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Ännu mera kraftvärme!



Sedan några år satsar E.ON stort på en genom

gripande utbyggnad av biokraftvärme på flera platser 

i Sverige. Vi har tidigare lovat att bygga kraftvärme

verk i Kalmar, Norrköping och Örebro och i slutet  

av 2012 kommer det sista av de tre att stå klart.  

För oss på E.ON handlar det om att leva upp till  

de löften som vi gett våra kunder och med dessa 

anläggningar kommer vi att vara en av de största 

kraft värmeaktörerna i Sverige. 

Med kraftvärme, samtida produktion av värme 

och el, kombinerar vi energieffektivisering med 

ökad leveranssäkerhet och minskad klimatpåverkan. 

 Därmed tar vi ansvar för en trygg och effektiv energi

försörjning och bidrar med kraft till en långsiktig och  

hållbar utveckling av nästa generations värmelösningar. 
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Våra biokraftvärmeverk

För att kunna nyttja fördelarna med ett kraft

värmeverk, krävs ett väl utbyggt fjärrvärmenät 

med tillräckligt många kunder som kan ta emot 

värmen. Medan el kan transporteras långa sträckor 

utan större energiförluster, måste värme nå kunden  

relativt snabbt om den inte ska gå förlorad på 

vägen. Det innebär att kraftvärme med sin stora 

värmeproduktion, fungerar bäst i tätbebyggda 

områden. 

Åbyverket i Örebro 

Örebro har ett av Sveriges mest utbyggda fjärr

värmenät. Merparten av värmen kommer från 

Åby kraftvärmeverk, som togs i drift 1960. Tre av 

verkets pannor är nu helt uttjänta och ska därför 

ersättas av en ny biobränsleeldad kraftvärme

anläggning. Bygget drar igång hösten 2010 och 

anläggningen beräknas stå klar i slutet av 2012.

Med Bio70, som satsningen kallas, i drift  

blir fjärrvärmen i Örebro ännu mer effektiv och 

 andelen el producerad med förnybara bränslen 

ökar. Dessutom nästan halveras koldioxidutsläp

pen jämfört med dagens nivå. Bio70  kommer 

i  huvudsak att eldas med biobränsle från när

området, något som gynnar såväl miljön som 

 antalet arbets tillfällen i regionen.

Fjärrvärmen som produceras vid det nya biokraft

värmeverket kommer att distribueras till kunderna 

i Örebro, men också till Kumla och Hallsberg vars 

nät är sammanbundna med Örebros. Regionens 

stora kundunderlag gör kraftvärmeverket till en 

verkligt energieffektiv satsning.

Investering: 1 miljard kronor. 

E.ON har etablerat, eller har börjat att etablera, 

biokraftvärme på tre ställen i Sverige: Kalmar, 

Norrköping och Örebro. Vi har även långtgående 

planer för en fjärde satsning i norra Stockholm,  

också det en miljardinvestering. 

Ännu mera kraftvärme!
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Händelöverket i Norrköping

Händelöverket byggdes 1982 och är idag ett 

av Sveriges största kraftvärmeverk. Vid verket 

 produceras både fjärrvärme, el och ånga och mer 

än 95 procent av bränslet som används består av 

biobränslen och avfall. 

Hösten 2008 påbörjade E.ON bygget av en ny 

panna, Panna 15. Satsningen för utbyggd kraft

värme omfattar en ny avfallseldad ångpanna, ny 

turbin för elproduktion, avancerad rökgasrening 

och en ny skorsten. Dessutom bygger vi ut och 

förbättrar bränsleberedningshallen.

Miljövinsterna med den nya kraftvärmean

läggningen i Norrköping är betydande. Panna 15 

minskar utsläppen av koldioxid med 120 000 ton, 

vilket motsvarar de årliga utsläppen från 40 000 

bilar. Upp till 90 procent av energin i bränslet 

 kommer till nytta i form av el, värme och ånga. 

Vi har också ökat leveranserna av biobränsle

producerad processånga till Agroetanols anlägg

ning för produktion av drivmedelsetanol. Detta gör 

Händelöverket till ett högeffektivt energikombinat 

med stor klimatnytta.

Elenergin som produceras täcker cirka en 

tredjedel av Norrköpings behov, medan värmepro

Moskogen i Kalmar

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket Moskogen 

ägs av Kalmar Energi, där E.ON är hälftenägare. 

 Anläggningen togs i drift hösten 2009 och produ

cerar fjärrvärme till kunder i Kalmar, Smedby och 

Lindsdal samt förnybar el motsvarande nästan en 

tredjedel av hela Kalmar stads behov.

