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Världen vaknar
äntligen

Nöjd!

Äntligen vaknar resten av världen, mycket tack vare Al Gores ”En obekväm
sanning” Nu debatteras miljöfrågan på varenda hemsida och i varenda media
som ﬁnns. Bioenergin kommer att bidra till att rädda jorden, det har vi vetat
länge men nu är det ett faktum för varje människa som är läskunnig.
soﬁe@bioenergitidningen.se

För ett år sedan när
jag skrev ledarspalten
till årets sista nummer
var jag uppfylld av
oro. Ingen verkade ta
klimatförändringarna
på allvar.

N

u ett år senare sitter
jag nöjdare och tittar i tidningar och
på våra största nyhetssiter på
nätet. Det haglar artiklar och
pressmeddelanden om allt vad
vi gör för att hjälpa jorden till
överlevnad. Folk reagerar och
är engagerade på fullt allvar.
Kungen figurerade bland
många andra artiklar på uppslag med rubriken ”Kungen av
pellets”
Den här branschen har
verkligen inte varit bortskämd
med beröm. All heder åt kompetenta tillverkare av utrustning och bränsle samt alla
duktiga informatörer som för
bioenergibranschen framåt.
Passar härmed på att önska er alla en fin avslutning
på 2006 och ett fantastiskt
2007.
Ni når mig i fortsättningen
på: soﬁe@bioenergitidningen.
se eller mina vanliga telefonnummer. // Soﬁe
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F

ossil energi bidrar till
jordens undergång. När
vi eldar fossila bränslen
så frigörs koldioxid som under
många miljoner år varit bundet
i olika former av kol. Genom att
förbränna kol, olja och gas på en
kortare tid än den nybildas så
ökar atmosfärens innehåll av
koldioxid på nytt.

Tid för samarbete
Användningen av fossil energi
som olja, gas och kol är vår tids
största miljöhot. Nästan alla
forskare i välden är idag överens om att det är samhällets
utsläpp av växthusgaser bidrar
till en global uppvärmning som
kan få katastrofala följder. Enligt Al Gore är faran den största
vi någonsin stått inför. Med
andra ord är det hög tid att ta
tag i problemet och samarbeta
för att göra så mycket vi kan för
att rädda den enda planeten vi
har.
Temperaturen stiger
dramatsikt
Flera studier visar att världstemperaturen är högre än på tolvtusen år. Det är vi människor som
skapar detta genom att felaktigt
ta tillvara på jordens resurser
utan att betala tillbaka. Det
är ökningen av växthusgaserna
som gör att temperaturen stiger,
dessa kommer i första hand från
förbränningen av fossila bränslen som olja, kol och naturgas.
Om vi fortsätter i samma takt
kommer vi att tvingas se förändringar som ger enorma konsekvenser.

Baskunskap om fotosyntesen
Foto betyder ljus och syntes betyder sammansättning. I korthet kan man beskriva fotosyntes
som att de gröna växterna tar
upp energi från solen, vatten
och mineraler från marken och
koldioxid från luften och med
hjälp av klorofyllet omvandlas
ämnena till socker och stärkelse
samtidigt som dom avger syre
som en restprodukt.
Fotosyntes sker med hjälp av
solljus och klorofyll i växtens
blad. Vatten och koldioxid sätts
samman och med hjälp av energi
från solljuset bildas kolhydrater
i form av enkla sockerarter som
växterna sedan kan omvandla
till en hel rad med andra ämnen
som till exempel protein, fetter,
stärkelse och cellulosa.
Under fotosyntesen frigörs
syre som en biprodukt. En del
av syret använder växten, men
den största delen släpps ut i luften. Allt syre som vi människor
och djur sedan behöver för att
andas kommer alltså från växternas fotosyntes.
Betala tillbaka syret
Koldioxid bildas även vid förbränning av bioenergi men
man anser att biomassa är koldioxidneutralt, det vill säga att
den koldioxid som bildas vid
förbränningen är lika med den
koldioxid växten under sin tillväxt tagit ur atmosfären och via
fotosyntes omvandlat till det kol
växten består av och det syre vi
behöver för att andas.
När vi eldar biomassa kan vi
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säga att vi betalar tillbaka den
brist på koldioxid i atmosfären
som växten under sin uppväxt
orsakat.
Om vi inte eldar biomassan
kommer i stort sett motsvarande
mängd koldioxid att återbildas
när växten långsamt förmultnar.
Bara en försvinnande liten del
lagras i jordskorpan för att - efter några miljoner år - bilda nya
kolfyndigheter.
Dagens halt av koldioxid i
atmosfären är den högsta på
420 000 år. Ju mer halten höjs
ju mer stiger jordens medeltemperatur.

Allt bryts ner
Vid en ofullständig förbränning
bildas andra kedjor av kolväteföreningar som kan vara både
besvärande och hälsovådliga,
men som tiden också bryts ned
till koldioxid och vattenånga.
Om så inte skulle ha varit fallet
skulle vi efter de årmiljoner som
gått sedan jorden bildades, idag
fått vada till knäna i oförbrända
kolväteföreningar.
Det tillskott av koldioxid som
bioenergin kan lastas för kommer således enbart från den fossila energi som används i samband med avverkning, transport
och övrig hantering av biomassan fram till det är dags för förbränning.
Skriv på
En uppmaning till er alla! Gå
in på Aftonbladets hemsida och
skriv under uppropet ”Klimathotet - gör någonting nu!”
Soﬁe Samuelsson
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Modern bioenergiteknik
håller måttet
Mer än en fjärdedel av all energi som konsumeras
i Sverige kommer från bioenergi. Det är dubbelt
så mycket som för tjugo år sedan. Och den utvecklingen bara fortsätter. I takt med att olje- och elpriserna kapar en allt större del av inkomsten blir
antalet fastbränsleeldare bara ﬂer och ﬂer. Mer än
en miljon villaägare är idag mer eller mindre beroende av bioenergi för att hålla värmen. Vi har
frågat vår energiexpert Bengt- Erik Löfgren på
Äfab vad som ligger bakom utvecklingen

F

örsäljningen av vedkaminer och kakelugnar slår
alla tidigare rekord och
försäljningen av moderna vedpannor har mer än fördubblats
på bara ett par år. Samma fördubbling gäller även för automatisk ﬂis- och pelletseldning
med om möjligt en ännu snabbare utveckling. Så till exempel
verkar det som om pelletskaminen under hösten 2006 äntligen
skall ha fått ett genombrott på
marknaden.
Bioenergi är hetare
än någonsin
Men vad är det som ligger bakom denna framgång? Och är
tekniken så bra som man från
branschen vill göra gällande?
Framgången för modern bioenergiteknik hade varit omöjlig
om inte tekniken hade svarat
upp mot högt ställda förväntningar, samtidigt som det blir
allt tydligare för allt ﬂer villaägare att det är ett ekonomiskt
risktagande att bara ha ett uppvärmningssystem som är alltför
beroende av elström och olja.
Idag finns bioenegiteknik
som passar alla villaägare. Från
enkla pelletsbrännare som du
kopplar till den gamla beﬁntliga

