkningstalet är 1,14 om barken räknas med.
Ett annat vanligt mått är skogskubikmeter (m3sk). En skogskubikmeter är trädstammens volym ovanför stubbskäret, oräknat grenarna. En m3fub motsvarar 1,20 m3sk.
När man sedan börjar lägga veden i travar ökar volymen på grund
av luften mellan bitarna. En obarkad massavedstrave med volymen
en kubikmeter (m3tob) innehåller 0,56 m3fub. Omvänt får man 1,78
m3tob ur en m3fub.
Vedtraven som kapas och klyvs till färdig brännved blir sedan ännu
mer volymkrävande. Hur stor volym den färdiga veden tar beror förstås på hur noga man travar. Men i runda tal har alltså den fasta kubikmetern fördubblats på sin väg mellan skogen och vedboden.
TS = torrsubstans, det vill
säga utan vatten.
m 3 f = kubikmeter fast;
den exakta volymen av en hög
flis eller ved utan yttre mellanrum, jfr. Archimedes princip.
m 3 s = kubikmeter
stjälpt mått; den yttre
volymen inklusive hålrum.
m 3 t = kubikmeter travat

Björk:
Ved
Innerbark
Ytterbark (näver)
Grenar
Hela träd
Stubbar
Sälg:
Ved
Bark
Asp:
Ved
Al:
Ved
Grenar
Bok:
Ved
Ek:
Ved
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mått; den yttre volymen
av en vedtrave.
m 3 f ub = kubikmeter
fast under bark.
m 3 f pb = kubikmeter
fast mått på bark.
m 3 sk =
skogskubikmeter (betecknas
även m 3 f).
m 3 t ob = kubikmeter
travad obarkad ved.

17,41–19,13
17,12–18,42
28,38–29,30
18,84–19,80
19,10–19,60
–

490
550
550
530
475
510

–
–

460–520
320–530

18,50

350–500

18,70
–

390–430
405–440

18,40

575–625

18,40

550–600
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Som man eldar ...
VÄRMECENTRALER

BRÄNNARE

FLISHUGGAR

PANNOR
Som man eldar...
...får man värme!

Kopplingsklara, flyttbara
med brännare, panna
och skorsten.

För briketter, säd,
pellets, flis, spån.
Effekt: 20 - 480 kW

Traktorburna
och
manuella

Stokerpannor
Vedpannor
Varmluftspannor

Måsgatan 15
932 31 Skelleftehamn
Tel: 0910-346 00
Fax: 0910-337 45
info@energiteknik.net

Naturenergi tillverkar och säljer pellets-, spån-,
och flisbrännare från 15 - 250 kW. Alla brännare
har enkla fuktionella principer. Genom vår
patenterade eltändning startar och stoppar
brännaren helt automatiskt och kan därför köras
både sommar och vinter med minimalt underhåll
och optimal ekonomi.
Ni som väljer en IWABO eldningsutrustning har
skaffat er ett system där funktion och säkerhet
ger er trygghet långt in i framtiden

Ibland är en krokig
skorsten det enda raka!
• säker
konstruktion

En riktig skorsten av pimpsten

• syrafast,
rostfritt

ISOKERN DM tillverkas av pimpsten från
vulkanen Hekla på Island. Modulerna är
falsade och limmas enkelt samman.
Mantlar och foder skiljs åt av en
isolerande luftspalt.
Skorstenen är typgodkänd för att montera
direkt mot brännbart material.

• typgodkänd

Nordiska Skorstensprodukter AB.
Tel 0521-65 999. Fax 0521-64 630
www.nordiska-skorstensprodukter.se
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Den 5 - 6 februari hade Energimyndigheten sin årliga programkonferens - Utsläpp
och Luftkvalité samt Småskalig Bioenergianvändning. Nedan kan ni se en del bilder och även en text från Jenny Larfeldt, TPS som presenterades på konferensen.
Dokumentationen i sin helhet går att beställa från www.stem.se/Sofie

Stems programkonferens
i Lycksele
Janfires brännare
visades upp på
utomhusutställningen
tillsammans med
Narvells och Svenska
Träpelletsförråd

Forskare från Chalmers och Stockholms
Universitet visar upp mätstationerna som
uppsatts i Lycksele tätort.

Inomhus var det välordnad
posterutställning som gav mycket
intressant information.

Irene Wrande från STEM i samspråk med Daisy
Hagman som fanns på plats och skötte äggklockan.

Eldstadsoberoende
pelletsbrännare
En

av

presentationerna

Det finns en fortsatt
stor
utvecklingspotential
på
småskaliga
pelletsbrännare
anser
Jenny
Larfeldt
från
TPS och berättar har
varför

D

agens pelletbrännare
på den svenska mark
naden har en relativt
enkel utformning av bränsle- och
lufttillförsel.
Det finns en outnyttjad utvecklingspotential för dessa
brännare, i och med att teknik,
som är väl beprövad i större för-

på

bränningsanläggningar, ännu ej
tillämpats i denna skala.
En utveckling av småskalig
förbränningsutrustning bör ske
både med tanke på eventuellt
kommande emissionskrav (CO
och NOX) i Sverige och med tanke på konkurrenskraften för
svenska tillverkare av brännare
till en europeisk marknad.
Testbränare
En testbrännare konstruerades
och testades på TPS labb inom
ramen av ett forskningsprojekt
”Eldstadsoberoende pelletsbrännare P12228” som finansierades
av Statens Energimyndighet.
Det är så kallad stegad förbränning som ofta tillämpas i

programkonferensen
större anläggningar för att minska halten av NOx från förbränning.
Principen tillämpades i testbrännaren genom att utforma en
inre eldstad med en omslutande
reducerande zon (med svagt luftunderskott) och ett slutförbränningssteg. Brännaren dockades
till en kombipanna och efter
slutförbränning leds sedan rökgaserna in i dess eldstad.
Emissionsdata
Testbrännarens emissionsdata
jämförs med tre kommersiella
brännare som testats i samma
panna.
Resultaten visar att testbrännaren har lägre emissioner av NOX
Nr 1 2002

än kommersiella brännare medan emissionen av CO är i samma
storleksordning.
Vid dellast är emissionerna
klart lägre för testbrännaren än
för de testade kommersiella
brännarna.
Mycket forskning
och utveckling
återstår
Det ska tilläggas att mycket utveckling av testbrännaren återstår för att nå en kommersiell
(robust) produkt. Det genomförda arbetet syftade dock snarare
till att visa på möjligheten och
potentialen för fortsatt teknikutveckling.
Jenny Larfeldt, TPS
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PROBLEM MED STÄD- OCH
BRÄNSLEBARK, FLIS ?
BERNT OLOFS SCHAKTMASKINER AB
( BOSAB ) HAR LÖSNINGEN !

Mätplatssystemet för energiredovisning

Ett hett system
• Obemannad invägning
• Kommunikation med förarterminaler,
bilvågar och egna nätverk
• Hantering av biobränsle, sopor och
reurpapper mm
• Säkerhetskopiering
• Support, service och förvaltning
SDC erbjuder dessutom programvaror för
avräkning/fakturering samt uppföljning av
köp och försäljning.

BOSAB har utvecklat en egen vindsikt som med hög kapacitet
tar bort sten och andra tyngre föremål. Vi sorterar bort sand 0 10, vindsiktar 10 - 150 och får en fullgod bränslefraktion.

För mer information om energiredovisning,
kontakta produktansvarig Daniel Olsson
060-168724.
www.sdc.se

Box 18, 640 23 Valla Fax: 0150-660565
Mobil: 0708-340854, 0708-340852

Sveriges mest köpta.
Kräver minst underhåll.

Energi gården
1/4 eps ok i
photoshop men
vi kan ej
montera den.

Värm Dig med biobränsle kombinerad med
modern teknik.
•P-certificerade brännare.
•Vi har referenslista.

•Brännare med hög verkningsgrad.
•Brännare/kamin från 7 - 300 kW
•Patenterad undermatningsteknik.
•Rekommenderas av ledande energileverantörer.