I och med att Moskogen togs i drift har olje

användningen kunnat reduceras rejält. Totalt 

minskar biokraftvärmeverket de globala koldioxid

utsläppen med cirka 100 000 ton per år. Moskogen 

eldas med biobränsle i form av skogsflis, bark och 

rester från skogs och träindustrin samt en mindre 

mängd torv. Bränslet hämtas i största möjligaste 

mån från närliggande skogar och sågverk, vilket 

minskar behovet av långväga transporter.

Investering: 1,2 miljard kronor.

duktionen är tillräckligt stor för att komma fler än 

Norrköpingskunderna till godo. Vi investerar därför 

80 miljoner kronor och bygger samman fjärrvärme

nätet i Norrköping med Söderköpings nät. Därmed 

kan fjärrvärmeanläggningarna i Söderköping 

stängas ner och utsläppen koncentreras till Hän

delöverket där reningen av rökgaser är betydligt 

mer avancerad. Följden blir minskad klimatpåver

kan och en bättre miljö i Söderköping. Dessutom 

blir en framtida expansion av fjärrvärmen i Söder

köping möjlig eftersom kapaciteten i nätet ökar. 

Investering: 1,5 miljard kronor.
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Kraftvärme lägger grunden för det  
hållbara samhället

Det gäller att tänka långsiktigt. Det gjorde de som 

började bygga upp fjärrvärmen i Sverige för över 

60 år sedan och skapade förutsättningar för den 

trygga, bekväma och klimatsmarta uppvärmning 

som vi har idag. Tack vare fjärrvärmen kan vi ta 

 tillvara resurser som annars skulle ha gått förlo

rade, tusentals skorstenar har ersatts med några 

få och fossila bränslen har bytts ut mot förnybara. 

Faktum är, att bara under de senaste två decen

nierna har Sveriges totala koldioxidutsläpp mins

kat med en femtedel på grund av detta.

Nu måste vi ta ytterligare steg för att fortsätta 

denna positiva utveckling. Därför satsar E.ON stort 

på att skapa förutsättningar för nya, innovativa 

värmelösningar. Till exempel kraftvärme, samtida 

produktion av värme och el. 

Tryggar elförsörjningen i södra Sverige
Kraftvärme är extremt effektivt och de positiva 

klimateffekterna blir stora även i kraftvärmeverk 

som eldas med naturgas. Hösten 2009 togs ett av 

Europas effektivaste kraftvärmeverk – Öresunds

verket – i drift. Öresundsverket förser den växande 

Malmöregionen med värme och tryggar elför

sörjningen i det sydsvenska elsystemet. Tack vare 

kraftvärmeverket har fjärrvärmen i Malmö kun

nat byggas ut till nya områden och hösten 2009 

kopplades fjärrvärmenätet samman med nätet 

i  Burlövs kommun. Numera levererar Öresunds

verket värme motsvarande cirka 40 procent av det 

totala värmebehovet i Malmö och Burlöv och säk

rar elleveransen till större delen av Skånes hushåll.

Redan från starten ersätter Öresundsverket 

äldre kolbaserad elproduktion i det nordeuropeiska  

energisystemet och minskar därmed de globala 

utsläppen av koldioxid med en miljon ton per år. 

Kraftvärmeverket eldas med naturgas, ett hög

effektivt fossilt bränsle som i framtiden kan 

 ersättas med biogas. Ambitionen är naturligtvis 

att öka andelen förnybart i all vår produktion,  

i Öresundsverket är detta relativt enkelt eftersom 

naturgas och förnybar biogas har samma kemiska 

uppbyggnad. 

Vi handlar här och nu
Att Sverige ska öka sin kraftvärmeproduktion  

har länge varit ett uttalat mål från politiskt håll. 

Kraftvärme innebär ökad leveranssäkerhet, energi

effektivisering och minskad klimatpåverkan – alla 

tre nödvändiga för att klara samhällets behov av 

värme och el. I detta arbete tar E.ON en aktiv roll 

och investerar cirka åtta miljarder kronor fram till 

2015 i att expandera och utveckla kraftvärmen i 

Sverige. Därmed skapar vi energieffektiva lösning

ar som gagnar både kunder och klimat. 

Den kapacitet som kraftvärmen har, ger oss 

också möjlighet att ta fjärrvärme från lokal till 

regional nivå. Närliggande orter och ytterområden  

kan kopplas samman med fjärrvärmenät som har 

kraftvärmeproduktion, vilket gör att en större andel 

värme kan tas till tillvara. Därmed ökar nyttan med 

kraftvärme ytterligare. Utbyggnaden av infrastruk

tur medför dessutom att fler aktörer kan agera på 

en framtida värmemarknad, öppen för konkurrens. 