pannan till soﬁstikerad teknik
som fungerar helautomatiskt
med samma bekvämlighet som
en oljeeldning. Det är bara att
välja, men naturligtvis finns
alltid ett samband mellan pris
och prestanda när det gäller att
välja utrustning. Man får ingen
oxﬁlé om man bara är beredd att
betala för falukorv.
Brasvärmen bättre
än sitt rykte
Med allt f ler vedeldare och
många braskaminer i eluppvärmda hus i tätt bebyggda villaområden som också används i
allt större omfattning är det inte
så konstigt om det emellanåt
uppstår klagomål på störande
rök och vedhantering.
Enligt skorstensfejarnas statistik ﬁnns mer än 1,1 miljoner
lokaleldstäder driftsatta och
närmare 400 000 av dessa används som värmekälla och sotas
därför med tätare intervall. Med
så många användare vore det
märkligt om inte någon skulle
falla utanför ramarna.
De allra f lesta klagomålen
bottnar dock i en felaktig hantering av utrustningen. Man
eldar för fuktig ved, stryper på
förbränningsluften (pyreldar)

eller till och med försöker elda
plaster och andra brännbara sopor. I de allra ﬂesta fall räcker
det med att man gör eldaren
medveten om problemet för att
denne skall lära sig elda på rätt
sätt. Moderna braskaminer och
kakelugnar blir också bättre och
bättre och nya kaminer är idag
mer förlåtande för användarens
misstag.
Dessutom vittnar försäljningssiffrorna på så kallade
värmeloggs (briketter) att det
är fler och fler som köper sitt
bränsle. Värmeloggs är bekväma
att införskaﬀa, och har en jämn
storlek, högt energivärde och utmärkta förbränningsegenskaper.
Loggsen ger färdig brasvärme för
under halva elvärmepriset.
Pelletskaminen vinner ﬂer anhängare
Äntligen verkar det också som
att pelletskaminerna fått sitt
stora genombrott på marknaden. Under hösten i år säljs det
mer än tre gånger så många
pelletskaminer som det gjorde
förra året, och den trenden verkar vara stabil. Till skillnad från
värmepumpar så är det lätt att
via en enkel omformare driva en
pelletskamin från ett bilbatteri
och hålla värmen även vid även
långvariga strömavbrott.
Dagens pelletskaminer är
fullstora värmepannor som lätt
klarar av att värma hela byggnaden, och det ﬁnns automatiska
påfyllningssystem som gör att
man slipper bära pelletssäckar
in i ﬁnrummet. Det går även att
få pelletskaminer som är vattenmantlade och som därmed kan
kopplas till byggnadens radiatorsystem och även producera
tappvarmvatten.
Det är ypperliga värmesystem
som kan kombineras med solvärme vilket även några av våra
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Bengt-Erik Löfgren, Äfab

mest framsynta småhustillverkare verkar ha förstått.
Vi på Äfab har enbart sedan
semestern haft kontakt med tre
av landets större småhustillverkare som står i begrepp att lägga
värmesystem uppbyggda kring
solvärme och pelletskamin som
standardalternativ för uppvärmning.
Flera av småhustillverkarna
tillverkar idag pellets av sina
restprodukter från produktionen.
Pelletsanvändning
expanderar över
hela världen
Försäljningen av pellets till villamarknaden ökade förra året med
33 procent och första halvåret i
år visar på en drygt 70 procentig
ökning. Det betyder, enligt PIR,
att landets villaägare kommer att
köpa dryga 600 000 ton pellets i
år och 800 000 ton år 2007.
Fler än 170 000 villaägare
värmer redan idag sitt hus med
pellets. I Europa är det förutom
Sverige och Danmark även
Tyskland, Österrike och Italien
som är riktigt heta marknader.
Men Storbritannien, Irland och
Frankrike är också på gång med
pelletsvärme för villabruk.
Klart positivt för vårt klimatarbete. Varje kWh elvärme
Fortsättning på sid. 56
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vi ersätter minskar behovet av
kolproducerad elström med en
faktor 3,3 och varje liter olja vi
ersätter minskar utsläppen av
koldioxid med 2,7 kilo. Räknat
som minskade koldioxidutsläpp
motsvarar 800 000 ton pellets
omkring 1,1 milj ton när man
ersätter olja och 3,4 milj ton när
man ersätter kolproducerad el.
Höjda priser
Många har reagerat på att pelletspriset under hösten har ökat
med närmare 30 procent vilket
vid närmare eftertanke är en
naturlig utveckling då priset på
olja och elström samtidigt ökat
ändå mera! Det är vad marknaden är beredd att betala som
bestämmer priset på en vara, och
stiger priset på alternativen ﬁnns
möjlighet att höja priset även på
pellets. Så fungerar marknadskraftena. Faktum är att trots de

kraftiga prishöjningarna under
den senaste tiden har marginalen till olje- och elpriset aldrig
varit större. Med andra ord har
det aldrig varit lönsammare än
nu att konvertera till pellets!
– Man bygger inte en pelletsfabrik av social välgörenhet.
Man investerar för att tjäna
pengar, och då vill man naturligtvis få ut maximalt betalt för
sin vara. Men höjer man för
mycket öppnar man dörren för
sina konkurrenter och en ökad
import av pellets, vilket är en
viktig prisdämpande faktor.
Nya bränslen
Ett stigande pelletspris öppnar
även upp möjligheterna att tillverka nya bränslen. Det som
verkar vara mest lovande och
som redan börjar komma ut på
marknaden är pellets tillverkad
på restprodukter inom jordbruket. Redan nu ﬁnns företag som
erbjuder pellets och briketter

från halm, rörﬂen och hampa.
Med ökad efterfrågan av bioetanol och RME kommer också
nya restprodukter av drank och
rapskaka att bli pellets. Högre
askhalter, svårare att elda men
till ett lägre pris.
Även ved- och ﬂiseldningen ökar
Lite i skuggan av den fantastiska
utvecklingen av pelletstekniken
har även ﬂiseldningen utvecklats så att den moderna teknik
som marknadsförs idag i princip fungerar lika bekvämt och
miljövänligt som moderna pelletsbrännare. För de som har
tillgång till f lisbränsle är nu
ﬂiseldning ett fullgott alternativ
till pelletsvärme.
Glädjande är också att försäljningen av moderna och bra vedpannor med ordentligt tilltagna
ackumulatorvolymer har mer
än fördubblats under de senaste
åren. I och för sig från långa ni-

våer, men ändå ett trendbrott då
det under slutet av 90-talet såg
ut som om den äldre icke miljömärkta tekniken skulle vinna
marknadsandelar. Jag kan inte
undgå att nämna att de vedpannor som idag är Svanenmärkta
(Baxi och CTC) faktiskt har
emissioner som ligger lägre än
vad många p-märkta pelletsbrännare klarar.
Modern bioenergiteknik är
bra, den håller måttet, och är det
bästa alternativet vi har för att
ställa om vårt energisystem. Det
finns bioenergiteknik för alla
hus och alla användare, och det
går att använda bioenergi utan
att vi har störande utsläpp för
grannarna.
Glöm inte bort att billigare
bioenergi ökar villaägarnas
köpkraft och därmed bidrar till
ökad sysselsättning i alla branscher. Bioenergi är en motor för
tillväxt!
Bengt- Erik Löfgren

Olika hus kräver
olika lösningar
Den nya energisnåla
villan med direktel
utan pannrum
om första alternativ föreslår
vi pelletskamin. Eventuella
behov av värmefördelning kan
lösas med en enkel ventilation
med övertryck i det rum man eldar. Pelletskaminen är en primär
värmekälla och kan i de allra
ﬂesta fall ta upp till 80 procent
av husets värmebehov.
Alternativ två blir braskamin
eller kakelugn. Kräver dock lite
mer arbetsinsats och klarar inte
att ta lika mycket av värmebehovet.
Vattenmantlade kaminer bör
övervägas om husets planlösning inte är öppen. Glöm inte
solsystemet i kombination med
pelletskaminen, då får du det ultimata systemet med förnybara
alternativ.