Ring eller maila för offert och information.
0320 - 20 93 40, info@ecotec.net
Se även www.ecotec.net
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Agrobränsle tar över Salixförädlingen från Svalöf Weibull

A

grobränsle och Svalöf
Weibull har kommit
överens om att från årsskiftet samla all Salixverksamhet
i ett bolag, Agrobränsle AB.
Agrobränsle tar därmed över det
fortsatta förädlingsarbetet och
anställer växtförädlaren Stig
Larsson. Samtidigt öppnar sig
exportmöjligheterna för Agrobränsle då företaget får möjlighet
att sälja Svalöf Weibullsorterna
utomlands.
Det är ett helt riktigt beslut för
båda parter. För Agrobränsle har
överenskommelsen flera dimensioner.
-Vi blir för det första partner
med alla som säljer Svalöf Weibulls Salixsorter i Europa. Genom vår långa erfarenhet av odling, skörd och förbränning av
Salix, kan vi också hjälpa till att
fatta rätta beslut och öka tempot

i de Salixprojekt som pågår i
Europa. Samtidigt får vi möjlighet att komma ut internationellt
och öka försäljningen av bra sortmaterial, säger Agrobränsles VD
Gustav Melin.
-För det andra blir vi mer beroende av att nyplanteringstakten är hög. Det kan tyckas oklokt
eftersom planteringen har varit
låg i flera år. Många tror att Salixodlingen är beroende av bidrag men Salix är inte mer beroende av bidrag än andra grödor.
Vi vet att lönsamheten även i en
dålig Salixodling idag är bättre än
i en spannmålsodling som avkastar 5 ton per hektar. Med nya
sorter är dessutom Salixodlingen
betydligt säkrare. Vi är därför
beredda att fortsätta att investera i förädling för att se till att
Sverige behåller sin tätposition
för Salixsorter när marknaden tar

Kvaerner Pulping tar
hem indunstningskontrakt i Finland värt
25 miljoner euro

K

vaerner Pulping, Power
Division, del av Pulp &
Paper’s affärsområde i
det internationella engineeringföretaget Kvaerner, skall leverera
en ny indunstningsanläggning
till Oy Metsä-Botnia, Kemi i
Finland. Ordern är värd ca 25
miljoner euro.
Den nya indunstningsanläggningen, som utgör en del av massafabrikens moderniseringsprojekt, inkluderar ett utbyte av den
nuvarande indunstningsanläggningen, som har tre linjer.
Mycket stor vikt har lagts på
energi- och miljösidan vid utförandet av den nya anläggningen.
Indunstningsanläggningen kommer att vara klar för produktion
i mars 2003.
I kontraktet kommer Kvaerner
Pulping förutom att leverera in-

dunstningsanläggningen även
leverera metanolanläggning och
superkoncentrator.
Indunstningskapaciteten är ca
800 ton avdunstat vatten/tim.
Anläggningen består av sju effekter varav fyra är Tubel(r)-indunstare.
Kvaerner Power Division’s
kontor i Finland och Sverige
kommer att utföra projektarbetet
för indunstningsanläggningen.
Produktionen av Tubel(r) kommer att ske i Göteborg och de
övriga indunstarna kommer att
tillverkas i Finland.
Kvaerner Pulping
Power Division inom Kvaerner
Pulping är en av världens ledande leverantörer av pannor och indunstningsanläggningar till pappers,- massa- och kraftindustrierna.

fart på riktigt. När vi fått upp
planteringsvolymerna här hemma och i Europa finns det god
vinstpotential i Salixverksamheten.
– Vi söker ständigt nya odlare
säger Gustav Melin,
– efterfrågan på Salixflis och

annan trädbränsle är god och Salixflis hävdar sig väl i priskonkurrens mot andra bränslen.
– Störst behov av nya odlare
finns i Västergötland, Närke,
Västmanland, Uppland, Sörmland och Skåne.

Agrobränsle AB har tre affärsområden.
1. Skörd och leverans av energiskogsflis till ett trettiotal värmeverk i södra och mellersta Sverige.
2. Förmedling av godkänt slam från kommunala reningsverk för
att ta till vara näringsämnena i slammet och hjälpa kommuner som
är intresserade av att rena avloppsvatten genom att använda Salixodlingar som biofilter.
3. Ansvar för förädlingsarbete och Svalöf Weibulls -salixsorters försäljning i Europa, enligt ovan.
Agrobränsle ägs till 91 % av Svenska Lantmännen och till 9 % av
LRF. Företaget har 6 anställda och huvudkontor i Örebro. Övriga
kontor finns i Enköping och Svalöv. I nära anknytning till företaget arbetar ett 50-tal entreprenörer med skörd och flistransporter,
plantering och spridning av slam.

Sycon blir en del av
Carl Bro gruppen

D

et största skandinaviska konsultföretaget bil
das nu när danska Carl
Bro gruppen går ihop med den
svenska Sycon, tidigare Sydkraft
Konsult.
Totalt får företaget 3.200 anställda och företagen framhåller
att detta är ett steg på vägen för
att etablera sig på allvar som ett
ledande europeiskt konsultföretag.
– Det har länge varit en strategi för oss att växas såväl geogra-

fiskt som marknadsmässigt och
den processen kommer nu påskyndas än mer , säger Bernt Lindén, adm dir i Sycon.
Köpet finansieras genom en
emission inom Carl Bro gruppen. Som en del av transaktionen
får Sydkraft 11 procent i Carl
Bro gruppen.
Carl Bro gruppen är en internationell konsult byrå med verksamhet i mer än 100 länder och kontor i 80 länder över hela världen.

Solitel stämpinne nivåvakt

W

esmar AB lanserar
Solitel, som är en
kompakt nivåvakt
av stämpinnetyp. Den är konstruerad för alla typer av granulat med en partikelstorlek upp till 10
mm och klarar tryck upp till 25 bar
och temperaturer upp till 160 grader.
Den robusta konstruktionen
och aluminiumkapslingen gör
den även lämplig för dammexNr 1 2002

plosiva miljöer. (Ex zon 10)
Solitel har standardmässigt en
polerad givarstav och en självrengörande funktion som förhindrar beläggning på själva givarstaven. På så sätt ökar tillförlitligheten och falsklarm elimineras.
Nivåvakten reagerar på nivå
inom 2 sekunder (alternativt 5
sekunder om denna inställning
valts)
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Vi har en lysande idé...
...som kan göra dig
självförsörjande på el!
Elenergi kan produceras genom
att låta en del av hetvattnet från
en befintlig hetvattenpanna konvertera till ånga.
Med Vaporels teknik kan el
framställas från hetvattenpannor
utan att de behöver byggas om,
vilket ger en begränsad investeringskostnad.
Kontakta oss för mer information, eller titta in på vår websida

www.vaporel.se

Vaporel AB, Storgatan 53, 571 32 Nässjö
Tel. 0380-760 90, Fax 0380-760 99
e-post: info@vaporel.se

Explos on...

Läsarfrågan

1-02

Besvara frågorna nedan och skicka
det rätta svaret till oss på fax
08 - 441 7089 eller på mail til
sofie@novator.se
Vinnaren presenteras i nästa
nummer och kommer belönas.
1. Var kan du köpa en Gaselle?
.............................
2.
Var
ligger
Bioenergis
filiakontor?
... eller en gnistsläckningsanläggning
från GreCon?
Med mängder av bränsle och i princip
obegränsad tillgång till syre så får en
brand i ett spånutsug alltid ett obehagligt
snabbt förlopp.
En GreCon-anläggning fungerar så att
den tidigt upptäcker eventuella gnistor i
luftströmmen och släcker dessa, stänger
brandspjäll eller slår från utsugningsanläggningen.
Då slipper man obehagliga överraskningar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
3.

Vad vill du läsa i nästa Bioenergi?

...................................

namn

företag

fax
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Te l e f o n 0 3 6 - 1 3 9 8 9 0

Te l e f a x 0 3 6 - 1 3 8 8 8 8

info@sagspecialisten.se

www.sagspecialisten.se

tips:
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Baff
Bioalcohol Fuel Foundation

Jan Lindstedt

Biodrivmedel nu
med på banan

I slutet av 2001 inträffade ett antal mycket positiva händelser som gör att drivmedel baserade
på biomassa har kommit in i hetluften. Sverige
har möjlighet att här skapa en bra plattform för
industriell utveckling på samma sätt som för biobaserat fastbränsle. Jan Lindstedt som är vd i
intresseorganisationen för alkoholdrivmedel,
Baff, Bioalcohol Fuel Foundationatidigare stiftelsen Svensk Etanolutveckling, presenterar i
denna spalt t fyra av de viktigaste besluten.

