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NCC har byggt upp en stabil grund för 
den tunga värmepannan och turbinen 
som kommer att byggas ovanpå.
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Sverige är världsledande inom fj ärrvärme, biogas och 
att producera energi från avfall. I Jönköping byggs 
nu ett andra kraftvärmeverk som helt ska drivas av 

biobränsle och Cramo ser till att bygget fl yter på. 
Text & foto: Hans P. A. Karlsson

framtidens 
värmeteknik
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önköping Energi bestämde sig för tio år 
sedan för att uppdatera sin energiproduk-
tion. Tekniken i det centralt belägna verket 
inne i stan hade blivit för gammal och 
driftkostnaden för hög. Som ett första steg 
byggdes ett nytt kraftvärmeverk strax söder 

om stadskärnan tar hand om allt brännbart avfall som inte 
går att återvinna från hushåll och industrier.

– Det nya verkets block 1 stod färdigt 2006 och redan då 
var det planerat för ett andra block på samma område. Av 
olika skäl har det försenats, bland annat visste vi inte vilket 
bränsle vi skulle använda, men ganska snabbt bestämde vi 
oss för biobränsle, alltså rester från skogen helt enkelt, säger 
Ingemar Granberg, projektledare på Jönköping Energi.

Nu är bygget med den andra fasen är i full 
gång. Vid avverkning i skogen är det mycket 
material som inte tas till vara; grenar och 
toppar som tidigare har förädlats genom 
lagring, torkning och pulverisering. Det är 
en dyr process som inte längre behöver göras 
med den modernare teknik som den nya vär-
mepannan har. Överblivet träsflis finns det 
gott om i Småland, som även kallas Sveriges vedbod. Inge-
mar Granberg räknar med att behovet av flis kan tillfreds-
ställas inom en omkrets på tio mil runt kraftvärmeverket.

– Det är i huvudsak kopplat till skogsnäringen så det är 
ingen som ger sig ut i skogen för att hämta energived. Redan 
idag har vi ett femtiotal transporter, varje dygn hela veckan, 
från Jönköping och andra närliggande kommuner, som 

lämnar avfall till förbränning. Vi uppskattar att minst lika 
mycket träflis ska komma till det nya verket, cirka 550 000 
kubikmeter skogsbränsle, säger han.

När planerna drogs upp för denna stora investering fanns 
det tjugotvå möjligheter till lokalisering. Ett efter ett utred-
des alternativen och avfärdades tills verket slutligen ham-
nade i Torsvik nära E4:an där det redan finns stora aktörer 
med lagerhållning, som ikea och Elgiganten, med betydligt 
fler dagliga transporter. Fjärrvärmen måste ledas genom 
långa kulvertar under marken.

– Det bästa vore ju om vi kunde ha värmeverket centralt 
nära bostäderna. Visst är det fortfarande varmt längst ut i 
systemet, men förlusterna är inte försumbara, säger Ingemar 
Granberg.

I bygget av det nya kraftvärmeverket Torsvik 2 är fyra 
stora leverantörer involverade. Dels för yttre mottagning, 
beredning, lagring och transport av biobränslet, dels för 
själva värmepannan med rökgasrening. Dessutom för 
hantering av rökgaserna efter reningen och installation av 
turbinen som omvandlar ångan till mekanisk energi och el. 
Verkningsgraden är betydligt högre hos biobränsle än avfall 
och totalt ger verket 100 mw fördelat på 35 mw el och 65 MW 
värme. När allt är klart matas värmeverket av ett transport-
band som går från lagerhyllan upp till pannan och fyller på 
den automatiskt. Det är ett tvåmannajobb.

– En person kommer att sköta lastmaskinen ute på lag-
ringsplattan och en person sitter vid vågen på infarten, res-
ten sköter sig automatiskt. När lagret har fyllts på fredags-
kvällen så klarar det sig självt över helgen, då är det ingen 

NCC-oket är unikt och finns bara i ett exemplar. Det konstruerades tillsammans med Cramo just till det här bygget för att kunna transportera 
buntar med tolv meter långa armeringsjärn på ett säkert sätt inom arbetsplatsen. Tidigare hängde de som trådar över lyftkranen och riskerade 
att glida av. Nu finns en balk som löser problemet.

Ingemar 
Granberg

Det bästa 
vore ju om 
vi kunde ha 
värmeverket 
centralt nära 
bostäderna. 
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varmt längst 
ut i systemet, 
men förlus-
terna är inte 
försumbara.
Ingemar  
Granberg,  
Jönköping 
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Bottenplattan ska hålla 
för en 5 000 ton tung 

värmepanna.