S
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Direktelvärmda
huset modell äldre
utan pannrum
ven här rekommenderas pelletskaminen i första hand.
Överväg vattenburet system
med en ordentlig energiinvestering. Fundera på att gå över till
vattenburet system med fjärrvärme, alternativt pellets med
ny panna, bulkförråd eller en
miljögodkänd vedpanna.

Ä

Elvärmda huset med
vattenburet system
men litet pannrum
annlösning bäst. Har man
plats att installera ett pannsystem är det alltid bästa alternativet, vare sig det är pellets
eller ved. Man kan även tänka
sig vattenmantlad pelletskamin
gärna i kombination med solsystem.

P

Oljeeldade huset
från -60 - 70-talet,
radhus/kedjehus
adhus/kedjehus ligger oftast i tätort, där bör i första
hand undersökas möjligheterna
till fjärrvärmeanslutning, eller
anslutning till närvärmeanläggning som eldas med ﬂis eller
pellets. Om utrymme ﬁnns kan
man tänka sig egen pannlösning
även här. Betänk dock att pellets
kräver lagringsutrymme.

R

Den större fristående oljeeldade villan
omplettera med pelletsbrännare. Här kan man
använda befintlig panna och
installera en pelletsbrännare,
om pannan är lämplig. Pannan
kan passa vissa pelletsbrännare,
men inte andra.
Är pannan olämplig kan man

K
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välja mellan en ny panna som är
väl anpassad till pellets eller en
modern vedeldning, med rejäla
ackumulatortankar. I dag ﬁnns
flera olika typer av lösningar
med enkla pelletspannor och
separata brännare eller helt integrerade system. Flera företag
kan nu även erbjuda paketlösningar för bioenergi och sol.
När hela systemet skall bytas
är det viktigt att tänka igenom
hela systemet och gärna ta hjälp
av kunnig installatör för att få
en så bra helhetslösning som
möjligt.
Tänk även på att vedsystemetblir bättre och bekvämare med
rejäla ackumulatortankar och
miljögodkänd teknik. Gå inte i
fällan med låga priser på utrustningen. Som med allting annat
får man vad man betalar för.
Soﬁe Samuelsson
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Lantbrukets bostadsbyggnader

P

Lantbrukets bostadsbyggnader har av en lång tradition varit uppvärmda med
i huvudsak ved. Givetvis så förekommer även de andra energialternativen men
dock inte alls så frekvent som i vanliga småhus.

annbranschen hade ett
par riktiga guldår i slutet
av 80-talet i och med att
avdragsrätten för bostadsbyggnaden på lantbruket försvann
den sista december 1990.
Samtidigt försvann den så
kallade installationsmomsen på
12,87 procent.
Dessa år var det inte svårt att
sälja pannor och just försäljningen av vedpannor till lantbruket
satte ett närmast oslagbart rekord.

Bioenergi toppar
önskelistan
Det idag mest efterfrågade och
köpta värmesystemet för bostadsuppvärmning på lantbruket
är ett bioenergisystem. Ved, ﬂis
och spannmålsutrustning ligger
högst på önskelistan. Ganska
självklart egentligen med tanke
på att lantbrukaren själv oftast
kan producera detta. Vidare så
är ju uttag av energi från den
egna produktionen för bostadsuppvärmning skattefri.

Pannan ﬂyttar
I och med att en modern vedeldning är mer utrymmeskrävande
än en oljeeldning så har det blivit
relativt vanligt att lantbrukaren
har ﬂyttat ut vedeldningen från
bostadsbyggnaden.
Ett nytt pannrum har inretts
som värmer bostadsbyggnaden
via ett kulvertsystem. Inte alldeles sällan har man i samband
med detta även valt att värma
någon annan byggnad på gården.

Vedeldning
Vad det gäller vedeldning så
består en vanlig anläggning av
en 50 kW panna för halvmetersved och en ackumulatortank på 3 m³. Relativt ofta är
det bara pannan man byter då
tanken redan stått där en lång
tid. Merparten av pannorna som
säljs är av den typen vi ofta kalllar ”miljögodkänd” och har bra
värden på såväl verkningsgrad
som emissioner. Tyvärr så säljs
även andra, ej klassade produk-

ter och då oftast med ett lågt pris
som enda argument.
Flis och spannmål
Småskaliga ﬂis- och spannmålsanläggningar ﬁnns det gott om
på marknaden idag. Populärast
här är en stoker eller spannmålsbrännare som monteras på en
redan beﬁntlig panna.
Solsystemet
Något som jag personligen tycker är lite synd är att det sällan
kompletteras med solfångare
i dessa anläggningar. Systemmässigt passar bioenergi och sol
utmärkt ihop. Att ekonomiskt
kunna räkna hem en investering
i solvärme är givetvis så gott
som omöjligt ifall lantbrukaren
räknar ett energipris på mellan
0 och 15 öre per kWh för den
egna tillförda energin. Kan i och
med detta konstatera att lantbrukaren kanske inte är direkt
snål men i alla fall ekonomiskt
lagd. Dessutom är han en strävsam typ som tydligen inte vill
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ha semester från pannrummet i
fyra-fem månader varje sommar.
Uppmanar därmed mina kompisar i solvärmebranschen att
målgruppsanpassa marknadsföringen för denna kundgrupp.
Större anläggningar
På de senaste åren och med anledning av de stigande energipriserna har intresset ökat markant
att även konvertera den fossila
energianvändningen som ﬁnns
för gårdens egna produktionsanläggningar. Spannmålstorkning
är ett utmärkt exempel på konvertering från olja till bioenergi,
som det bara för ett par år sedan
var svårt att hitta lönsamhet i.
Dessa anläggningar är lite
svårare att generalisera då förutsättningarna för vad som ska
värmas och när på året varierar
stort. Bränslevalen här är desamma för de som används för
bostadsuppvärmningen med den
skillnaden att även stråbränslen
som halm kommer ifråga.
Olof Arkelöv, LRF Konsult

57

MODERNT BOENDE

Automatisk panna och
avancerade solfångare
Peter och Kristina Axelsson i Oskarshamn
köpte sig ett envånings
tegelhus byggt 1963.
Huset är på 90 m2 med
en källare under hela
huset, i källaren fanns
pannrummet med oljepanna och oljetank.

Pannan går igång då temperaturen sjunker under 60 grader
i ackumulatortankens övre del
och stannar när temperaturen
har nått 70 grader i mitten av
tanken. Den nedre delen av
ackumulatortanken är en så
kallad kallzon som endast kan
värmas upp med solslingan.
Regleringen är helautomatisk
och sköts av en PLC (Programmable Logic Controller) via 2
stycken temperaturgivare och
av en ”laddpump” med hjälp av
en rökgastermostat.