1. EU föreslår lagstiftning om
stora volymer biodrivmedel redan
till 2005.
EU-kommissionen presenterade ett förslag till bindande lagstiftning
för ökad användning av förnybara drivmedel. År 2005 skall 2 procent av energin för vägtransporter vara biodrivmedel. Genom att
öka andelen med 0,75 procent per år, skall biodrivmedel utgöra 5,75
procent av all energi som nyttjas för vägtransporter år 2010.
Det är valfritt för varje medlemsland att planera på vilket sätt detta
skall ske. Det avgörande är att varje medlemsland måste redovisa
hur man uppnått de stipulerade nivåerna för biodrivmedel för respektive år.
Störst potential på kort/medellångsikt
Enligt EU-kommissionen är biodrivmedel det alternativ till bensin/diesel som har störst potential i både ett kort- och medellångt
perspektiv att minska EU områdets energiberoende och sårbarhet.
Det beror bl.a. på att det redan finns etablerad teknik för att framställa och använda stora volymer biodrivmedel som t.ex. etanol och
att biodrivmedel utan problem kan användas både i dagens fordon
och i morgondagens hybrider och bränsleceller
Bakgrunden till förslaget som presenteras på ett utomordentligt
sätt i underlaget, är att EU´s importberoende av olja idag är cirka
90 procent och år 2020 förväntas importandelen vara ca 95 procent.
Alla sektorer i samhället, förutom transportsektorn, har minskat
sitt oljeberoende sedan den första oljechocken i början av 70-talet.
Transportsektorn, som är ”blodomloppet” i det moderna industrisamhället, är fortfarande till 99 procent är beroende av olja, och

Diagrammet visar hur stort fossilberoendet i Sverige är inom
transportsektorn. Inom de andra sektorerna har fossilerna kraftigt
minskat.

nyttjar därför 67 procent av EU´s oljeförbrukning att jämföra med
ca 20 procent vid den första oljechocken.

2. Finansieringsbeslut för
Etanolpilotanläggningen — i drift
2003.
Det andra och kanske mest betydelsefulla för läsarna av Bioenergi, är att Energimyndigheten den 5 december beviljade det avgörande bidraget på 112 miljoner kronor till en pilotanläggning i Sekabs
lokaler i Domsjö utanför Örnsköldsvik. Projektets omfattning är
totalt på ca 200 miljoner inkluderande övriga bidragsgivare och resurser i form av byggnader och infrastruktur. Universiteten i Umeå
och Luleå bildar tillsammans med Mitthögskolan ett nytt bolag som
kommer att äga anläggningen. Bolaget representeras tills vidare av
Uminova Holding AB. Uppdraget att uppföra och driva pilotanläggningen läggs på EnergiCentrum Norr AB, som genomfört förprojekteringen.
Anläggningen blir en nationell tillgång för forskning och utveckling av tekniken att producera etanol ur cellulosa och en unik möjlighet att utvärdera tekniken i industriell miljö, Syftet är att lägga en
grund för framtida demonstration- och fullskaleanläggningar. Den
långsiktiga målsättningen är att producera etanol från barrved för ca
3 kronor per liter genom att utveckla en energieffektiv teknik för
kombinerad produktion av etanol, värme och el.
Byggtiden är beräknad till ett och ett halvt år, inklusive några
månaders idrifttagning. Under andra halvåret 2003 ska anläggningen vara klar att tas i bruk. Verksamheten kommer att sysselsätta cirka 15 personer.
forts sid 41
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Flisvärmesystem
Säljes
Installerad väl fungerande igångvarande fliseldad värmeanläggning i
flerfamiljsfastighet, med 2 förugnar, 50 resp 70 kW, 1 panna på 100 - 150
kW utrustad med cyklon, rökgaskondensering på 50 kW samt rökgasfläkt,
säljes. Därtill finns bränslehantering med 3 Stadigh containrar på vardera
30 m3 med inbyggd utmatning, 2 stativ för dessa samt cirka 25 m
inmatningsskruv. Säljes för demontering och bortforsling i sommar.
Anläggningen finns i södra Stockholm och kan besiktigas i drift.
Upplysningar:
Clarence Morberg, Tranbolsgård, 760 31 Edsbro
Tel: 0175-923 00

ÅF-Processdesign AB, Er resurs när det gäller energianläggningar.
Vi utreder, projekterar, projektleder uppdrag inom
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Naturgas
Spillvärme
Biobränsle
Avfallsförbränning
Kraftvärme
Energieffektivisering

Kompletta säkra systemlösningar för större fastigheter, industrier, skolor och
andra kommunala anläggningar. Lätta att bygga in.

Varberg Energi valde ÅF-Processdesign
i Göteborg för att detaljprojektera fjärrvärmeledning mellan Värö Bruk och Varberg
ÅF Processdesign AB
Göteborg Tel: 031-743 10 00
Linköping Tel: 013-25 29 00
Malmö
Tel: 040-37 50 00
Växjö
Tel: 0470-74 81 00
www.af.se/pdn

Fax: 031-743 13 10
Fax: 013-10 05 25
Fax: 040-13 90 38
Fax: 0470-142 97

För mer information ring oss
eller besök www.mafa.se

En värld av möjligheter

KASTRUP 1/4
sv FILM

40

Spara pengar
värm upp med
bränslepellets
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Tel. 0431-44 52 60
Fax 0431-41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se
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3. Europas första Flexifuel-bil
etanol lanserad i Sverige.
I samband med ett seminarium på Sånga Säby den 21 november
överlämnade BAFF och inköpskonsortiet stafettpinnen för FFV-projektet till Ford Motor Company. I samma veva genomfördes lanseringen av Ford Focus flexifuel, som är den första Europabyggda FFVbilen (bilen har en tank och kan köra på alla blandningar av etanol
och bensin). Cirka 400 bilar har levereras på den svenska marknaden fram till årsskiftet och ytterligare 2500-3000 bilar beräkna levereras under 2002. Blir marknadstestet lyckat kommer det att leda
till fler modeller och en utökad infrastruktur. Detta återkommer jag
till i senare spalter. Har du inte sett någon Focus flexifuel? Kan bero
på att färgerna på bilarna varierar och det finns oftast inga stora
dekaler. Titta efter en liten etanoldekal eller en kretsloppsjordglob i
bakrutan.

4. Efterlängtat besked från
regeringen
Efter otroligt lång hanteringstid beslutade regeringen att till och med
utgången av 2002 förlänga de pågående pilotprojekt som har skattenedsättning för användning av etanol och rapsmetylester för drivmedel. Samma villkor och volymer som gällt under 2001 ska gälla
även under 2002. I praktiken innebär det att bussar och Flexifuelbilar kan fortsätta att rulla.

Fords nya flexifuel bil som lanserades i Sverige i december beräknas
sälja i uppemot 3000 exemplar under 2002. Den intelligenta bilen
käner automatiskt av vilket bränsle den får och växlar fritt mellan
etanol och bensin samt blandningar däremellan.
Förlängningen gavs till de bolag som har verksamhet i dag och som
har ansökt om att få fortsätta. Det är Svensk Etanolkemi AB i Örnsköldsvik och Svenska Ecobränsle AB i Skåne.
Regeringen arbetar med en ny skattestrategi för alternativa drivmedel, vilket redovisades i budgetpropositionen för 2002. I både
budgetpropositionen och

Energiteknik nu tillsammans med Miljöteknik
Arrangeras tillsammans med VA-mässan på
Svenska Mässan i Göteborg 3 - 5 september

Arrangörerna på besök
hos Bioenergi. Niklas
Rosén flankerad av
Christer Jansson till
höger och den
konferensansvarige
Lennart Wassenius till
vänster
Varför detta stora samarrangemang?
Eftersom dessa områden ofta går
in i varandra innebär det stora
fördelar för såväl utställare som
besökare att mässorna anordnas
samtidigt, säger Niklas Rosén,
projektledare för Miljöteknik
2002.
Hur många gånger har miljöteknikmässan arrangerats?
Miljöteknikmässan arrangeras
för åttonde gången på Svenska
Mässan sedan starten 1989. Bak-

om VA-mässan, som anordnas
för tredje gången sedan 1998,
står branschorganisationerna
VARIM, Föreningen Vatten och
VAV.
Energiteknik var tidigare fristående - kommer den nu att drunkna
i det övriga utbudet?
Miljöteknikmässan kommer att
ha starkt fokus på energiteknik,
som är ett starkt växande område.
Övriga områden är avfalls- och
återvinningsteknik, industriell
miljöteknik, processteknik, luft-

vård, arbetsmiljö och inneklimat.
Områden på VA-mässan är
vattenproduktion, rening, distribution, avloppshantering, slamhantering, miljöteknik och en
mängd produkter, teknik och
lösningar kopplade till dessa områden.
– Vi ser fram mot en spännande mässa, inte minst på det expansiva energiområdet. Jag vill
särskilt också lyfta fram bil sidan
med nya drivmedel och tekniker.
Det blir mycket intressant, säger
Niklas Rosén.
Nr 1 2002

