Nya projekt

Invigning i Högdalen

Mikael Lillius (t.v.), koncernchef på Fortum, hade en trevlig dag på jobbet när han, utan att behöva svara på frågor om Fortums optionsprogram, deltog i invigningen av nya pannan på Högdalenverket i Stockholm. Här tillsamans med Börje Berglund, ordförande i Fortum Värme
samägt med Stockholm Stad samt Åke Pettersson, vd för samma företag, alla på väg att kliva in i den nya pannan för att äta invigningslunch på förbränningsrosten.

I

ﬂödande sol den 29 september invigdes Fortums nya
avfallspannan i Högdalen i
Stockholm. Med den nya pannan från Babcock Wilcox Vølund på 91 MW blir den totala
eﬀekten för anläggningen 282
MW vilket gör den till Sveriges största och en av de största

i Europa. Här produceras 1700
GWh värme och 450 GWh el
per år.
– Denna investering i miljardklassen ger mer energi och
bättre miljö och det är svårt att
förstå att anläggningen inte får
elcertifikat för den förnybara
delen i bränslet, tyckte Mikael

Tidplanen framﬂyttad
i Örnsköldsvik

V

i har fått besked att miljödomstolen planerar att ta
upp ärendet under 2005, men
det är inte klart om beslutet
kommer under detta år, säger
Jan Häggqvist projektledare för
det nya kraftvärmeverket hos
Övik Energi.
Arbete pågår också för att
hitta den bästa finansieringslösningen. Investeringen väntas

ligga kring 400-500 miljoner
kronor och den nya anläggningen väntas få en effekt på
240 MW med en ångturbin på
60-65 MW. Övik Energi genomförde sommaren 2004 en
aﬀär med Domsjö Fabriker då
man köpte en barkpanna med
tillhörande ångturbin samt de
stora kunderna för 160 miljoner kronor.

Lillius koncernchef på Fortum
i sitt invigningstal.
– Högdalenverket är inte bara
en funktionell anläggning utan
den är även vacker, tyckte Leif,
Rönngren, gatu- och fastighetsborgarråd (s) i Stockholms stad
som förrättade den högtidliga
invigningen genom att utlösa en

liten explosion på scen med assistans av Malin Nilsson, nordisk mästarinna i trolleri.
Leif Rönngren bor med utsikt över Högdalenverket så
han borde veta vad han talar
om. Bioenergi återkommer i
nästa nummer med en artikel
om Högdalenverket.

Beslut under hösten
i Strängnäs

S

trängnäs Energis ägare,
Strängnäs och Eskilstuna
kommuner väntas fatta investeringsbeslutet under oktober och
november i år. Flera frågetecken
har rätats ut vilket underlättar
beslutet. Förslaget om att förlänga elcertiﬁkaten är en viktigt signal. Bränsletillgången är
inget bekymmer alls och elprisutvecklingen ser positiv ut för
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kraftvärmeproducenter. Pﬁzers
beslut att bygga ut produktionen
i Strängnäs är också en positiv
signal. Efter viss fördröjning ser
det nu ut som att projektet åter
tar fart.
Styrelsen för Strängnäs Energi
fattade i februari ett första beslut
om att gå vidare med planerna
på ett kraftvärmeverk för cirka
420 miljoner kronor.
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