
Små kraftvärmeverk under utveckling
I Mellaneuropa finns ett stort intresse för små kraftvärmeverk (CHP). 
Flera nya koncept är också under utveckling där bl.a. mikro 
gasturbiner (30-100 kW-el) används. Små enheter för el-produktion 
som använder Sterling motorer finns redan i drift (30 - 75 kW-el).
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Bioenergy 2005 i Trondheim
Nordic Bioenergy Conference, 

En intressant bioenergi konferens ordnades  25-27 oktober 2005 i 
Trondheim, Norge. Till seminarierna på Bioenergy 2005 var 460 
deltagare anmälda från 29 länder. 
Programmet hade fem parallella program som omfattade områden 
som produktion av olika typer av biobränslen, ny teknologi, 
fjärrvärme, småskalig värmeproduktion med bioenergi, småskaliga 
värmekraftverk, miljöpåverkan, utsläpp, handel med bränsle från 
biomassa, mm.

Ovan, bild från CPH anlägg-
ningen i Oberlech, Österrike 
som har en sterling motor 
som producerar 30 kW-el

T.h. principskiss för en mikro 
gasturbin enhet med 
generator. Drivgasen från 
biomassa måste vara renad 
för att användas i en mikro 
gasturbinenhet.

Seminariet i Trondheim hade 460 deltagare från 29 länder.



Många olika teknologier för kraftvärmeverk
Det förekommer många olika teknologier för kraftvärmeverk. För 
vidareutvecklingen av små enheter väntar man sig mest från teknik 
kring ORC-enheter, Sterling motorer, mikro turbiner och bränsleceller.

NTNU- Norges teknisk- naturvetenskapliga universitet
Under konferensen i Norge fanns också möjlighet till besök på univer-
sitetet NTNU och SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved
Norges tekniske högskole) enhet, Senter for fornybar energi i Trondheim.

NTNU-SINTEF 
har många 
forskare inom 
bioenergi. 
Enheten inom 
energi och 
processteknik 
har 100 Ph.D-
studerande.

T.h. besökarna 
informeras om 
nya vatten-
turbiner i test. 

Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

T.v. forskaren Edvard 
Karlsvik berättar om 
den nya generationen 
pelletkaminer som 
utvecklats för  punkt-
uppvärmning

Pelletmarknaden
På den Europeiska 
pelletmarkanden är 
Sverige störst när det 
gäller efterfråga på 
pellets, produktion och 
kapacitet. Den finska 
pelletmarknaden har inte 
ännu riktigt kommit i 
gång, i Danmark har 
efterfrågan ökat kraftigt.