Sänkt
förmånsvärde
för miljöbilar

N

ya regler för förmånsbe
skattning av miljöbilar.
Etanol och biogasfordon får
20 procent lägre förmånsvärde,
max 8 000 kronor i förhållande
till jämförbar bensin eller dieselbil. El och elhybridbilar får hela
40 procent nedsättning.
Nedsättningen gäller 4 år för
etanol och biogasbilarna och tre
år för elbilarna.
Skälet till att elhybrid bilar får
större nedesättning, trots att de
bara går på bensin uppges från
departementet bero på att biogas
och alkoholbilarna faktiskt till
sin helhet kan köras på fossilt
bränsle.
Det skulle därför kunna bli ett
sätt att kringå systsemet - att
köpa en etanol bil och sedan
ändå köra den på bensin.
källa nyhetsbrevet miljöbilar
som ges ut av miljöförvaltningen
i Stockholm.
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Bioenergin Landet Runt
Bränsle
Bränsleleverantörerna börjar se
ljusare på framtiden
Under de senaste åren har grot i
huvudsak endast tagits på de
största hyggena.
Förra vintern kom det dock en
vändning. Plötsligt uppstod istället brist på bränsle. Företagen
räknar med att priset kommer att
öka med 5-6 kronor per MWh.
Hedemora Energi kommer att
elda salix
Odlarna av salix i Hedemora och
Säter har skrivit ett avtal om leveranser till Hedemora Energi.
Avtalet är värt 1,2 miljoner kronor och löper på tre år. Odlarna
kommer att leverera 1,5 GWh
per år. Odlarna har bildat en
ekonomisk förening som kommer att vara avtalspart.
I föreningen ingår 18 odlare,
men det finns ett 30-tal odlare i
närområdet. De 18 odlarna har
cirka 160 hektar med salix.
Avtal klart för odlare av salix i
Sörmland
Agrobränsle har träffat överenskommelse om leveranser till värmeverk för den salix som odlas i
Sörmland.
I Sörmland odlas salix på 2078
hektar. Den levereras till största
delen till anläggningar i Eskilstuna, Trosa/Vagnhärad och Vingåker.
Under säsongen har man förmedlat drygt 20 000 ton rötslam
till salixodlingarna. Det mesta av
slammet sprids efter skörd, men
även i samband med nyplantering.
Genom att försöka öka intresset bland kommunerna att använda sin egen mark för salixodling skapas avsättning för slam.
Det innebär att kommunerna
slipper betala höga deponiavgifter.
Skogarna svämmar över av bränsle - Sydkraft vill öka uttaget.
Jörgen Hallberg, tillförselansvarig på Sydkraft Värme Syd, vill
öka uttaget från Sveriges skogar
för energiändamål.
Tillväxten i skogarna i Sverige
är 100 miljoner m3sk. Den årli42

ga avverkningen ligger dock på
cirka 70 miljoner m3sk.
Likadant ser det ut i övriga
delar av norra Europa. Massor av
skogar, planterade på 1950-talet,
som växer så det knakar.
Sydkraft är landets största förbrukare av biobränsle för fjärrvärmeproduktion. Det viktigaste bränslet till dessa anläggningar är biprodukter, men användningen av flisad och oflisad ved
ökar.
Torv från Sjöängen
Mossen ligger vid Djupa i västra
delarna av Tierps kommun. Företaget planerar att skörda 75
000 kubikmeter torv per år på

Investeringen är cirka 10 miljoner kronor. Fabriken på Gruvön kommer sköts av en person.
Svensk Brikettenergi har 8 fabriker för tillverkning av pellets,
briketter och pulver. Den sammanlagda produktionskapaciteten uppgår till 270 000 ton.
Företagare satsar på pellets i
Torsby kommun
Ett antal företagare i Torby kommun skall producera pellets småskaligt. Verksamheten kommer
att bedrivas i Torsby Utveckling
AB. Det kommer att finnas pellets till försäljning i Torsby, Östmark och Höljes. På varje plats
kommer 1 200 ton pellets att

Svebio ger sedan 20 år ut ett
nyhetsbrev i vilket det bland
annat ingår refereat från vad
som skrivs i dags och fackpress
landet runt. Efterssom det
händer så mycket har vi gett
presentationen större utrymme i
detta nummer.

150 hektar. Tidigt samråd har
hållit med kommunen, länsstyrelsen och Stora Enso.
Ur naturskyddssynpunkt har
området ett lågt värde.

produceras. Ett 20-tal större och
mindre sågverk inom kommunen kommer att leverera spån till
tillverkningen. Projektet är
kopplat till Karlstads Universitet.

Ny brikettfabrik
Svensk Brikettenergis brikettfabrik på Gruvön har startat. Företaget räknar med att producera
20 000 ton briketter per år. Det
finns dock möjlighet att öka produktionen till 27 000 ton. Det
beror på hur mycket virke Gruvöns sågverk kommer att hyvla.
Hälften av produktionen kommer att levereras till Birka Energis nybyggda värmeverk i Säffle.

Vattenfall vill importera torv
från öststaterna
Vattenfall Värme Uppsala AB
vill importera torv från Vitryssland och Estland. I framtiden vill
företaget köpa torv av minst 4
leverantörer.
Ingen försäljning av HMAB i år
Erik Lennartsson, styrelseordförande i HMAB, dementerar de
uppgifter som florerat att VatNr 1 2002

tenfall skulle vara inne i slutförhandlingar med ett företag som
vill köpa HMAB.
Erik Lennartsson vill inte uppge om det är en eller flera företag
som Vattenfall förhandlar med.
Olivkärnor anländer till Köping
En båt med 2 300 ton olivkärnor
anländer till hamnen i Köping.
Lasten skall till Värtaverket i
Stockholm.
Värtaverket är Birka Energis
sista verk som eldas med kol.
Företaget försöker nu på alla sätt
fasa ut kolet. Det finns stora
kvantiteter av olivkärnor runt
Medelhavet.
Wallnäs såg förbereder för brikettproduktion
Wallnäs såg förbereder för brikettproduktion. I samband med
att företaget fördubblar sin hyvlerikapacitet förbereder man
också för att starta brikettproduktion.
Torv och spån pellets i Luleå
För första gången i Sverige har
pellets tillverkats kommersiellt
av en blandning av spån och
torv. Blandningen är 50-50
Kunden är Uppsala Energi.
Där kan de inte elda ren träpellets för det ställer till problem i
förbränningen.
Luleå kan också tillverka pellets av bark, men har inte behövt göra det. Bark- och torvpellets har högre askhalt och
kommer endast att bli aktuellt
för stora förbrukare.
Ljus framtid för pelletsfabrik
För tre år sedan bedömdes pelletsfabriken i Luleå som en felsatsning. Nu råder det en helt
annan stämning. Nu planeras det
för utbyggnad av fabriken.
Förra året producerade fabriken 50 000 ton. I år skall den
producera 65 000 ton och produktionen skall sedan höjas undan för undan för att år 2003 nå
90 000 ton. Det finns till och
med planer på att höja ribban till
120 000 ton genom att investera i torkkapacitet
forts sid 46
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Svenska Torvproducentföreningen
Redaktör: vd Magnus Brandel, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm. Tel: 08-441 70 73 Fax: 08-441 70 89
email: magnus.brandel@torvproducenterna.se

Torven och systemvillkoren

F

rågan om hur man skall kun
na bedöma om torvanvändning är uthållig ur ett samhälleligt perspektiv är något som ägnats ganska mycket uppmärksamhet på senare tid.
Numera diskuterar man ofta om
olika företeelser i samhället är
uthålliga, hållbara etc. Hållbarhetsbegreppet går tillbaka på
Brundtlandkommissionen som
framlade sin rapport för ca 15 år
sedan men det är fortfarande hög
grad aktuellt. Det innebär att det
ytterst är politikerna som måste
göra en avvägning mellan i fh
ekonomiska, ekologiska, sociala
och även kulturella aspekter i
samband med prövning av energianläggningar, torvtäkt etc. Ett

sådant vidare hållbarhetsbegrepp
finns också inskrivet i direktiven
till Torvutredningen. I grunden
ligger att vår generation inte skall
försvåra livsbetingelserna för
kommande generationer.
rån branschens sida har vi
funderat en del på hur dessa
systemvillkor skall tolkas och vi
har kommit fram till att man
borde kunna urskilja fyra systemvillkor som berör ekologiparametern som vi är beredda att verka för att torvbranschen följer i
fortsättningen. Härigenom kan
vi uppnå den hållbara energiproduktion som inte påverkar kommande generationers överlevnadsmöjligheter som Brundtlandkommissionen tog sikte på.

