Avfall för energi

Största investeringen i
Skövde ger bättre miljö
Skövdes nya avfallsanläggning startar fullskalig
produktion den 2 januari 2006. Den är relativt
liten jämfört med andra avfallspannor i Sverige,
men för kommunen är det den enskilt största
investeringen någonsin.

T

idigare kördes avfallet
från Skövde, Tibro, Hjo
och Karlsborg ända till
Linköping och eldades där. För
att slippa de långa transporterna
och kunna hantera avfallet själva
beslöt Skövde kommun att bygga en egen avfallspanna.
Detta var ett av huvudskälen
till att bygga pannan. Det andra
skälet var att Volvo, kommunens
största industri, ville ansluta sig
till fjärrvärmen och att de beﬁntliga biobränslepannorna inte
skulle räcka till för behovet.
Dessutom minskas
användningen av
olja med 6 000
kubikmeter per
år. Av fa llet
från de fyra
kom mu-

10

nerna ger tillsammans cirka 35
000 ton per år. Kapaciteten är
50 000 ton per år, därför kommer ytterligare avfall att tas
emot från andra kommuner.
Projekt i tre delar
Skövde Värmeverk AB jämförde ekonomin för system dels
baserat på förbränning med
ﬂuidbäddteknik och dels med
rosterteknik.
– Utvärderingen visade att rosteralternativet var överlägset för
en anläggnig i denna storlek.
Investering och drift av sönderdelningsutrustning
ble v för

dyrt i förhållande till de relativt
små volymer avfall som hanteras
i Skövde, menar Sven Åke Svensson på Carl Bro Energikonsult
i Malmö som arbetat med förprojektering, upphandling och
samordning.
Projektet upphandlades som
totalentreprenader fördelat på tre
huvuddelar. Leverantör för panna och rökgasrening blev Babcock & Wilcox Vølund i Danmark. Rökgasrening levererades
av Alstom i Växjö. Ångturbinen
levererades av Nadrowski, numera Dresser Rand. Byggnadsoch markarbeten levererades av
NCC. Ansvaret för styrsystem,
elinstallationer, rörsystem utanför pannan och turbinen var
Energitekniska konstruktioner
(ETK) i Luleå. Samordningen
av projektet sköttes av Carl Bro
Energikonsult i Malmö.
Vølund och ETK har gjort
fyra eller fem projekt tillsammans och svarar för ungefär lika
stora delar av projektet.
–Anläggningen är förbered för och

kommer att utrustas med rökgaskondensering senast 2007,
berättar Sven-Åke Svensson,
processamordnare på Carl Bro.
Skälet till att man väntade med
denna var att det var oklart om
Volvo skulle ansluta sig som
kund eller inte när anläggningen
planerades. Idag är det klart att
Volvo är med och då går det att
beräkna rätt dimension på rökgaskondensorn.
Kort byggtid
Byggstarten var våren 2004.
Pannan monterades upp under
bar himmel. Därefter byggdes
väggar och i mars 2005 var taket
på plats. Som mest jobbade cirka
80 personer med bygget.
I normal drift kommer totalt
tio personer att sköta anläggningen med två till tre personer
på varje skift. Under nätter och
helger kommer anläggningen att
styras från det beﬁntliga ﬂiseldade värmeverket. I början av
september 2005 startades provdriften av anläggningen som ska
pågå året ut.
Stor affär för
banken
Investeringen på 320 miljoner kronor är den enskilt
största i Skövde kommuns
historia. Finansieringen
har varit ute på anbudsförfrågan i hela EU, men det
var Handelsbankens
kontor

