Nyheter

Aker Kvaerner stärker sin position i kraftpannesegmentet

A

ker Kvaerner har undertecknat ett ”letter of intent” om att förvärva 60
procent av Noviter Oy, en ﬁnsk
leverantör av pannanläggningar.
Majoritetsägandet kommer att
stärka segmentet små och medelstora förbränningsanläggningar
speciellt i Skandinavien och de
baltiska länderna.
Med detta förvärv expanderar
Aker Kvaerner sin produktportfölj inom biobränsleområdet
i sitt affärssegment Kvaerner
Power. Kvaerner Power levererar ﬂuidbäddsanläggningar till
massa- och pappersindustrin
samt kraftindustrin och är känd

som en ledande leverantör av
stora ﬂuidbäddsanläggningar.
– Majoritetsägandet i Noviter
stödjer Kvaerner Power’s strategiska avsikt att växa inom kraftpannesegmentet, säger Lennart
Ohlsson, president på Kvaerner
Power.
Pentti Koivikko, styrelseordförande i Noviter Oy, är övertygad om att det stora företagets
resurser kommer att trygga en
stark tillväxt i Skandinavien och
de baltiska länderna. Företagen
delar den starka övertygelsen
om möjligheten att expandera
de nuvarande verksamheterna
i Ryssland.

Överenskommelsen ska godkännas av konkurrensmyndigheterna. Det slutgiltiga avtalet
kommer att undertecknas före
årsskiftet. Parterna har kommit
överens om att inte avslöja värdet av transaktionen.
Kvaerner Power, med huvudsaklig verksamhet i Finland,
Sverige, USA och Brasilien, har
en årlig omsättning på ca 400
miljoner euro och har 1400 anställda runt om i världen.
Noviter Oy är ett privatägt
företag, etablerat i Åbo, Finland 1988. Företaget levererar
avancerade och nyckelfärdiga
förbränningsanläggningar till

fjärrvärmeföretag, tillverkningsoch kraftindustrin. Utöver den
inhemska finska marknaden,
är företaget närvarande på ett
ﬂertal exportmarknader inkluderande Ryssland och andra CIS
länder såväl som de baltiska länderna. Noviter Oy har dessutom
erfarenhet från export till Kina
och Korea. Noviter Oy är moderbolaget i Noviter-koncernen,
som inkluderar egen konstruktion, tillverkning och har försäljningsbolag i Ryssland och
Estland. Noviter-koncernen beräknas ha en årsomsättning på
40 miljoner euro år 2005 och
har 60 anställda.

Vapo köper danska Statoils pelletsproduktion

F

inska Vapo stärker sin position som norra Europas
största pelletsproducent
genom sitt köp av Statoil A/S
pelletproduction vid Vildbjerg
i Danmark.
Aﬀären inkluderar också produktionsutrustning vid pelletfabrikerna i Veijen och Håstrup
samt lagerverksamhet i Riga i
Lettland.
Samtidigt med köpet gör parterna en långsiktig överenskommelse om leveranser till återförsäljare och värmemarknaden i
Danmark. Det innebär att par-

terna koncentrerar sig på sina
kärnverksamheter och stärker
sina positioner på den danska
marknaden.
Vapo har för avsikt att utveckla verksamheten vid Vildbjerg
för att garantera en säker leverans av pellets med hög kvalitet
till Statoil A/S. Vildbjerg kommer att vara huvudort för att
försörja den danska marknaden
med pellets.
– Vi ska utveckla produktionen i Vildbjerg för att maximera volymen samtidigt som
Vildbjerg ska vara terminal

för pellets av hög kvalitet som
importeras från Finland, säger
Tommi Ruha, chef för aﬀärsområdet förädlade bränslen på
Vapo. Kontraktet gäller årliga
volymer på 100 000-170 000
ton pellets.
Vapos ökade aktiviteter i området ligger i linje med strategi
för Östersjö-regionen. Köpet av
lagret i Riga stämmer också det
väl med denna strategi. Vapo
kommer att skynda på för att
bygga en pelletsfabrik i anslutning till lagret. Pellets kan komma att exporteras från Lettland

till övriga Europa.
Den ﬁnska staten äger 50,1
procent av aktierna i Vapo och
Metsälitto äger 49,9 procent.
Under 2004 hade Vapo en omsättning på 527,7 miljoner euro
samt 1 814 anställda.
Statoil A/S är ett dotterbolag
till norska Statoil med 23 899
anställda och verksamhet i 29
länder. Den totala vinsten 2004
var 306 miljarder norska kronor.
Statoil svarar för 60 procent av
all olje- och gasproduktion i
Norge, och den internationella
produktionen ökar snabbt.