F

Det gäller
1. att produktionen inte får
överstiga tillväxten - tillväxten
brukar i regel räknas som 18-20
TWh år - lägre tillväxtsiffror har
också diskuterats. Från branschens sida har vi satt upp produktionsmålet på längre sikt till
11-12 TWh vilket bl.a. bygger
på riksdagens tidigare beslut,
2. att branschen inte riktar
anspråk mot de mest skyddsvärda våtmarksobjekten som återfinns i Naturvårdsverkets Myrskyddsplan från 1994,
3. att branschen efter torvutvinning tar ansvar för efterbehandling och i vissa fall kan finansiera skötsel av våtmarker efter utvinning,
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4. att branschen använder
bästa tillgängliga teknik för utvinning och användning av torv.
essa är de restriktioner som
branschen med viss tvekan
är beredda attålägga sig själv och
kräver som motprestation likabehandling skattemässigt med trädbränslen och klarare riktlinjer för
var vi i framtiden får rikta anspråk på torvtäkt. Dessa frågor
diskuteras fn inom torvutredningen och vi ser med spänning
fram mot utredningens slutsatser
som kommer att presenteras i
augusti 2002.

D

Magnus Brandel
VD Svenska
Torvproducentföreningen
PELLETSPRESSAR MM
PELLETSPRESSAR OCH
KOMPLETTA
ANLÄGGNINGAR
PELLETSPRESSAR MED
SKIVMATRIS FÖR PELLETERING
AV BIOBRÄNSLEN
För sågspån, bark, halm, torv,
pappersavfall, industriavfall
och mycket annat.

CPM/Amsterdam B.V.
Diestelweg 89
NL-1031 HD Amsterdam,
Nederländerna
Tel: +31 20 49 46 111
Fax: +31 20 636 42 94

www.fbp.se

Bengt Nilsson AB
Glimmervägen 23, S-653 50 Karlstad
Tel: +46-(0)54-53 69 87
Mob: +46-(0)70-333 97 87
Fax: +46-(0)54-53 18 43
E-mail: bengt.nilsson@fbp.se

Amandus Kahl
D-21465 Reinbek/Hamburg

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

Processutrustning – pelletering
Bühler erbjuder utrustning
såväl som kompletta
anläggningar.
Pelletpressar, kvarnar, kylare,
siktar, kedjetransportörer, elevatorer, skruvar, stofthanteringsutrustning, cellmatare m.m.
Bühler AB,
Drottninggatan 1D, 212 11 Malmö
Tel. 040-24 59 00, Fax 040-24 59 90
www.buhlergroup.com
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Pelletsklubben

jed@algonet.se

fax 054-525080

Marknaden ropar efter pellets - men

I

bland möts pelletskunder av
- ”var god vänta”. Visst har vi
vant oss vid alla dessa telefonröster som ber oss vänta på vår tur.
Du är nummer 23 i kön - vi tar
strax hand om ditt samtal. Men
- inte trodde jag att detta skulle
hända på pelletsmarknaden, men
nu är vi där. Jag skrev i förra
numret att:
”Om vi säljer 10 000 pelletsinstallationer till småhusen under
innevarande säsong - det kan bli
fler - så måste pelletstillverkare
öka sin produktion med ca 40
000 ton och dessutom vara redo
att distribuera denna nya mängd
till småhusen. Nästa år kanske
marknaden växer med det dubbla. Marknaden måste vara förberedd på en sådan utveckling år

efter år framöver.
Dessutom växer både mellanoch storskalig marknad i snabb
takt. Att klara av denna snabba
ökning av pelletsmarknaden är
en utmaning för branschen men
också ett stort ansvar för en fortsatt positiv utveckling. Men visst
klarar vi detta !!!”

P

elletsbranschen är en ung
bransch men när branschen
nu expanderar starkt inom småhussektorn får inte beskedet till
småhuskunden mitt i vintern bli
- ”var god vänta”. Större anläggningar har som regel alternativ
och kan klara sig bättre även om
ekonomin blir lidande då dyrare
bränslen rycker in. Kanske måste alla solidariskt ta detta ansvar

och därmed prioritera småhusen
denna vinter. Nästa vinter måste vi ”ha lärt läxan bättre” !

O

m det är till någon tröst så
är vi i gott sällskap. USA
”caught short” förra eldningssäsongen då man sålde slut på alla
pelletskaminer (37 000 mot 19
000 året innan) och pelletsbränslet tidvis fick ”ransoneras”. Tidningarna skrev: ” Given the best
opportunity in years, pellet appliance manufacturers and pellet
fuel suppliers were caught with
their pants down” och presidenten för Pellet Fuel Institute blev
”the barrel-man”.

V

ilka slutsatser drog man av
detta i USA? Jo, man kon-
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staterar att branschen måste bli
bättre på att kalkylera behoven
genom ett ökat samarbete mellan
tillverkare av pelletskaminer och
bränsleproducenter. Bättre statistik över befintlig marknad och
planer för kommande säsong kan
lägga grunden för en bättre total
prognos. Hänsyn tagen till varma och kalla vintrar kan ungefärliga behov uppskattas och lager
byggas upp. Man kan också jämföra sig med oljemarknaden som
förbereder kunderna, med som
regel, fyllda tankar redan efter semestern. Jämför vi en normal
vinter, så kanske ett småhus klara hela säsongen utan ny påfyllning. Pellets tar ju större plats,
men vi måste kanske lära kunder
att lagra mer inför nästa säsong.
BRÄNSLEN

TRÄBRIKETTER

TRÄBRIKETTER

• Vi levererar och producerar förädlade trädbränslen.
MELLANSKOGS BRÄNSLE AB
Box 1049, 818 21 Valbo

Tel: 026 -13 46 30
Fax: 026 -13 14 40

www.mellanskog.se

Dalsjö, 590 90 Ankarsrum

Tillverkning och försäljning

Tel 0493-940 63 • Fax 0493-940 43

LIDA TIMBER AB 330 26 BURSERYD
TEL. 0371-503 85

Vi kan Bränsleberedning
Shredders • Rivare • Pulverkvarnar
Separering • Materialhantering
www.franssons.se

G&S Handel o Ekonomi AB
Torvmaskiner

Brikett och pelletsmaskiner

• Fräsar
• Sugvagnar
• Täktunderhåll

• RUF kammarpressar
• SPC pelletspressar
• Kompletta system

Tel. +19-22 55 69
Fax. +19-22 58 55 Mobil. 0705-70 02 42
E-post. gos.handel@telia.com
www.goshandel.se

Salixflis

trädbränsle av jämn kvalitet till rimligt pris

• Ingen sten eller stora bitar
• Ingen finandel
• Lokalt producerat
• Jämn fukthalt
www.agrobransle.se

Tel: 0171 - 85 129 Tel : 019 - 217880
Tel: 0155 - 215005 Fax: 019 - 270863
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Svenska Trädbränsleföreningen
Kanske har dom redan lärt sig.

Redaktör: Sven Hogfors. Telefon: 08-787 59 04

M

Rätt pris på trädbränsle

in viktigaste slutsats är att
hela branschen måste
samarbeta bättre inför kommande utmaningar. Låt oss se framåt och glädjas åt att ”Alla verkligen vill ha PELLETS”.
Att både möjligheter och svårigheter är av samma karaktär i olika länder kanske kan öka intresset för den första världskonferensen med pellets som tema som
flyttats fram till den 2-6 september 2002 i Stockholm. Missa inte
detta unika tillfälle till erfarenhetsutbyte mm.
För mer information www.pellets2002.com.
Välkomna till Stockholm 2002.
Jan-Erik Dahlström
18 år med pellets och
fortfarande lika övertygad.

D

et är en bra bit kvar till rätt
pris på trädbränsle. Att
priset legat still på en alltför låg
nivå i snart tjugo år beror väsentligen på att utbudet så gott som
hela tiden varit större än efterfrågan.

R

unt jul och nyår var det
kallt och efterfrågan steg.
Vi får så småningom se vilka
spår det avsätter i prisstatistiken.
När vi närmar oss stabil och full
avsättning för skogsindustrins
biprodukter kommer det också
att märkas. Då kommer priset
att närma sig vad som krävs för
rimlig lönsamhet vid produktion av skogsflis. Import och re-

turträ kommer också alltid att ha
ett finger med i spelet och det
gäller naturligtvis även kostnadsnivån för de fossila bränslena.

E

nergimyndighetens prisblad
har hittills alltid baserats på
köparnas prisuppgifter. Producentsidan har ofta haft svårt att
känna igen sig i dessa noteringar. Därför har Energimyndigheten/SCB under hösten gjort en
prisenkät bland leverantörerna t
o m andra kvartalet i fjol. För
andra kvartalet visar leverantörssidans uppgifter på 14 % högre
priser för skogsflis och 8 % högre för förädlat bränsle jämfort
med vad köparsidan uppgivit i

BRÄNSLEN

prisbladet. Det är en väsentlig
skillnad! De som förhandlar om
priser vet att prisbladets noteringar ofta åberopas och har en
icke oväsentlig inverkan på prisbildningen.