D

Enkel hantering med
smart system
Det enda man som boende behöver göra under eldningssäsongen
är att fylla på pellets en gång i
veckan och att tömma askan tre
till fyra gånger om året.

e byggde om huset så
att det skulle passa för
dem. Dels höjde de
taket så att de kunde inreda en
vindsvåning på 70 m2, dels bytte
de ut värmesystemet till pellets
och sol. De passade även på att
isolera taket bättre, med 30
cm mineralull, och att byta ut
fönstren till aluminiumklädda
3-glas energifönster. De ﬁck 10
000 kronor i bidrag för bytet
av fönster. Idag har de 200 m 2
uppvärmd yta, 40 i källaren, 90
i huset och 70 på vinden. Huset
värms med vattenburna radiatorer.
Pannan och
pelletsförrådet
Familjen Axelsson valde en helautomatisk KMP-UNO pelletspanna utan el-patron då denna
sitter i ackumulatortanken. Pannan är självsotande med hjälp av
en kompressor som blåser rent
brännaren varje gång som den
stannar. Likaså rengörs rökgastuberna genom att ”turbulatorer” i dessa lyfts upp och ner
så att askan faller ner i askbehållaren. Askbehållaren är på 40
liter. Det blir en ﬁn aska som
man kan strö ut på gräsmattan.
58

Familjen Axelsson halverade sin uppvärmningskostnad när de konverterade
till pellets och sol.

Eftersom den är basisk, hämmar
den tillväxt av mossa i gräsmattan. Framför pannan står ett
veckoförråd för pellets på 300

liter, från förrådet skruvas pellets automatiskt in till brännaren. Resten av pelletsen förvaras
på pallar i pannrummet.
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Solfångare och
ackumulatortanken
På taket har familjen två moduler med vakuumsolfångare.
Vakuumsolfångaren är 8 m2 stor
och innehåller 48 vacuumrör,
den eﬀektiva ytan på solfångaren
är ca 4,5 m2. I varje vakuumrör
sitter en absorbator på en heatpipe som leder upp värmen till
solfångarkretsen, cirkulationssystemet för solvärmen.
Vakuumsolfångarna är tillverkade i Kina men levereras
av Exoheat i Båstad, de utför
också kvalitetskontroller av de
importerade solfångarna för att
säkerställa kvalitetskraven.
Vakuumsolfångarna är mycket eﬀektiva, den 1 november var
det 47 grader i botten på tanken.
Solfångarkretsen har tredubbla
säkerhetssystem. 1) Om vattnet
skulle bli för varmt öppnas en
ventil och glykolen i solfångarkretsen kyls ned med kommu-

MODERNT BOENDE

Exklusivt system med
hög bekvämlighet

De plana solfångarna sitter på garagetaket. Garaget inrymmer även bulkförrådet för pellets.

Windhagers beprövade
pelletspanna BioWIN
som tillverkas i Österrike ﬁnns även i Sverige,
bland annat i ﬂera hus i
Göteborgstrakten.

I

marknadsföringen kallas
den för den bekväma pelletspannan eftersom den
har helautomatisk bränslematning, helautomatisk rengöring
nalt vatten. 2) Expansionskärlet
är extra stort och fungerar som
buﬀert vid kokning och har automatisk återfyllning. 3) Dessutom finns en säkerhetsventil
som löser ut vid 6 bar.
Pannan och vacuumsolfångarna är kopplade till en ackumulatortank på 500 liter. I ackumulatortanken sitter tre kamﬂänsslingor. Längst ner sitter en 15
m lång slinga för solvärmen och
en 9,5 m lång slinga för att förvärma varmvattnet och högst
upp en 15 m lång slinga för
slutvärmning av varmvattnet. I
ackumulatortanken ﬁnns även

av värmeytorna och helautomatisk asktömning. Pannan ﬁnns i
fyra olika eﬀektstorlekar från 10
kW till 26 kW.
Pannan
Till skillnad från många andra andra pelletspannor på den
svenska marknaden är Windhagers BioWIN en modulerande
hetvattenproducerande panna
som levererar den effekt som
behövs för tillfället med bibehållen optimal förbränning. Detta
innebär att 10 kW pannan kan
leverera värme från 2,9-9,9 kW
och att 26 kW pannan kan leveen elpatron som reserv. Ackumulatortanken är väl isolerad,
med 90 mm polyuretan för att
temperaturskiktningen i tanken
inte skall gå förlorad.
Halva kostnaden
Totalkostnaden för anläggningen är 150 000 kronor. Pannan
kostade 50 000 kronor, solfångaren 30 000 kronor, ackumulatortanken 20 000 kronor.
Kringutrustning såsom elpatron, styrning, automatik, rör,
shuntar och ventiler samt två
veckors installationsarbete gick
på ytterligare 50 000 kronor.

rera värme från 7,5-25,9
kW utan att man därmed
får sämre förbränning
och ökade luftföroreningar.
Normalt sett behöver
man endast en varmvattenberedare på cirka 200
liter men om man vill
komplettera den med
solvärme så måste man
även installera en ackumulatortank.
Matningssystemet är
ett sugsystem som via två
sugslangar med fem cm diameter
helautomatiskt fyller på internförrådet från ett större bulkförråd. Bulkförrådet kan placeras
var som helst inom ett avstånd
på 15-20 meter. Det ﬁnns till
och med en pelletstank som
kan grävas ner i marken. Driften regleras av ett modulerande
styrsystem som ﬁnns i pannan.
Här får man all information om
driften och kan ställa önskad inomhustemperatur och nattsänkning eller ökning på morgonen
när alla skall duscha.
Rengöring av brännarkopp
och konvektorer sker automatiskt, askan faller ner och skruMan ﬁck 6000 kronor i bidrag för solfångaren och 14 000
kronor i bidrag för konvertering
från olja till pellets. Anläggningen blev färdig den 1 juli, till den
1 november har man använt 13
säckar á 16 kg. Man räknar med
att det kommer att gå åt ca 4
pallar pellets a´ 2000 kronor per
pall alltså 8000 kronor om året i
uppvärmningskostnad. Detta är
mer än en halvering av kostnaden för att värma med olja.
Braskamin
Dessutom har man en eldstad,
en Keddy vedkassett, som man
Nr 6 2006

vas in i en behändig asklåda.
Som får tömmas efter cirka tre
ton pellets.
Installatören
Patrik Henriksson, från ﬁrman
PS Mark & Pelletsbrännare,
som säljer, installerar och servar Windhager-pannorna i Göteborgstrakten visade mig ett
hus i Sävdalen norr om Göteborg. Huset är ett äldre hus i två
våningar med uppvärmd källare och värms med golvvärme.
Från början värmdes det med
olja men numera värms det upp
med pellets och sol.
Förråd
Bredvid huset står ett garage och
där har man byggt in ett bulkförråd på 8 m 3 som rymmer
cirka 4 ton pellets. Från garaget
till pannrummet transporteras
pellets via två sugslangar som
grävts ner under gräsmattan.
Solsystemet
På garagets sydtak sitter 10,8 m2
plana solfångare integrerade i taket och i pannrummet ﬁnns en
välisolerad ackumulatortank på
Fortsättning på sid. 65.

eldar med gratis ved. Dels för
att få mysvärme och dels för att
minska kostnaden för pellets.
Installatör
Värmesystemet har konstruerats
och installerats av energikonsulten Dan Bengtsson, med egna
företaget IQ Energi som har
KMP AB som huvudleverantör.
Han arbetar främst i mellersta
delen av Kalmar län.
Man kan konstatera att familjen Axelsson har fått ett mycket
avancerat och lättskött värmesystem för en rimlig kostnad.
Varis Bokalders
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FRAMTIDENS HUS

Nytänkande krävs för
framtidens hus
Energipriser, klimatförändring och
miljöförstöring ställer allt högre krav
på våra hus. Många av de hus som
finns på marknaden konstruerades
när energipriserna var mycket lägre.
Därför krävs ett nytänkande när vi
står inför uppgiften att bygga ett nytt
hus. Här skriver Varis Bokalders om
sina tankar kring hur man kan bygga
framtiden hus.