Automatisk fukthaltsbestämning av biobränslen med NIR-metoden

F

ukthaltsmätning av biobränsle har stor betydelse
för energibra nschen.
Dagens fukthaltsbestämning
sker genom uttag av prover på
ankommande bränsleleveranser
följt av analys genom torkning

och vägning. Att istället genom
en snabb analysmetod och med
god noggrannhet kunna mäta
fukthalten skulle ha många fördelar. Tester visar att NIR-metoden är fullt jämförbar med dagens standardiserade mätmetod

Torvnäringen ska ses över
lovar Mona Sahlin

D

et är bra att regeringen
ser över hur torvnäringen ska kunna överleva.
Det sade den socialdemokratiska
riksdagsledamoten Carina A Elgestam, i Sveriges Radio Kronoberg den 13 oktober, om det svar
hon fått av ansvariga ministern
Mona Sahlin på en fråga om
torvens framtid. Bakgrunden
till frågan är att värmeverken

i Växjö och Ljungby planerar
att sluta använda torv, eftersom
kostnaderna skenat iväg med
dagens regelsystem. regeringen
ska analysera situationen för
såväl torvnäringen som berörda
orter i Sverige, lovar ministern
i sitt svar.
Torven ingår i handeln med
utsläppsrätter, något som gör
torven allt dyrare.

under de förhållanden som gäller vid bränslemottagning på ett
värmeverk. De värmeverk som
har automatiserad provtagning
idag kan komplettera med NIRutrustning. Andra värmeverk
kan till en relativt låg kostnad

köpa utrustning för att mäta i
lasset med en sond.
Läs mer om detta i en Värmeforsk-rapport med nummer 935
skriven av Magnus Berg, SvenErik Wiklund, Mikael Karlsson
och Robert Tryzell.

SLF satsar fem miljoner till
forskning om bioenergi

S

tiftelsen Lantbruksforskning, SLF, kommer att
prioritera forskning kring
bioenergi och tillväxt.
Fem miljoner kronor har
avsatts till forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogrammet, FUD, Produktion och
förädling av energigrödor samt
energibesparing inom jordbruket. Programmets arbetsgrupp
Nr 5 2005

har redan startat ett antal förstudier inom områdena hampa,
halm, spannmålseldning och
energianvändning som ska redovisas före årsskiftet.
För att stötta LRFs visionsarbete startade SLF för två år
sedan ett forskningsprogram
för strategisk forskning rörande
lantbrukssektorns tillväxt.
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ABAB KLIPPEN 250

PACKA PELLETS
I SÄCK

Fisker levererar packningsmaskiner
och kompletta packlinjer.
Plasten tillförs maskinen i form av
rullar och säckarna formas, fylls och
försluts i ett arbetsmoment.
Plast från rulle är den absolut billigaste metoden att packa pellets i
säck.

Referenser (Pellets):
Flexa Heat
HMAB
Såbi—ny stor anläggning
Laxå Pellets AB
Statoil, Norsk Trepellets AS
Bioenergi Luleå AB
Svensk Brikett Energi AB
Bioenergi Skandinavien AB
Mebio
BioNorr AB
Wisswood AB
BooForssjö AB
Ve-gruppen A/S

Pellets i säck gör logistiken enkel.
Pallarna kan ställas utanför och kunderna tar med sig varan på ett enkelt
sätt.
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HELAUTOMATISK — BILLIGT EMBALLAGE
Fisker Skanderborg A/S

www.fisker.as
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tel +45 87 93 82 22

08-584 00 130
070-690 91 33
www.allanbruks.se

Möten i fokus på Fjärrvärmemässan
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tt genomgående tema för
årets mässa är möten. Utöver alla möten som förstås uppstår mellan utställare och besökare så har Svensk Fjärrvärme
beslutat att förlägga sitt årsmöte
i samband med mässan. Årsmötet pågår 22-23 november och
beräknas locka mellan 300-400
personer. Dessa består av representanter för de ﬂesta av Sveriges
alla värmeverk, d v s en mycket
viktig målgrupp för utställarna
på mässan.
– Våra medlemmar besöker
ju i hög grad både Fjärrvärmemässan och årsmötet i normala
fall, säger Ann-Soﬁe Mårtensson, informationschef på Svensk
Fjärrvärme, och eftersom tid är
en bristvara idag ser vi det som
mycket positivt att våra medlemmar får möjlighet att slå två
ﬂugor i en smäll.
Den 23-24 november arrangerar dessutom branschorganisationen för bioenergi, SVEBIO,
sina årligen återkommande
Bioenergidagar i samband med
Fjärrvärmemässan för första
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När det gäller KVARNAR