R

esultaten av leverantörsen
käten kommer att publiceras i anslutning till kommande
prisblad och det blir sannolikt sedan en fortsättning i någon form.

Sven Hogfors
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EKAB
RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

Energikross i Västerås AB
Box 319, 721 07 Västerås
e-post: info@energikross.se
Tel: 021 - 12 40 15 Fax: 021 - 12 43 47
www.energikross.se

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Nedre Långvinkelsgatan 17, 252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 20 10, Fax: 042-24 20 11, E-post: brockmann@telia.com

Vi är en av Sveriges
största tillverkare av

Träpellets
God kvalité och
lång erfarenhet är
våra kännetecken.
Tel: 0611-244 26 Fax: 0611-191 22 www.bionorr.com

500 000 eller 500 000 000 kWh
Biobränsle - Vår vardag - Din dagliga värme

• Enköping
Box 833
745 26 Enköping
0171 - 85 120
Nr 1 2002

• Falun
Box 1931
791 19 Falun
023 - 755 200
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forts från sid 42
IFK Tärendö konverterar till
pellets
IFK Tärendö har lämnat in en
ansökan om kommunalt bidrag
för att konvertera fastigheten
”Storan”, före detta Storby skolan, till pellets.
Från början hade föreningen
tre alternativ, men har nu bestämt sig för pellets.
Kostnaden för pelletsbrännare
och pelletslager är beräknat till
cirka 40 000 kronor.

Värme o kraft
Biobränsle i Alvesta
Nu är den nya biobränslepannan
i Alvesta invigd. Alvesta Energi
har investerat 30 miljoner kronor
i anläggningen. Tidigare har bolaget eldat med olja. Bränslet
kommer att levereras av Alvesta
Timber som ligger på grannfastigheten. Alvesta Energi har erhål-

lit statliga stöd från lokala investeringsprogrammet.
Kristianstads kommun har snart
konverterat 43 anläggningar
Innan året är slut har Kristianstad kommun konverterat 43
anläggningar till pellets. I dagsläget har man konverterat 30 anläggningar.
I dag ersätts 600 kubikmeter
olja med pellets och när man är
färdig rör det sig om 900 kubikmeter.
Kommunen räknar med att
kostnaden för att konvertera anläggningarna uppgår till 11 miljoner kronor, varav staten bidrar
med 30 procent.
Lyckeverket i Arvika invigt
Biobränslepannan är på 16 MW
och kommer att eldas med flis,
bark, spån och grot. Pannan har
levererats av Fortum Enginee-

ring. I anläggningen ingår också
två oljeeldade pannor som utgör
reservkapacitet.
Genom övergången till biobränsle minskar koldioxidutsläppen med 30 000 ton årligen.
Anläggningen har kostat cirka
100 miljoner kronor. Ungefär
lika mycket har investerats i kulvertnät och undercentraler.
Arvika Fjärrvärme ägs till 60
procent av Birka Energi. Resterande del ägs av Arvika kommun.

Skogsägarägd biobränslepanna
invigd
Nu är biobränslepannan i Pålsboda invigd. Anläggningen är på
2 MW och kulverten är på 1,8
kilometer. Investeringen har
uppgått till 17 miljoner kronor.
Pålsboda Energi räknar med
att förbruka 8 000 kubikmeter
flis och 10 kubikmeter olja.
Lip pengar till Strängnäs
Strängnäs kommun har erhållit

Biobränsleeldat kraftvärmeverk skall byggas i Vetlanda
Det kommer att byggas en biobränsleeldat kraftvärmeverk för
16 miljoner kronor vid gamla reningsverket i Vetlanda. Det
står klar sedan tekniska kontoret fått ett extra bidrag på 700
000 kronor från Dess, Delegationen för energiförsörjning i
Sydsverige. Sedan tidigare har projektet beviljats 6,2 miljoner
kronor från Dess.
Det nya kraftvärmeverket kommer att stå klart vid årsskiftet 2002-2003. Verket kommer att leverera el till det nya reningsverket samt till det allmänna nätet.

Bioenergiguiden

PELLETSBRÄNNARE

G6

Från 75 kW och uppåt.
Vi tillgodoser dina
värmebehov. Kompletta anläggningar
eller enstaka komponenter, valet är ditt.

ntenergi@swipnet.se
Tel/fax. 0392 – 133 31
Box 119, 565 23 Mullsjö

Silor &
cisterner

Vi levererar även
utlastningssilor för
träpellets.

ALF BJURENWALL AB
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Södra Hantvergsgatan 4, SVEG
E-post: hmab.hmab@telia.com

Tfn 0680-175 00, Fax 0680-122 74
Hemsida: www.herjedalen.se/foretag/hmab/
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Bjurenwall har en unik
tillverkningsmetod av
silor och cisterner för
lagring av vätskor, pulver,
granulat, pellets mm.

Box 55,
730 40 Kolbäck
Tel 0220-404 90
Fax 0220-401 03
E-post bjurenwallab@
bjurenwall.se

www.
frank-asplund
frank-asplund..
com

•
•
•
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ANALYCEN BRÄNSLE & ENERGI
AnalyCen laboratoriet i Västerås
Analysering
Slakterigatan 6,
721 32 Västerås
Provtagning
Tel: 021- 12 71 88
Bränslerådgivning
Fax: 021 - 12 71 32

Landet Runt
37.4 miljoner kronor från det
statliga lokala investeringsprogrammet.
Pengarna kommer att användas för att bygga ut fjärrvärmenätet, bygga en fliseldad panncentral och ansluta företag till fjärrvärmenätet. I samhället Åker
kommer sågverket Sandåsa Timber att bygga en ny panna som
kommer att eldas med biprodukter.
Totalt handlar det om investeringar på 220 miljoner kronor.

nan är på 10 MW plus en rökgaskondensering på 2 MW.
Pannan förses med bränsle
från skogarna i Skaraborg. Förbrukningen beräknas uppgå till
1500 kubikmeter.
I det gamla fjärrvärmeverket i
Dotorp eldar man som tidigare
med träbriketter energi, Falbygdens Energi AB.
I dagsläget är närmare 4000
lägenheter, industrier och offentliga byggnader anslutna till det 2
mil långa kulvertnätet.

Ännu en biopanna i Flen
Flens Kraft och Värme kommer
att uppföra ytterligare en biobränsleeldad panna. Det är cirka
tre år tidigare än beräknat. Anledningen är att framförallt antalet industri kunder ökat snabbare
än beräknat.

Ny biobränslepanna i Tranås
Tranås Energi har beslutat att
investera i en ny panna för 46,4
miljoner kronor. Den nya pannan kommer att kunna eldas
med bränslen upp till 55 procents fukthalt. Det innebär att
bland annat bark kommer att eldas i anläggningen.
Genom investeringen räknar
Tranås Energi med att biobränsle kommer att svara för 96 pro-

Nytt värmeverk i Falköping
I höstas togs den nya pannan i
drift i Marjarp i Falköping. Pan-

cent av bränslet. Andelen är idag
81 procent. Den gamla pannan,
som är från år 1982, kommer att
vara reservpanna i fortsättningen.
Finländska företaget Sermet
OY kommer att vara totalentreprenör.
Världens största biobränslepanna invigd
Nu är världens största biobränslepanna 600 MW invigd vid Alholmens Kraft i Jakobstad. Skellefteå Kraft äger 19,9 procent av
anläggningen. De övriga delägarna är Pohjolan Voima-gruppen och Graninge.
Kraftverket har kostat 1,6 miljarder kronor.
Ackumulator på skidstadion?
Jämtkraft har föreslagit att en
ackumulatortank till det nya
kraftvärmeverket placeras på
skidstadion i Östersund.
I ackumulatortanken skulle

det rymmas sekretariat, speakerhylla, plats för rum för dopingprov, rum för prisutdelningsceremonier, omklädningsrum, bastu
och restaurang, utsiktshylla på
toppen.
Kostnaden beräknas uppgå till
mellan 4 och 5 miljoner kronor.
Jämtkraft kommer att stå för
kostnaderna.
Slampellets i Umeå
I slutet av november kördes biogaspannan igång på Ön i Umeå.
I den kommer slammet att värmas till 38 grader, innan det rötas och torkas till en torr pellets.
Under våren beräknas den första
pelletsen av avloppsslam lämna
anläggningen.
Byggnationen började förra
hösten av en rötkammare. Anläggningen kommer att drivas av
Umeå vatten och avfall. Investeringen beräknas uppgå till 80
miljoner kronor.
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Ång- och hetvattenpannor
Service och nyförsäljning