P

å 70-talet när energin var
billig, byggde man husen
med ca 10 cm isolering i
väggarna och 10 cm i taket. Efter oljekriserna 1972 och 1979
ﬁck vi nya byggnormer, så på
80-talet ökade vi isoleringen
till ca 17 cm i väggarna och 22
cm i taket.
Mer isolering
Men med 2000-talets energipriser bör vi isolera husen ännu
bättre. I energisnåla så kallade
”passiv hus” isolerar man husen
med 30-40 cm i väggarna och
50-60 cm i taket. Grunden om
den ligger mot marken bör isoleras med 20 cm, eller om man har
golvvärme med 30 cm isolering
för att undvika att man slösar
energi på att värma upp marken
under huset.
Vid mycket välisolerade hus
är det viktigt att huset byggs
lufttätt och att man i konstruktionen undviker köldbryggor,
till exempel mellan grund och
yttervägg. Lufttätheten beror
mycket på hur tätskiktet ansluts
till fönster och dörrar. För att
undvika att tjälen går in under
huset kan man komplettera med
en isoleringskrage runt huset.
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Så här kan ett hus anpassat för framtidens boende se ut.

Fönster
På 70-talet byggde vi hus med
2-glasfönster med ett u-värde på
ca 3 W/m2K, på 80-talet gick vi
över till 3-glas fönster med ett
U-värde på ca 2 W/m 2 K. Nu
finns det ännu bättre fönster,
till exempel 3-glasfönster med
så kallat ”energiglas” som har
ett lågemissionsskikt på glaset,
med gas mellan rutorna istället
för luft och med bättre karmar
och bågar.
Lågemissionsskiktet minskar
strålningsförlusterna, gasen
mellan rutorna minskar konvektionsförlusterna (luftrörelsen
mellan glasrutorna) och karmar
och bågar är utformade så att
ledningsförlusterna genom dessa
minskas. Dylika fönster har ett
U-värde på ca 1W/m2K.
Med mycket välisolerade fönster, med U-värden kring 1, kan
man under korta perioder få lite
imma eller frost på norrfönster,
som försvinner efter ett tag.
Detta är en relativt liten uppoﬀring för att skydda miljön.
En annan möjlighet är att
man skaﬀar sig 2+2 glasfönster,
alltså ﬂexibla fönster. På sommaren har man då ett 2-glasfönster
och på vintern drar man fram

ett innanfönster ur väggen så att
man har 4-glasfönster under den
kallaste perioden.
Ventilation
När det gäller ventilationssystem som spar energi ﬁnns det
ﬂera olika strategier. Antingen
så bygger man ett ventilationssystem med värmeåtervinning
eller också så tar man in tilluften via en jordledning där luften
förvärms på vintern och kyls på
sommaren.
Värmeåtervinning kan ske
antingen med ett FTX-system,
från och tilluftssystem med
värmeväxlare eller med en frånluftsvärmepump. FTX-system
bör utformas så att de är tysta,
lätta att rengöra och lätta att
underhålla.
Personligen föredrar jag reglerbar självdragsventilation,
luften tas in genom en eller
ﬂera jordledningar till sovrum,
och vardagsrum och tas ut med
ventilationsskorsten från toaletter och badrum. Man reglerar
ventilationen med spjäll och
ventilerar mera på sommaren
och mindre på vintern.
Då får man ett tyst system
och en något högre relativ luftNr 6 2006

fuktighet på vintern. På ventilationsskorstenen kan man sätta
en snurra, en vindförstärkare, så
att vinden kan hjälpa till med
ventilationen. Man kan ha en
extra jordledning till skaﬀeriet
så att det kyls på sommaren och
en till kaminen så att förbränningen sker med uteluft.
Om huset byggs på radonmark
så måste jordledningen vara tät
och ledningen bör utformas så
att den inte kan vattenfyllas.
Utformning
Håll ner storleken på huset, ju
större hus desto större resursoch energiförbrukning orsakar
man. Ett välplanerat hus utan
döda ytor ger mer nytta med
mindre yta. Ett kompakt hus
i två våningar har mindre yttervägg och därmed mindre
värmeförluster än ett utbrett
envåningshus.
Planera noggrant
Gör en genomtänkt zonering av
huset, vad skall vara varmt och
vad skall vara kallt och se till att
isoleringen enbart omsluter den
varma delen av huset.
För mig är det några element
som är självklara i ett ”ekologiskt

FRAMTIDENS HUS
hus”. Det skall ha ett vindfång
vid entrén så att man inte släpper ut en massa värme i onödan
när man går in och ut ur huset.
Man bör ha lite mera fönster
eller en liten glasveranda eller
växthus mot söder för att bättre
kunna ta vara på den ”passiva”
solvärmen, men man bör se till
att man kan skugga söderfönstren sommartid och ventilera det
glasade rummet med korsdrag
för att undvika övertemperaturer sommartid.
Huset skall naturligtvis ha ett
kallskaﬀeri så att all maten inte
behöver förvaras i stora kylskåp
som drar el, istället kan man ha
ett mindre kylskåp. Man kan
ha en ”torkholk” utanpå klädkammarens fönster för torkning
och vädring av kläder och naturligtvis skall huset planeras så
att man får in mycket dagsljus
så att man kan minska behovet
av elljus.
Materialval
Av miljöskäl bör man välja byggnadsmaterial som inte innehåller
miljögifter såsom tungmetaller
eller giftiga kemikalier.
De kemikalier som man vill
undvika är PBT-ämnen (långlivade ”persistenta”, bioackumu-

lativa och toxiska ämnen) och
CMR-ämnen (cancerogena,
mutagena och reproduktionsstörande ämnen). Mest giftiga
kemikalier finns det i färger,
limmer och fogmassor. Dessutom vill man välja material
som inte orsakar stora resursuttag, stor energiförbrukning och
stor miljöpåverkan, det vill säga
material med små ekologiska
fotavtryck per enhet.
Därför vill jag gärna bygga
husen i trä, isolera tak och
väggar med cellulosaﬁber eller
hampafiber, isolera grunden
med cellglas eller lättklinker
(leca) och på taket kan man ha
tegelpannor eller ett grästak lagt
på ett skikt av miljöskonsam PEeller PP-plast.
Jag undviker konstruktioner
som innehåller mycket lim,
drevar med cellulosaﬁber runt
fönster och dörrar istället för
att använda mig av fogmassa
(polyurethanskum) och väljer miljövänliga färger enligt
boken ”Ännu bättre stryktips”
som getts ut av Göteborgs kommun.
Elinstallationer utförs i skärmad halogenfri kabel och det
skärmande metallskiktet jordas
för att minska de elektriska fält