gången. Dagarna beräknas locka
200 deltagare och har fokus på
aktuella bioenergifrågor.
– Vi ser det som en stor fördel
att våra medlemmar kan varva
konferens med att även se de senaste produkterna på området,
säger Karin Haara på Svebio.
Många av våra medlemsföretag
ställer ju också ut själva på Fjärrvärmemässan.
Slutligen har även VÄRMEK
(Svenska värmeverkens ekonomiska förening) beslutat att
förlägga sitt årsmöte för 80-90
personer till mässdagarna. VÄRMEK har också sedan många år
tillbaka en stor samlingsmonter
på Fjärrvärmemässan för sina
medlemsföretag.
– Fjärrvärmemässan är ju sedan länge en etablerad samlingspunkt för fjärrvärmebranschen
och dess närliggande områden,
säger Magnus Eriksson, projektledare för Fjärrvärmemässan. Vi
är förstås glada att vi kan erbjuda våra besökare och utställare
de synergieﬀekter som alla dessa
möten genererar.

Nyheter

EU satsar 12,8 miljoner Euro på
metoder att framställa bioetanol

E

U startar ett nytt forskningsprojekt som skall
utveckla kostnads- och
miljöeffektiva metoder att
massproducera etanol som
fordonsbränsle. Satsningen är
ett viktigt led i EU-direktivets
mål att ersätta fossila bränslen
i transportsystemet med 5,75
procent år 2010. Initiativtagare
till projektet är Lunds tekniska
högskola och det franska forskningsinstitutet Institut Francais
du Petrol.
Projektet, som ﬁnansieras med
12,8 miljoner Euro, skall pågå i
fyra år och startade nyligen med
ett första gemensamt möte i Paris med de 21 universitet, forskningsinstitut och företag som
deltar i projektet.
– Tanken är projektet efter
hand skall bidra med nya patent
och kommersialiseringsmöjligheter, förklarar Guido Zacchi,
professor i kemiteknik på Lunds
tekniska högskola. LTH och
Lunds universitet är den största
universitetspartnern i projektet
och ansvarar för ﬂera delprojekt
inom NILE, New Improvement
for Lignocellulosic Ethanol, som
projektet kallas. Huvudkoordinator är Institut Francais du Petrol.
Projektet har identiﬁerat tre
prioriterade huvuduppgifter som
bedöms vara särskilt angelägna;
a) att utveckla nya enzymer för
att bryta ner cellulosan i växtmaterialet (framförallt barrved
och jordbruksavfall, t ex vetehalm) till socker b) att utveckla
ﬂer nya jästsorter som kan omvandla alla olika sockerarter i
biomassa till etanol samt c) en
ökad processintegration för att
minska energianvändningen.
– Redan nu har vi kommit så

långt att vi kan producera etanol
från biomassa i bland annat pilotanläggningen i Örnsköldsvik.
Den stora utmaningen för etanolbranschen idag är det krävs
en mer kostnads- och resurseffektiv produktion för att möjliggöra en storskalig introduktion
av drivmedelsetanol framställd
från biomassa. Mer kunskap baserad på processintegrerad forskning är helt nödvändig för att
åstadkomma detta, säger Bärbel
Hahn-Hägerdal som har huvudansvar för teknikutvecklingen
av nya jästsorter som omvandlar
de olika sockerarterna till etanol. Sammanlagt fem forskare
och tre doktorander vid LTH är
engagerade i projektet
NILE är det enda etanol-projektet som beviljats i EU:s sjätte
ramprogram. Två andra stora
pan-europeiska forskningsprojekt har ansökt om att forska på
etanolframställning, men NILE
bedömdes av EU ha störst potential med tanke på innehåll
och deltagare.
Andra svenska deltagare är:
• ETEK som har ansvar för
driften av den svenska nationella etanolpilotanläggningen i
Örnsköldsvik.
• LTH/Lunds universitet har
en viktig roll i utformningen
av pilotkörningarna och som
deltagare i pilotanläggningens
vetenskapliga råd.
• SEKAB, som är en stor distributör av etanol i Sverige och
även betydande i ett europeiskt
perspektiv.
• BAFF, som är en stiftelse med
industriella intressenter som verkar för att främja teknikutveckling och introduktion av etanol
som bränsle i Sverige.