Din panna k an få
stabilare drift och
minsk ade miljöutsläpp

FOSTER WHEELER ENERGI AB
Box 6071, 600 06 Norrköping, Tel 011-28 53 30, Jour tel 011-28 53 53, Fax 011-28 53 40

Visst finns det små och stora
träpulverbrännare !
Vi har 24 st i drift 150 kW

28 MW och bara nöjda kunder !!

Box 557, 611 10 Nyköping Tel 0155-284915; Fax 0155-283315
Web: www.vts.nu; Email: info@vts.nu

TPS Termiska Processer AB
Studsvik, 611 82 Nyköping
Tel 0155 -22 13 00 info@tps.se
www.tps.se

Vi täcker hela Sverige
- från när till fjärrvärme.
Planerar du att investera i bioenergianläggningar och fjärrvärme,
diskutera den saken med oss.
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www.zeta.se
Tel: 08-80 90 00, 0278-405 95
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Metoden gör att slammängden minskar från 12 000 ton per
år till 3 500.
Närvärmecentral i Bergby
Gävle Energi kommer att bygga
en pelletseldad närvärmecentral.
Anläggningen kommer att tas i
drift i mars nästa år. Anläggningen kommer att ersätta ett 15-tal
el- och oljepannor.
Anläggningen beräknas kosta
7 miljoner kronor.
Gävle Energi undersöker också möjligheterna att bygga en liknande central i Hedesunda.
Pelletspanna invigd
Sydkraft Värmes pelletspanna i
Unnaryd har invigts. Bolaget har
investerat 3,7 miljoner kronor i
en anläggning på 0,75 MW. 140
ton gasol och 45 kubikmeter olja
ersätts med 650 ton pellets.
Ny biobränslepanna i Nybro?
Nybro Energi vill bygga en ny

biobränslepanna för 72 miljoner
kronor vid Munksjö.
Pannan skall försörja ett tiotal
industrier med värme och ånga.
Anläggningen kommer att leverera 35 GWh per år. Lejonparten kommer att gå till Munksjö,
som behöver ånga i tillverkningsprocessen.
Munksjö är intresserad om
priset på energi inte överstiger
företagets nuvarande kostnader.
För att projektet skall kunna genomföras går kommunen in med
en ansökan om ett bidrag på 20
miljoner kronor från staten.
Pellets till Finnvedsbostäder
Pellets kommer att värma Finnvedsbostäders lägenheter på
Sandgatan i Värnamo. I dag
värms lägenheterna av olja.
Fjärrvärme i Bjurholm
Umeå Energi har fått bygglov av
kommunens miljö- och byggnadsnämnd att uppföra en pelletspanna i Bjurholm.

Övrigt
Ny VD på fjärrvärmeföreningen
Ola Alterå blir ny VD på Svenska Fjärrvärmeföreningen. Han
har varit ordförande i Centerns
Ungdomsförbund, arbetat som
stadsråd och som partisekreterare i Centern när Lennart Daléus
var partiledare. Under senaste tiden har han arbetat som konsult
inom omvärldsbevakning.
Bråk i Gällivare
Gällivare värmeverk har uppfört
en rökgaskondenseringsanläggning utan tillstånd. Efter ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden i Gällivare kan nu bolaget
tvingas betala 250 000 kronor i
miljösanktionsavgift.
Nämnden anser att bolaget
brutit mot miljölagstiftningen
genom att börja bygga utan tillstånd.
Nämnden behandlade också
Gällivare värmeverks ansökan
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om att få testköra anläggningen.
Det avslogs med motiveringen
att bolaget inte har tillstånd att
uppföra anläggningen.
Två personer i nämnden röstade dock för en testkörning.
Kramfors kommun blir helägare till energibolag
Kramfors kommun köper tillbaka aktier i Kramfors Fjärrvärme
och Kramfors Energiverk för 17
miljoner kronor av Graninge.
Graninge äger 25 procent i
Kramfors Fjärrvärme och 9 procent i Kramfors Energiverk. I affären ingår också att Graninge
köper kommunens elnät i Nyland för 9 miljoner kronor. I
bolaget finns 600 nätkunder.
Umeå söker pengar till miljösatsningar
Umeå söker pengar från det statliga lokala investeringsprogrammet. Det är nio projekt som är
aktuella. Ett av projekten vid

Rökgashantering - rening

RÖKGASRENING
Specialister på
rökgasrening och
energiåtervinning med
kondenserande
rökgaskylare och
roterande luftfuktare.

• Multicykloner
• Slangfilter

• Utmatningsslussar
• Rökgasfläktar mm.

SKORSTENAR
Vi tillverkar och konstruerar:
• Stålskorstenar för alla behov.
• Technaflon miljöskorsten,10-års garanti.
• Insatsrör.
• Rökgaskanaler,-system.
• Exp.stosar, ljuddämpare, övriga tillbehör.
• Fläktar, rökgasreningsutrustning.
• Renovering av stålskorstenar.
• Besiktning av stålskorstenar.
• Kontakta oss, det lönar sig.
Göteborg
Tel. 031-23 51 60
Fax. 031-22 99 40

Adress:
Herrgårdsvägen 9, 737 40 Fagersta

Box 22098, 504 11 Borås, Tel. 033-10 40 02, Fax. 033-10 40 22

Telefon: 0223-450 67

E-post: jm.stoftteknik@swipnet.se

Telefax: 0223-162 84

www.jmstoftteknik.com

Experter på
l Rökgaskondensering
l Biobränsletorkning
l Energiåtervinning

DryCo Energy AB
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Tel 0470-705643. Fax 0470-705650

Rökgasrening
Standardiserade Elfilter
Multicykloner mm
ALSTOM Power
Environmental Systems AB
Industriell Luftteknik, 745 25 Enköping
Tel 0171-224 00 Fax 0171-332 32
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Filter
Kassettfilter
Slangfilter

Landet Runt
SCA i Obbola har hög prioritet.
Projektet går ut på att ersätta
olja med biobränsle. Förverkligas
projektet kommer man att kunna sluta med fiber- och slamdeponering. Ett annat projekt
handlar om bussbolaget Ultras
satsningar på att använda etanolbussar.
Företaget Alstom tog hem order
från Norge
Företaget Alstom i Enköping har
tagit hem order på rökgasrening
från Norge. Företaget har nu
som målsättning att öka försäljningen med 50 procent per år.
Alstom Power Environmental
System i Enköping ingick tidigare i Bahco Ventilation, men in-

går nu i franska koncernen Alstom. I Sverige arbetar 3 000 personer och huvudkontoret finns i
Finspång.
I Sverige tillverkas bland annat
gas- och ångturbiner, generatorer, rökgasreningssystem och
ställverk.
Miljöeffekt blev bättre än väntat
Regeringens stöd till ekologisk
omställning i sju kommuner i
Sverige under perioden 19982000 har givit ett bra resultat.
Kommunerna som ingått i utvärderingen är: Hallsberg, Helsingborg, Kumla, Lindesberg,
Sala, Skara och Vänersborg. I
kommunerna har utsläppen av
koldioxid minskat med cirka 41

000 ton per år. Det är sex procent mer än vad kommunerna
uppgav i sina ansökningar. Utsläppen av svaveldioxid minskade mer än tre gånger så mycket
som kommunerna beräknat.
Kväveläckaget har minskat med
52 ton per år, vilket är 50 procent mer än beräknat.
Fortum köper Birka Energi
Stockholm stad har sålt sina återstående 50 procent i Birka Energi till Fortum. Köpeskillingen
uppgår till 14,5 miljarder kronor. Forum övertar också skulder
i Birka på cirka 18,6 miljarder
kronor. Värdet uppgår således till
33,1 miljarder kronor. Stockholm stad behåller dock 50 pro-

cent i Birka Värme.
För att klara finansieringen
kommer Fortum att tvingas sälja tillgångar utanför Norden.
Genom försäljningar räknar Fortum med att frigöra cirka 10
miljarder kronor.
Birka Energi är det tredje
största energiföretaget i Sverige.
Genom affären blir Fortum Sveriges andra största energibolag efter Vattenfall.
Fortum är Finlands största energiföretag. Fortum är noterat på
börsen och ägs till 70 procent av
finska staten. Omsättningen år
2000 var 110 miljarder kronor
och antalet sysselsatta var 16
000.