 Det gäller att tänka långsiktigt, men att 

handla här och nu. Det gör vi genom att utnyttja 

kraft och fjärrvärmens fulla potential och utveckla 

nästa generations värmelösningar i det hållbara 

samhället. 
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En kraftvärmeanläggning kan i princip drivas  

med vilket bränsle som helst. Produktionen av el 

uppstår när en elgenerator drivs runt. Detta kan 

antingen ske med hjälp av ångturbin, gasturbin 

eller en kombination av båda. 

Den äldsta och mest använda tekniken är ång

turbinen. Bränsle eldas och kokar upp vatten till 

ånga som driver en turbin. Denna driver i sin tur 

en generator som alstrar elström. Elen matas ut på 

elnätet medan den kvarvarande värmen i ångan 

värmer upp hetvattnet som finns i fjärrvärme

nätet. Fjärrvärmen distribueras till mottagaren och 

vattnet cirkulerar därefter avkylt tillbaka till kraft

värmeanläggningen, där det värms upp på nytt av 

spillångan från ångturbinen.

I en gasturbin är det gasens kraftiga expan

sion vid förbränning som driver turbinen. Gastur

binen kombineras ofta med en ångturbin, en så 

kallad gaskombianläggning. Då hettar rökgaserna 

i sin tur upp vatten till ånga som driver en ång

turbin. I en gaskombianläggning finns alltså två 

turbiner, en som drivs med den expanderande 

 gasen och en som drivs med ånga. Detta innebär 

att två generatorer levererar el till nätet, vilket 

medför högre verkningsgrad och högre elproduk

tion. Den kvarvarande värmen överförs till fjärr

värmenätet.

Energieffektiv kombination
Kraftvärmens effektivitet bygger alltså på att det 

finns ett fjärrvärmenät som kan ta emot den vär

me som blir över vid produktionen av el. Jämfört 

med så kallade kondenskraftverk, kraftverk som 

endast producerar el, är kraftvärmeverk oerhört 

energieffektiva. Den nyttiggjorda energin (verk

ningsgraden) för ett kondenskraftverk är mellan 

30 – 50 procent eftersom enbart elen tas tillvara, 

värmeenergin kyls bort. Kraftvärmeverket däre

mot, använder den kvarvarande värmen genom att 

överföra den till fjärrvärmenätet. Verkningsgraden 

för kraftvärme ligger därför runt 90 procent.

I E.ONs kraftvärmeanläggningar används 

 effektiv rökgaskondensering som tar tillvara 

 energin som finns i rökgaserna och höjer verk

ningsgraden ytterligare. Ännu en fördel är att 

rökgaskondenseringen minskar utsläppen av 

 koldioxid och svavel.

Detta är kraftvärme
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Fjärrvärmenät

Kraftvärmeanläggningar

Vännäs
Nordmaling

Vilhelmina

Dorotea

Ramsele
Sollefteå

Långsele

Timrå
Hede

Orsa

Bålsta

Kungsängen

Nora
Örebro/Kumla/Hallsberg

Odensbacken

Boxholm

Perstorp

Malmö/Burlöv

Mölnlycke

Bollstabruk

Sveg

Mora

Skinnskatteberg

Bro

Landvetter

Staffanstorp
Bara

Järfälla

Söderköping

Vallentuna

Vaxholm
Åkersberga

Svalöv

Norrköping

Markaryd

Älmhult

Lagan

Ryd
Kalmar

Lidhult

Sandseryd/Jönköping

Broby
Knislinge
Hanaskog 

Strömsnäsbruk

Lammhult

Åseda
Fliseryd

Mönsterås/Blomstermåla

Från Bara i söder till Vilhelmina i norr

E.ON Värme Sverige AB är den största privata 

 aktören på den svenska värmemarknaden.  

Vi levererar fjärrvärme i cirka 45 nät, driver  

runt 600 pannor och levererar fjärrkyla i Malmö, 

 Norrköping och Örebro. E.ON Värme har idag cirka 

30 000 kundanslutningar.

Sedan 1990 har E.ON Värme minskat verk

samhetens koldioxidutsläpp med över 60 procent. 

Detta genom att fasa ut olja och kol till fördel för 

spillvärme, förnybara bränslen och återvunnen 

energi samt genom att lägga fokus på energi

effektivisering i våra anläggningar.

Vår vision är att med nästa generations 

värmelösningar utveckla det hållbara samhället. 

Detta gör vi genom att skapa innovativa värme

lösningar tillsammans med kund, utveckla fjärr

värmen och dess infrastruktur – en förutsättning 

för Sustainable City – samt genom att arbeta för 

öppna fjärrvärmenät och ökad konkurrens på 

 fjärrvärmemarknaden.
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E.ON Värme Sverige
T 04025 50 00 

info@eon.se   eon.se
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