som elledningarna orsakar. Istället för att använda kopparrör
utförs vatten och värmeinstallationer med miljöskonsamma rör
av PE- eller PP-plast.
En intressant möjlighet att
förbättra inomhusklimatet är att
bygga innerväggar i lera eller att
putsa dessa med lerputs (lerklining). Lermaterial har en stor
förmåga att jämna ut luftfuktighet och temperatur inomhus så
att man inte tidvis får för torrt
och tidvis för fuktigt, framför
allt på vintern.
Värmesystem
Naturligtvis skall husen värmas
med förnybar energi. Eftersom
man vill minska elanvändningen
i Sverige, för att slippa använda
kärnkraft eller utländsk kolkraft, så blir inte den eldrivna
värmepumpen något bra alternativ.
Den lösning som träder fram
är att använda sig av biobränsle
och solvärme. I ett nybyggt energisnålt hus är värmebehovet
litet men man vill ha varmvatten året runt. Att bygga ett
pannrum bara för denna lilla
värmeproduktion känns onödigt. Lösningen är att ha en vattenmantlad eldstad i bostaden,

en solfångare på taket och en
ackumulatortank med inbyggd
varmvattenberedare.
Kamin, kakelugn
eller kökspanna
Antingen väljer man en vattenmantlad pelletskamin eller en
vattenmantlad vedeldad kamin,
kakelugn eller kökspanna.
Pellets är bekvämast men
många har tillgång till gratis
ved. Uppvärmningen gör man
med vattenburna radiatorer eller
med väggvärme. Eftersom värmebehovet är litet och kallraset
obeﬁntligt med bra fönster, kan
värmesystemet göras litet och
billigt, till exempel kan man ha
några radiatorer på innervägg
med korta rördragningar istället för att ha dem under varje
fönster.
Varis Bokalders
Mer information
Om du vill veta mer framtidens byggande och boende
kontakt arkitekt SAR/MSA Varis Bokalders 070-7473095,
varis@chello.se eller arkitekt
SAR/MSA Maria Block 0704403007, maria@blockark.
se, www.blockark.se

Ariterm-gruppen förvärvar KMP
Förvärvet av KMP gör
Ariterm-gruppen till
Nordens ledande leverantör av biovärmelösningar.

N

u blickar vi ut mot
övriga Europa, säger
konc ernchef Mat s

Bergsjö.
Ariterm-gruppens förvärv av
KMP Kalmar Maskinprojekt
AB innebär ett möte mellan
två ledande aktörer i biovärmebranschen. Två företag med stor
framgång på marknaden som
delar värderingar om framtidens

utveckling
– För att kunna vara en långsiktig framgångsrik aktör inom
detta område krävs både styrka
och en genomtänkt strategi.
Detta kräver samverkan och
fortsatt tillväxt, säger Aritermgruppens koncernchef Mats
Bergsjö.
Finansiell kraft
– Att ingå i Ariterm-gruppen är
ett lyft för KMP, menar Staffan Lundegårdh, VD KMP. Vi
har nu alla fördelar på vår sida:
intressant marknad, starka varumärken, kunnig personal,
duktiga återförsäljare och distributörer. Lägg till den ﬁnansiella
kraften och vi har ett guldläge.

Heltäckande
sortiment
– Intresset för pellets och andra
biobaserade värmelösningar har
aldrig varit större, menar David
Wiman, VD Ariterm AB. Miljö, ekonomi och bekvämlighet
är argument som gör att våra
lösningar vinner nya anhängare
varje dag, och med KMP som ny
familjemedlem kan vi erbjuda
konsumenterna ett heltäckande
sortiment för varje behov.
– Miljöhänsyn och kretsloppstänkande hamnar mer
och mer i fokus hos allmänheten, och kundnyttan är förstås
avgörande för vår framgång,
konstaterar Mats Bergsjö. I en
värld som förbrukar mer än
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58 000 fat olja per minut måste
vi utveckla hållbara och eﬀektiva alternativ.
En intensiv satsning
på teknikutveckling
Ambitionen för framtiden är
hög.
– Vi nöjer oss inte enbart med
att vara ledande i Norden, utan
siktar ännu högre, säger Mats
Bergsjö. Vi vill bli en ledande
aktör inom bioenergisystem i
hela Europa!
För mer in formation kontakta
koncernchef Mats Bergsjö, telefon 070-24 81 387. Webbadress:
www.ariterm.se
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Pitekaminen
Pitekaminen
– den nya generationens
– den nya generationens
pelletskamin
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SOLVÄRME
– EFFEKTIVT
OCH MILJÖVÄNLIGT

Miljövänlig
Miljövänligoch
ocheffektiv
effektivför
för
dig
som
önskar
dig som önskardet
detbästa
bästai i
funktion
funktionoch
ochdesign.
design.

Aquasol är en av landets
ledande tillverkare av
solfångare för uppvärmning.
Solenergi är mycket lönsamt.
Kostnaden uppstår vid
investeringen, därefter
utnyttjar systemet solens
gratisenergi. Den kan
reducera upp till 60% av dina
uppvärmningskostnader.
Besök vår hemsida,
www.aquasol.se.

www.pitekaminen.com
www.pitekaminen.com
0911-788 80

Aquasol/Arnes Plåtslageri.
Oskarsvägen 38, 702 14 Örebro.
Tfn: 019-16 56 90. info@aquasol.se
www.aquasol.se
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BioNordic, Söräng 7013, 821 93 Bollnäs, Tfn 0278-391 50

Brodalsvägen5,5,433
43322
22Partille,
Partille, Tel:
Tel:031-44
031-4408
0870,
70,Fax:
Fax:031031-44
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Brodalsvägen
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CTC V35 -

den bästa
vedpanna vi gjort!
Effektivare, rymligare,
naturligare och enklare
– prova själv!

Läs mer på www.ctcvarme.se
eller ring
CTC Direkt
020-44 11 44.
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SENASTE SOLNYTT

En räddare i nöden
Sol och pellets – ett
framgångskoncept för
att frigöra oss från oljeberoendet och minska
den elbaserade uppvärmningen! Vi står
inför ett avgörande och
aldrig tidigare har det
varit tydligare än nu.
Miljödebatten har under hösten 2006 intensiﬁerats med de rapporter
som visat kostnaderna
för växthuseﬀekten.

S

om en följd av detta ställs
energianvändningen i fokus. För att klara koldioxidmålen måste vi bryta mönster
och nå hållbara lösningar.
Nya aktörer
Nu nämns den förnybara energitekniken som räddare i nöden,
nu talas det om varaktighet,
energieffektivisering och med
detta träder nya aktörer in på
arenan.
Riskkapitalisterna ser nya
marknader och den energikrävande industrin vill säkra upp
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Foto: Lars Andrén

sig med förnybar energi. Och
mitt i miljödebatten accelererar
energipriserna vilket ger ytterligare näring åt omställningen.
Utmaningen
intressant
Oljan ska fasas ut och den elbundna uppvärmningen minimeras. Stora kapitalförﬂyttningar kommer att stimulera
utvecklingen av ny teknik.
Detta kommer att skapa tillväxt och sysselsättning i såväl
befintliga som helt nya branscher i Sverige. Redan nu ser
vi till exempel hur pelletsbranschen växer så det knakar och
inom solvärmebranschen börjar
det också röra på sig.
Lösningen ligger inte längre i
det traditionella utan i det nya, i
det förnybara och där biobränslet kommer att vara en av de viktigaste tillförselkällorna och där
solenergin kommer att spela en
allt viktigare funktion.