Förbränning Bioenergiguiden

Fastbränslecentraler,
Pelletsbrännare, Utbildning
Gamledammvägen
Tel. 035-135540
E-Mail: info@hotab.se

302 41 Halmstad
Fax. 035-148137
www.hotab.se

Bioenergianläggningar från
1 till 50 MW
Hantering - Recycling
Ask- Slagghantering
Slamhantering

Saxlund International AB

Hamnplan 3
761 32 Norrtälje
Tel. 0176-193 30

Box 79 SE-13722 Västerhaninge
Tel +46-(0)8 504 10580
Fax +46-(0)8 504 10599

www.saxlund-international.com
info@saxlund-international.se

FÖRSPRÅNG GENOM TEKNIK
KMW ENERGI i Norrtälje AB projekterar,
tillverkar och levererar kompletta
biobränsleanläggningar från 3 till 30 MW.

Tel: 0176-172 20 Fax: 0176-193 50
E-post: info@kmwenergi.se

www.kmwenergi.se
Nr 1 2002

49

SVEBIO NYTT

Redaktör: Fredrik Lagergren
Tel: 08 - 441 7083

Ny skatter på energi

Barsebäck 2 stängs 2003

id årsskiftet höjdes koldioxidskatten med 17 procent. Dess
utom justeras koldioxid- och energiskatten enligt index.
Koldioxidskatten höjs därmed med 17,7 procent. Koldioxidskattelättnaden för tillverkningindustrin samt jordbruks-och skogsbruksnäringar höjs till 70 procent.
För eldningsolja och andra flytande bränslen har svavelskatt tagits
ut om svavelskatten överstigit 0,1 viktprocent. Detta gränsvärde
sänks nu till 0,05 viktprocent. Vid bestämning av skatten på grund
av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, ska avrundningen göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent
skall dock avrundningen göras till 0,2 viktprocent. Skatten är oförändrad, dvs. 27 per kubikmeter olja för varje tiondels viktprocent
svavel.
För torv, kol, petroleumkoks tas svavelskatt ut med 30 kr per kg
svavel i bränslet.
För att få en aktuell skattetabell vidare www.svebio.se

iksdagen har beslutat att Barsebäck 2 stängs vid utgången av
2003. Villkoren för en stängning, som beslutades år 1997,
var ”att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom
tillförsel av ny elproduktioin och minskad användning av el”. Regeringen menar att villkoren ännu inte är uppfyllda, men gör bedömningen att de är det om två år.
Vänsterpartiet och centern, som stöder energiöverenskommelsen
från år 1997, framförde att de ville ha en stängning under år 2002.
Kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna stöder inte beslutet om att stänga reaktorn år 2003. Partierna lade ner sina röster.

V

Lena Sommestad miljöminister

L

ena Sommestad, chef för Institutet för framtidsstudier, blir vik
arierande miljöminister under tiden som Kjell Larsson är sjuk
skriven. Statsminister Göran Persson har också lovat henne en
plats i en eventuell ny regering i höst.
- Med Lena Sommestad tar framtiden plats i regeringen och hon
kommer att få en stark och viktig roll, sa Göran Persson i en kommentar till utnämningen.
Lena Sommestad har ingen erfarenhet av miljöfrågor. Hon är samhällsvetare och historiker. Hon tycker själv att miljödebatten ibland
är för mycket inriktad på kemi och biologi. Hon vill se miljöfrågorna mer integrerade i framtidspolitiken.
Det blir Lena Sommestads uppgift att fortsätta förberedelsen inför det viktiga miljömötet i Johannesburg den 2-4 September som
kallas ”World Summit on Sustainable Development”. Det är en fortsättning på miljömötet i Rio år 1992. Under mötet förväntas bland
annat Kyotoprotokollet bli ratificerat.
Denna gång har mötet ett bredare upplägg. Delegaterna kommer
bland annat att behandla hur stödet till u-länder skall kunna samordnas. Mötet beräknas samla 50 000 personer.

Finska regeringen sa ja till
kärnkraftsreaktor

F

inska regeringen har givit
klartecken för ytterligare en
kärnkraftreaktor. Bakom förslaget står socialdemokraterna, samlingspartiet och Finlands moderater.
I maj skall riksdagen fatta det
definitiva beslutet. Enligt uppgift
är 69 ledamöter för en utbyggnad medan 60 är emot. 64 ledamöter har dock ännu inte bestämt sig. År 1993 röstade riksdagen med mycket liten marginal nej till en ny reaktor.
Ett ja i riksdagen innebär att
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Finland har fem reaktorer. Reaktorn på 1000- 1600 MW kommer att uppföras i Olkiluoto eller i Lovisa i sydöstra Finland,
vilket är cirka 10 mil från Helsingfors. Blir det ett ja kommer
Industris Kraft, som kommer att
uppföra reaktorn, att bestämma
definitiv storlek, typ, plats och
leverantör under år 2004. Reaktorn kommer att tas i drift år
2008. Kostnaden beräknas uppgå till mellan 16 och 24 miljarder kronor.

R

Regeringen utreder det långsiktiga
energipolitiska program

R

egeringen har beslutat att tillsätta en utredare för att se över
det långsiktiga energipolitiska program som riksdagen
beslutade om 1997. Syftet med översynen är att gå igenom
vilka statliga insatser som behövs för att genomföra omställningen
till en långsiktigt hållbar energiförsörjning.
1997 års energipolitiska beslut omfattade ett sjuårigt långsiktigt
forsknings-, utvecklings, och demonstrationsprogram på sammantaget 5,6 miljarder kronor. Målet med programmet är att sänka kostnaderna för och introducera ny energiteknik för förnybara energikällor och effektivare energianvändning.
- Jag är mycket nöjd med beslutet att tillkalla en särskild utredare
som skall granska och utvärdera de pågående insatserna, säger näringsminister Björn Rosengren.
- Ambitionen är att arbetet skall ge underlag för att informera om
möjligheter och problem på energiområdet för en hållbar utveckling
i Sverige.
- Fokus kommer inte bara att ligga 10-20 år framåt i tiden utan
också 50 år framåt. Utredaren kommer i detta sammanhang att belysa de förnybara energikällornas roll och energieffektiviseringens
möjligheter att tillgodose de mål som ställts för energipolitiken.
Energimarknaderna har blivit mera internationella samt att åtgärder inom miljö- och klimatområdet måste ske i samarbete med andra länder. Därför kommer utredaren också att analysera behovet av
förstärkta insatser för att underlätta harmoniseringen av energimarknaderna i närområdet.
Kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna stöder inte beslutet om att stänga reaktorn år 2003. Partierna lade ner sina röster i
Riksdagens votering.

Principförslag för att minska
utsläppen av klimatpåverkande
gaser inom energiintensiv industri

E

tt principförslag till långsiktiga avtal med energiintensiv in
dustri för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser har
presenterats av en förhandlare tillsatt av regeringen.
Programmet syftar till att effektivisera energianvändningen i denna sektor och bidra till uppfyllande av det svenska klimatmålet. Förslaget innebär att företag inom den energiintensiva industrin bland
annat skogs-, järn-, stål- och metall- samt kemisk industri skall erbjudas att träffa avtal med staten om energieffektivisering för en
period av 5-10 år.
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Konferenser 2002

9 -10 april
SVEBIOs vårkonferens med årsmöte
Svenska Mässan i Göteborg
Eftersom vi arrangerar en internationell pelletskonferens i
september slår vi ihop den nationella pelletskonferensen med
vårt årsmöte/vårkonferens
2-4 september
1st World Conferens on Pellets, Norra Latin, Stockholm
För mer information: www.pellets2002.com
5-6 september
Study tours on pellets
I samband med ”1st World Conferens on Pellets” arrangeras en
studieresa som bl a visar pelletstillverkning
och pelletsanvändning
Oktober/November
Årets Bioenergidagar
Konferenssamarbete diskuteras med den internationella
konferensen ”Market Expansion Strategies for Biofuels
in Europe”, som hålls i Skellefteå i början av november.
www.svebio.se
Nr 1 2002
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A-post

Tallbeckolja
- den flytande bioenergin
Tallbeckolja är en restprodukt från massatillverkning och ett utmärkt alternativ till
fossil olja. Tallbeckolja är skattefri, miljövänlig och lätthanterlig.
TallOil AB har ett internationellt leverantörsnät som tillsammans med en effektiv
logistikkedja garanterar säkra leveranser till slutkund.
Säsongslagring är en viktig del i TallOils koncept. Långtidskontrakt till konkurrenskraftiga priser skapar trygghet.
Tallbeckolja sänker bränslekostnaderna och minskar miljöbelastningen.
Något som vi alla har glädje av.
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