Cramos män på plats: 
Gustav Sandahl och 
Ola Florin
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bemanning alls här, säger Ingemar Granberg.
Innan bygget av den 5 000 ton tunga värme-

pannan kan påbörjas behövs en stabil botten-
platta som byggföretaget ncc fick ansvaret för. 
Cramos roll är att vara smörjoljan i en komplex 
maskinserie av många aktörer så att logistiken 
följer tidsplanen. Arne Svensson, platschef på 
ncc, tycker att det fungerar utmärkt.

– Vi har jobbat med Cramo sedan 2009 och är 
väldigt nöjda. Ett så stort bygge som detta svänger fort, men 
nu känner vi varandra så väl att det inte hinner bli några 
stora frågetecken, dem har vi redan löst på vägen. Det är en 

Ett bättre sätt att ta hand om soporna
Kraftvärmeverk är ett effektivt 
utnyttjande av det bränsle som 
tillförs eftersom man kan göra 
el och värme samtidigt.  

Fjärrvärmen består idag till 75 
procent av förnybar och återvun-
nen energi och Sverige ligger 
långt fram i att kunna använda 
överblivet spill till 
att göra kraftvärme. 
Förutom spill från 
skogen är det allt 
vanligare med avfall 
som bränsle. Det 
avfall som inte kan 
återanvändas eller återvinnas på 
annat sätt energiåtervinns i kraft-
värmeverken.

– Det finns mycket avfall i Eu-
ropa som läggs på tippen och det 
är en väldigt dålig miljöåtgärd för 
det släpper ut mängder med växt-

husgaser. Även om man räknar in 
transporten så är det en miljöåt-
gärd att importera det till Sverige 
där vi har uppbyggda anlägg-
ningar för att återvinna energin 
ur avfallet. Det är ofta ett krav att 
det importerade avfallet ska vara 
sorterat vilket ökar kunskapen 
om sortering och återvinning i de 
länder som exporterar, säger An-
nika Johannesson på branschorga-
nisationen Svensk Fjärrvärme, och 
fortsätter:

– Vi har kapacitet att hjälpa flera 
länder att nyttiggöra sitt avfall i 
form av energi. Det byggs även en 
del anläggningar nere i Europa, 
men de räcker idag inte till för att 
ta hand om allt avfall som finns. 
Även om Sverige skulle importera 
betydligt mer blir det ändå bara en 
bråkdel. ●

förutsättning. Man måste jobba med folk som har samma 
mål, annars kan vi inte hålla uppe farten, säger han.

Även Linus Gren, arbetsledare på ncc tycker att Cramo är 
med på banan.

– Vi synkar varandra bra. De vet våra hålltider och hjälper 
oss att hålla dem. Vi har en öppen och ärlig relation och de 
säger ifrån om något är svårt att klara, men om vi är tydliga 
med vad vi måste ha så löser Cramo det åt oss, säger han.

Vanligtvis är säljare från Cramo med i början och lämnar 
sedan över servicen till närmaste depå, men i det här pro-
jektet har projektledaren Ola Florin och elektrikern Gustav 
Sandahl från Cramo valt att vara kvar på plats då det är så 
mycket anpassningsarbete som måste ske efter hand som 
bygget löper på; många moduler, maskiner och olika typer 
av utrusning som behöver flyttas samt elförbrukning som 
måste beräknas.

– Vi är väl rustade och har varit med från början. Nu har vi 
rättat vår kostym efter ncc, men snart kommer finska Metso 
som ska installera värmepannan att ta över när ncc lämnar 
fundamentet och då gäller det att stå på tå. Vi har 89 bodar 
här idag för både manskap och kontor. Vi kommer också att 
sälja personskydd på plats som hjälmar, västar, handskar, 
skor eftersom ingen får vistas på området utan det, säger  
Ola Florin. ●

Dagligen kommer runt femtio transporter med avfall till förbrän-
ning. När nya pannan är klar räknar man med ytterligare minst 
femtio bilar med biobränsle.

Annika 
Johansson

Arne  
Svensson, 
platschef 
NCC 

Vi är väl rus-
tade och har 
varit med från 
början.
Ola Florin, 
Cramo

Här kommer 
biobränslet att 
lagras och lastas 
på transportban-
det som auto-
matiskt matar 
värmepannan.
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