Bioenergis betydelse
I diskussionen kan man inte
annat än konstatera att lokala
biobränslepannor är det främsta alternativet till oljeeldad
och elproducerad värmetillförsel. Eftersom Sveriges Riksdag
visat ambition att minska elanvändningen blir värmepumpar
ett mindre logiskt alternativ,
åtminstone i de fall värmepumpen ersätter olje- eller biobränsleledning.
Det är därför inte vågat att
spekulera i att biobränsle kommer att ha en avgörande betydelse för vår energiförsörjning i
framtiden. En del av utnyttjandet kommer att ske i när- och
fjärrvärmebaserade system och
en del kommer att utnyttjas i
lokala anläggningar.
Konkurrens öppnar
för solen
Solvärmens betydelse i sammanhanget är självklar. I framtiden
kommer konkurrensen om biobränsletillgångarna att öka.
Vi har pappers- och byggmaterialmarknader som efterfrågar
stora mängder resurser, precis
som intentionerna av att använda biobränsle för drivmedel
kommer att öka.
Bredvid detta växer marknaden för förädlade trädbränslen
för såväl värmeförsörjning som
el-generering. I den hårdnande
konkurrensen gäller det att ut-
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nyttja resurserna optimalt och
det är här solvärmens betydelse
blir självklar.
Ökad lönsamhet
Solvärmen är ett komplement
till biobränsleanläggningar under låglasttid. I stället för att
använda en bristvara som inte
utnyttjas med optimal verkningsgrad kan solvärme stå för
huvuddelen av värmelasterna
under sommarhalvåret.
Det sparar inte bara resurser
i form av biobränsle utan också
stora kostnader och onödiga
miljöutsläpp. Solvärmen bidrar
således med att öka såväl verkningsgrad som lönsamhet i
anläggningar där sommarverkningsgraden inte kan anses som
tillräckligt bra.
Skapa system som
marknaden vi ha
Nu gäller det för branscherna att
se den framtida marknaden och
utveckla kompletta, standardiserade system som kan konkurrera
med värmepumpar, fjärrvärme
och andra alternativ vad gäller
bekvämlighet, lönsamhet och
miljöpåverkan. Jag är relativt
övertygad om att vinnarna i
den omställningsprocess som vi
är mitt i ﬁnns bland de pelletsoch solföretag som är framsynta
och skapar de värmesystem som
marknaden nu efterfrågar.
Lars Andrén, www.drivkraft .nu

SOL / NOTISER
Exklusivt system med hög bekvämlighet - fortsättning från sid. 59
erar bra och kräver extremt lite
skötsel. I det aktuella huset begränsar sig skötseln till att fylla
på bulkförrådet med pellets 1-2
gånger om året och att tömma
asklådan två gånger om året.
Man får en anläggning med
hög kvalitet och tillförlitlighet
samt låg driftskostnad. I det visade huset räknar man med att
det kommer att gå åt ca 4 ton
pellets.

Serviceavtalet håller anläggningen i topptrim

750 liter. Systemet värmer även
upp en swimmingpool på 35
m3 via en extern värmeväxlare
på ackumulatortanken.
Stor investering och
hög bekvämlighet
Windhagers värmesystem är
dyrt, bara pannan kostar ca

100 000 kronor, bulkförråd och
varmvattenberedare kostar ca 60
000 kronor, alltså totalt cirka
160 000 kronor. Vill man ha
ett system med panna, bulkförråd, solfångare och ackumulatortank kostar det cirka 220 000
kronor.
Men värmesystemet fung-

Sugslangar som transporterar pellets
från garaget till pannan.

5-årigt serviceavtal
Pellets i Göteborgstrakten kostar

mellan 2 000 till 2 500 kronor
per ton beroende på kvalitet och
inköpsställe, vilket betyder en
besparing på 10 000 till 12 000
om året jämfört med olja.
Med ett 5 -årigt serviceavtal
med årligt besök för genomgång
av anläggningen förlängs garantin till 5 år. På så sätt kommer
anläggningen alltid att vara i
topptrim med optimerad förbränning som håller ner pellets
förbrukningen.
Varis Bokalder
varis@chello.se

Systemutformning avgörande
Sol och pellet är en mycket bra kombination om systemet utformas på ett bra sätt visar Tomas Perssons
forskningsrapport som vi här redovisar en kort del av.

D

å kan besparingen i
pellet bli betydligt
större än den insamlade solenergimängden och
utsläppen av kolmonoxid kan
halveras jämfört med att elda
med enbart pellet. Pellet- och
solvärmesystemets utformning
är dock avgörande för hur stor

energibesparingen med solvärme
blir. Det visar ett forskningsprojekt som genomförts vid Högskolan Dalarna.
Systemutformning
En vanlig pelletpanna för villor
har varmvattenberedaren integrerad i pannan och volymen

är ca 150 liter för att klara stora
varmvattenuttag. Solvärmesystem kräver en ackumulatortank
för att lagra solvärmen från
dagen till de tillfällen då varmvatten används eller då värmesystemet är i drift. När man
kombinerar pelleteldning med
solvärme behövs därför en extra
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lagringstank i systemet.
Rapporten
Finns i sin helhet på: http://
dalea.du.se/research/default.
aspx?authorId=29.
Där hittar ni även Tomas
Perssons samtliga publikationer
och rapporter.
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Ledig annonsplats!
Intresserad ?
Ring Sofie 0142-20440
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Från storförråd till pannrum med sugledning
�

�����������
����������������������������������������

�����������
66

Nr 6 2006

��
�
��
��
��
��
��

����
����

���������������������������������

�����������������

�

Pellvac AB
Box 50
287 21 Strömsnäsbruk
Tel: 0703-202271
0703-202291
Fax: 0433 - 20075
Email: info@pellvac.com
www.pellvac.com
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Pelletspannan

för lata

Halvera Skillnad på

dina värmekostnader

Det är enkelt att bygga om sin
panna med en pelletsbrännare.
KMP:s brännare passar de flesta
pannor. Med ett pelletsförråd
och en pelletsskruv är det
nästan lika smidigt som
oljeeldning.

UNO är ett alternativ för
dig som vill elda miljövänligt och billigt, men
är rädd för arbetsinsatsen.
Den tänder sig automatiskt när
temperaturen sjunker och sotar
och rengör sig själv med tryckluft. Du behöver bara tömma
askan några gånger per år.

www.kmp-ab.se

0480-44 28 50
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pelletskamin
och braskamin

En pelletskamin
har man i första
hand för värmen.
En braskamin
har man i första
hand för känslan.
KMP:s pelletskaminer täcker
större delen av
en normalstor
villas värmebehov
och är mycket lättskötta.
67

Sol eller
pellets?

Hitta svaret här!

