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Kraftvärme och biobränsle
- ett vinna vinna koncept

K

när det är som kallast! Det är just
det som behövs!
Infrastrukturen finns redan för
biobränsle till kraftvärme i våra
vägar, järnvägar, fjärrvärmenät
och i de lokala el-näten. Nya arbetstillfällen skapas runt om i
landet.
Det finns en outnyttjad biobränslepotential i storleksordningen 50 TWh per år på ungefär samma kostnadsnivå som dagens uttag. Det mesta är avverkningsrester från skogsbruket och
till det kommer biprodukter från

ommunförbundet, Fjär
rvärmeföreningen och
Svensk Energi har gjort
en lättillgänglig rapport om
kraftvärmeteknikens möjligheter: ”Tid för kraftvärme”.
Den visar att om landets fjärrvärmeunderlag byggs på med
kraftgenerering så kan ytterligare 15 TWh el genereras per år
med biobränsle. Verkningsgraden är hög och ju större värmeproduktionen är desto större kan
också elproduktionen bli. Elproduktionen kan alltså maximeras

skogsindustrin, biobränsle från
jordbruk och torvmossar samt
biobränsle från sorterat avfall.
Kraftvärme med biobränsle är
ett vinna- vinna koncept! Det
viktigaste är att vi får de justeringar i kraftvärmebeskattningen
som Trädbränsleföreningen,
SVEBIO, LRF, Naturskyddsföreningen och Sågverken uppvaktat Riksdagen om. Om Riksdagen fattar ett sådant beslut nu i
vår kan kraftvärmeutbyggnader
vara klara att tas i drift om ungefär fem år.

Bioenergiguiden

Spara pengar
värm upp med
bränslepellets

Kompletta säkra systemlösningar för större fastigheter, industrier, skolor och
andra kommunala anläggningar. Lätta att bygga in.
För mer information ring oss
eller besök www.mafa.se

Tel. 0431-44 52 60
Fax 0431-41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se

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.
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Tel: +46-(0)54-53 69 87
Mob: +46-(0)70-333 97 87
Fax: +46-(0)54-53 18 43
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YOUR PERFORMANCE IN MIND

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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