Nr 6 2005

Avfall för energi
i Skövde som fick uppdraget.
Det är även den största aﬀären i
Skövdekontorets historia, enligt
Christina Ljung, kontorschef
på Handelsbanken i Skövde.
Banken har lånat ut 145 miljoner till byggnaden som ägs
av Skövde Värmeverk. Pannan
och all teknisk utrustning har
köpts för 175 miljoner kronor av
Handelsbanken Finans som sedan hyr ut maskinutrustningen
till Skövde Värmeverk. Leasingavtalet är skrivet på 12 år med
möjlighet till förlängning i åtta
år. Hela anläggningen beräknas
vara betald efter 12-14 år.
Tydling färgsättning
Anläggningen har fått en originell färgsättning som kommunicerar med varje funktion. Den
del som rymmer rökgasreningen
är mörkgrå, inlastningen är ljusgrå. Byggnaden för förbränningen är glödröd och administrationsbyggnaden är ockragul.

För formgivningen svarar Ingemar Linusson, CH Arkitekter
i Skövde.
Balning av sopor
Avtalet med Linköping om förbränning av avfallet gick ut den
1 januari 2005. Efter det har
Avfallshantering Östra Skaraborg, ägt av Skövde, Tibro, Hjo
och Karlsborgs kommuner, tagit
emot soporna och gjort balar av
dem i väntan på att anläggningen skulle bli klar.
Balarna pressas på liknande
sätt som höbalar fast med en
större press som använder ett
kraftigare tryck. Balarna blir
mer kompakta och väger drygt
ett ton per styck. Balningen går
till så att soporna tippas på en
betongplatta på tippen i Skövde.
Där skedde tidigare omlastningen av soporna innan de kördes
till Linköping. En lastare lyfter
soporna på ett transportband
som matar balpressen. Balarna

hålls ihop med ett nylonnät och
packas in i sex lager med plast.
Kostnaden för balningen är
240 000 kronor per månad.
Skövde Värmeverk har tillstånd att lagra balarna i tre år
men räknar med att använda alla
under 2006. Husgärdets Recycling i Axvall är entreprenör för
balningen och pressen kommer
ifrån Bala Press i Essunga.
Mindre panna
Förbränningen sker på en vattenkyld rost med den teknik
som Babcock & Wilcox Vølund
har utvecklat under 20 års tid.
Förbränningsugnens kapacitet är 8,7 ton per timma vilket
motsvarar en tillförd eﬀekt på

20,6 MW.
Valet av en beprövad teknik
gav en lägre investeringskostnad. samtidigt ﬁck anläggningen något lägre prestanda för
elproduktion med ångdata på
16 bars tryck och 216 graders
temperatur.
– Detta är en av de mindre
pannor som vi har byggt, även
om den i Finspång är på 10
MW. Om man ser till omkostnader per producerad eﬀektenhet så blir det normalt för dyrt
att bygga mindre anläggningar
än så här, säger Sören Borup på
Babcock & Wilcox Vølund i
Esbjerg i Danmark.
Text Anders Haaker
Foto Soﬁe Samuelsson

Faktaruta Östermalmsverket
Fjärrvärmeffekt: 18 MW
Värmeproduktio: 150 GWh
Eleffekt: 1,7 MW
Garanterade emissioner: 80 procetn av NFS202:28
Levererad fjärrvärme i Skövde 2004: 255 GWh

En del av de personer från Babcock & Wilcox Vølund som arbetat med kraftvärmeverket i Skövde, från vänster: Mikael Lunø Kristensen,
Thøger Jensen, Jørn Sørensen, Mette Bendixen, Søren H. Borup, Kenneth Jørgensen, Michael Boel Olesen, Peter Johansson och Ole Dalby.
Karl-Johan Andersson, vd på Skövde Värmeverk tar emot en positivitetsklocka från Anders
Nyman på ETK, ansvarig på övrig process.

Kar
200
Idag
de 2
färsv
att h
anlä
plan
Tor
das.

PÅGÅENDE PROJEKT:

EKSJÖ ENERGI AB

– Avfallsförbränning Panna 5

SKÖVDE VÄRMEVERK
– Värmekällan

Ren
stad

ETK
www.etk.se

Nr 6 2005

Mer
11