Eller både
och?
www.energimyndigheten.se
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Baxi – specialisten på
biobränsle för villor.
Baxi har ett brett sortiment av biobränslepannor. Allt från
högeffektiva ﬂäktstyrda vedpannor i olika effektlägen till
kompletta pelletspannor med inbyggd brännare.
Solo Innova är ett fullblod när det gäller
vedpannor. Här har tekniken fulländats och det är
inte för inte som Solo Innova är miljömärkt med
Svanen.
Multi Heat är den kompletta pelletspannan med inbyggt
pelletsmagasin. Finns i tre olika effektlägen.

Solo Innova

Baxi´s kompletta pannrum med Bonus 30 som är
en effektiv och ﬂexibel kompaktpanna för dig som vill
kunna kombinera ved, pellets, el och solvärme. Här kopplas
Baxi´s Blå ackumulatortankar som är platseffektiva och
lättmonterade. Finns i storlekarna 500 och 750 liter.
euroﬁre är en framåtbrinnande pelletsbrännare som passar
de ﬂesta pannor på marknaden.
För ytterligare information om våra produkter gå in på
www.baxi.se
Multi Heat

Bonus 30 med
pelletsbrännare
eurﬁre, pelletsföråd
samt matarskurv.

Pelletsbrännaren euroﬁre kan med ett
enkelt handgrepp kopplas till Bonus 30.
Baxi´s Blå ackumulatortankar

Baxi AB • Box 654 • 521 21 Falköping • Tel: 0515-171 10 • Fax: 0515-155 13 • www.baxi.se
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FRIHET ATT VÄLJA BRÄNSLE
VÄRMECENTRALER

Kompletta anläggningar
från 40 - 640 kW

BRÄNNARE

För torra biobränslen
från 20 - 640 kW

PANNOR

FJÄDEROMRÖRARE

Stokerpannor
Vedpannor

För bränsleförråd
upp till 100 m3

-

flis
briketter
pellets
säd
spån

Ursviksg. 184
932 32 Skelleftehamn
Tel: 0910-346 00
Fax: 0910-337 45
www.energiteknik.net
info@energiteknik.net

Nya pelletsbrännaren

IWABO Villa-S2

Det finns
finns
olika
sorters
sorters
värme!
värme!

från Naturenergi Iwabo AB
ET

NYH

Med
vår soLett
��������������
biopellets
kan du
�����������������
värma
din
fastighet.
��������������������
Kontakta
oss för ett
��������������������
enkelt,
ekonomiskt
������������������
och
ekologiskt
��������������
alternativ
till
���������������
uppvärmning.
������������
Ring
0910-170 95.
�����������������

Automatisk uraskning
Minimalt underhåll av brännaren
Kontakta oss gärna för mer information!

Vi har värmt svenska hem i över 50 år
Region nord 0278-63 64 33
Region mitt/syd 0171-533 40
Region syd/mitt 0491-76 86 40
www.naturenergi.se

www.skekraft.se
www.skekraft.se

www.nspab.se
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E A Rosengrens gata 23. 421 31 Västra Frölunda
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BIOENERGI GUIDEN
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Salix – det kostnadseffektiva trädbränslet.
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Bioenergianläggningar från

8 egna produktionsanläggningar
för biobränsle = trygga leveranser.

1 till 50 MW

Sveriges största leverantör av
förädlade trädbränslen.

Hantering - Recycling
Ask- Slagghantering
Slamhantering

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

Lantmännen Agroenergi AB,
Rolf Slagbrand
Örebro. Tel: 0171-851 29
rolf.slagbrand@lantmannen.com
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info@saxlund-international.se
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Local news spread world wide
www.bioenergyinternational.com
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Burners and boilers
for pellets

F

or the ﬁrst time we present a market overwiev
of producers of burners and integrated boilers
for pellets. The development is fascinating.
We have not seen the long time winner
... p 10

INTERNATIONELLA

BIOENERGY
I NTERNATIONAL

MARKNADEN I

Prenumerera genom
samson@novator.se
eller ring 08-441 70 90

Time for world largest forestry exhibition Elmia Wood
We give a small prewiev and present the new Bruks Klöckner 805 CT

W

...p 7

elcome to another issue of the Bio- with local editons. The ﬁrst one is already printed in Poland
energy International, paper version. and more is to follow. We invite interested professionals to
As You probably know, we do also have become a reporter, an agent or a franschise taker.
an internet based magazine which you will ﬁnd at
We look forward to discuss this and other matters with
www.bioenergyinternational.com
our readers and advertisers. Please share with us Your ideas
This year we have increased the tempo in our and views. Just contact me on my e-mail or phone.
production. The paper version will be published 6
Lennart Ljungblom
times and the ambition is that the the web version
Editor and Publisher
will be updated each day.
lennart.ljungblom
We do also establish us now in different countries
@novator.se

www.bioenergy
international.com

Hamnplan 3
761 32 Norrtälje
Tel. 0176-193 30
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TIDSBEGRÄNSAT ERBJUDANDE FÅ 8 NUMMER TILL PRISET AV 6

Följ den internationella marknaden i Bioenergy International
som utkommer 6 nummer per år och distribueras i mer än 50
länder.

13

Ja tack, jag vill ha erbjudandet 2 nummer 2006 samt hela
2007 för priset av ett år för 810 kr ( 90 euro)
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BESTÄLL SÄRTRYCK AV BIOENERGI VILLA
UNIKA MARKNADSÖVERSIKTER, UPPDATERAS ÅRLIGEN.

Antal

Antal

Nr:1/06 Vedpannor
Nr:2/06 Gård & Fastighetsvärme
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Nr:4/06 Pelletskaminer
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Nr.5/06 Ved i rum & kök
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Nr:3/06 Pelletsbrännare & Sol
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Nr.6/06 Teknik & Typlösningar
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Utmärkt att dela ut som kunskaps- och marknadsföringsmaterial

Startavgift 200kr. Mindre än 50 exemplar 10kr/st mer än 50 exemplar 8kr/st + moms och porto.
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��

Faxa till: 08 - 441 70 89 , Posta till: Bioenergi Förlag, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm , Maila till:
info@novator.se
Företag:
Namn:
Adress:
Postnr. & Postort:
Telnr:

Dorota Natucka
redaktör, marknad
Bioenergy Intern.
dorota@novator.se

Faxnr:

Jeanette Fogelmark
Support, annonser
trafﬁc
jeanette@novator.se

Soﬁe Samuelsson
Annonser
Redaktör Villa
soﬁe@novator.se

www.novator.se

Mattias Ljungblom
Ekonomi,
Webb
mattias@novator.se

Samson Antranighian Anders Haaker
Subscription
Redaktör
Bioenergy International anders.haaker@
samson@novator.se
novator.se

Lennart Ljungblom
Chefredaktör
lennart.ljungblom@
novator.se

www.bioenergyinternational.com
Nr 6 2006
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UTBILDNING
Biobränslen - övergång till
miljövänlig och ekonomisk
värmeproduktion!
Steg 1 - teori 27-28 november 2006
Steg 2 - praktik 12-14 februari 2007

PLUS AB genomför en helt ny utbildning
om biobränslen. Konvertering från olja
till olika typer av biobränslen m.m.

änsle ”Biobr ärme”
sv
framtid

Läs mer på www.plus.se eller ring 031-43 07 69
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