Lantmännen köper värmeverk
i Skurup av NCC

L

antmännen stärker sin
position inom energiområdet.
– Vi vill ta en position i den
här mellanstora segmentet inom
fjärrvärmeområdet. Att ta ansvar för energiproduktion ligger

tydligt i linje med Lantmännens
aﬀärsidé, säger Bengt Håkansson aﬀärsområdeschef för energi
inom Lantmännen.
Anläggningens kapaciet ligger idag på 19 GWh per år, men
väntas höjas med 50 procent.

Nytt lagförslag ökar tillgången till
förnybara drivmedel

R

egeringen beslutar i dag
om en proposition om
en ny lag som gör stora
bränslesäljare skyldiga att sälja
minst ett förnybart drivmedel.
– Den nya lagen kommer
både att säkerställa att det ﬁnns
en god tillgång av förnybara
bränslen och underlätta introduktionen av miljöbilar, säger
miljöminister Lena Sommestad.
Den som står i begrepp att köpa
en miljöbil ska inte behöva tveka
på grund av att det inte ﬁnns
möjlighet att tanka förnybart.
Propositionen har tagits fram
i samarbete med miljöpartiet.
Enligt förslaget träder lagen i
kraft den 1 februari 2006. Utbyggnaden av pumpar med förnybara bränslen ska ske successivt mellan år 2006 och 2009.
I ett första steg ska de största
bränslesäljarna, som säljer mer
än 3000 kubikmeter bensin eller diesel per år, tillhandahålla
minst ett förnybart bränsle.
Det ﬁnns drygt 4000 mackar
i landet. För att undvika att små
företag träﬀas av allt för omfat-

tande investeringskostnader
undantas säljställen som säljer
mindre än 1000 kubikmeter
fossila bränslen per år från lagförslaget. Enligt regeringens
bedömning kommer cirka 2400
säljställen att omfattas av lagens
krav medan ungefär 1600 ställen undantas.
Vägverket blir central tillsynsmyndighet för den nya lagen.
Vägverket får även ge enskilda
säljställen dispens från kravet
att sälja förnybart om det ﬁnns
särskilda skäl.
Transportsektorn står för cirka 40 procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige.
Utsläppen från transporter har
ökat de senaste tjugofem åren
medan utsläppen från ﬂera andra sektorer minskat.
I propositionen föreslår regeringen och miljöpartiet även ett
nytt vägledande mål: År 2010
ska användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel utgöra minst 5,75 procent av
den totala användningen av bensin och diesel för transporter.

Börsbolagen ökade koldioxidutsläppen 2004

D

e svenska börsbolagens koldioxidutsläpp
har ökat under de tre
senaste åren. Under 2004 uppgick ökningen till fem procent.
Det visar Folksams Klimatindex som granskar klimatarbetet
inom 270 börsföretag.
– Det är mycket oroande att
börsbolagens utsläpp av koldioxid fortsätter att öka, säger Carina
Lundberg, marknadsdirektör på
Folksam kapitalförvaltning.
Folksams Klimatindex granskar för nionde året i rad klimatarbetet inom 270 börsbolag.
Indexet är en sammanvägning
av företagets utsläppstrend, genomförda klimatåtgärder och
kvaliteten på utsläppsredovisningen.
Enligt undersökningen släppte bolagen ut 28,6 miljoner ton
koldioxid 2004, baserat på jämförbara data, vilket är 1,3 milNr 5 2005

joner ton mer än föregående år.
De ökade utsläppen motsvarar
ungefär 1,8 procent av Sveriges
samlade utsläpp av växthusgaser
(72 miljoner ton, omräknat till
koldioxid). Ställt i relation till
bolagens omsättning minskade
utsläppen under 2004 med 0,4
procent. Utsläppen avser hela
koncernen, oavsett om anläggningen ligger i Sverige eller i
utlandet.
– Det är visserligen positivt
att de relativa utsläppen minskar
något, men det är den samlade
mängden växthusgaser i atmosfären som påverkar klimatet,
säger Carina Lundberg.
Utsläppsökningen med fem
procent under 2004 förstärker
den negativa trenden från 2003,
då bolagens jämförbara utsläpp
ökade med två procent, och från
2002 då ökningen uppgick till
med tretton procent.
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