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Innehåll
I Medlemsblad 3-2014 presenterar vi två anläggningsreportage: det första om Södra Cell Värös expansion och det andra om bygget av Lejonpannan i Linköping. Vi uppmärksammar också att vi växer i antal
medlemmar.

GLÖM INTE ANMÄLA DIG TILL VÄRME OCH KRAFTKONFERENSEN
OCH SKADEGRUPPENS TEMADAG 12-13 NOVEMBER 2014
Mer information och anmälan ﬁnns på www.vok.nu

Södra Cell Värö Expanderar
I början av oktober 2014 tas det första spadtaget i utbyggnaden av Södra Cell Värös fabrik i Varbergs
kommun. Expansionen som beräknas vara klar i mitten av 2016 ska öka brukets årliga produktion av
barrsulfatmassa från 425 000 ton per år till 700 000 ton per år. Dessutom kommer fabriken att bli mer
energieffektiv och bland annat kommer ca 350 GWh el levereras ut till nätet.

Växande efterfrågan på pappersmassa och säker tillgång på ved

land och Småland. Vid behov importeras ved och Södra Cell
ser inga svårigheter med att säkra en ökad råvaruleverans.

I februari 2014 beslutade Södras styrelse att investera
runt fyra miljarder SEK i en expansion av Södra Cell Värö.
Projektet ska öka brukets tillverkning med 65 procent, från
425 000 ton barrsulfatmassa per år till 700 000 ton per år.
Bakgrunden till beslutet är en växande efterfrågan på den
globala marknaden för pappersmassa. Dessutom ﬁnns det
god tillgång på råvara. Veden som köps in är 70 procent gran
och 30 procent tall och kommer i huvudsak lokalt från Södras
medlemmar, skogsägare i bland annat Halland, Västergöt-
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En ökad massaproduktion innebär
nya möjligheter inom kraft och värme
Utöver att öka produktionskapaciteten kommer investeringen
att göra bruket mer energieffektivt (speciﬁka el- och värmekonsumtionen minskar) vilket möjliggör ökade leveranser
av bioenergi i form av el, fjärrvärme och olika biobränslen.
Ola Wallin, underhållschef på Södra Cell Värö, förklarar att i
och med att massaproduktionen ökar och mer ved köps in,

denssteg in från Doosan Skoda. Sodapannan, som ska uppgraderas (se nedan), kommer att mata kondensturbinen
med ånga med temperatur 485oC och tryck 85 bar medan
den beﬁntliga turbinen kommer att förses med ånga från
både barkpannan (450oC; 60 bar) och sodapannan. Den
beräknade framtida elproduktionen är 770 GWh/år varav uppskattningsvis 350 GWh/år ska levereras till nätet.

blir också mängden bark som levereras till bruket större.

Utbyggd sodapanna

Barken används inte i tillverkningen av pappersmassa utan

I projektet ingår bland annat en ombyggnad av dagens soda-

är en biprodukt som idag torkas och säljs till kraftvärmeverk

panna. Ola Walin förklarar att idag har Södra Cell Värös so-
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Ola Walin berättar att Södra Cell Värö sedan 2001 levererar
fjärrvärme till Varbergs stad och att leveransvolymen är 150
GWh per år till Varberg via en 20 km lång överföringsledning. Dessutom levereras 180 GWh värme till Södra Timber
Värös sågverk som är beläget inne på fabriksområdet. Möjligheten att även leverera fjärrvärme till Kungsbacka har
diskuterats i olika omgångar men är i dagsläget inte aktuellt.

ing av ekonomizerytan,
en ökning av antalet överhettare samt en installation av ett vattenscreen

för

att
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I samband med att kapaciteten på sodapannan ökar tillkommer ytterligare ett rökgasstråk. Den nya rökgasreningen
kommer därmed att bestå av tre stråk med rökgaskylare

Ny turbin från Doosan Skoda kompletterar den beﬁntliga mottrycksturbinen

och elﬁlter. Dessutom ska kringutrustning såsom matarvat-

Idag har Södra Cell Värö en 60 MW mottrycksturbin. För att

rikens sekundärvärmesystem byggas om för att frigöra

komplettera denna köps nu en 60 MW turbin med ett kon-

primärångan som då kan användas för elproduktion.

tenpumpar och luftﬂäktar kompletteras. Vidare ska fab-
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Expansionen klar 2016

Processdata Södra Cell Värö

Expansionen av Södra Cell Värö inleddes med byggstarten i september 2014. Samtidigt som markarbetet
fortskrider pågår fortsatta förhandlingar med miljödomstolen i Vänersborg. Enligt tidsplanen ska inkopplingar och maskinmontage påbörjas i maj 2015. Ett
år senare, i maj 2016, planeras ett fabriksstopp på fyra
veckor för slutmontage. Produktionsstarten för en uppgraderade fabriken planeras till tredje kvartalet 2016.

Ångkvalité från uppgraderad sodapanna 85 bar/485oC
Ångﬂöde från uppgraderad sodapanna

170 kg/s

Ångkvalité från barkpanna

60 bar/450oC

Ångﬂöde från uppgraderad barkpanna

10 kg/s

Beﬁntlig mottrycksturbin

60 W

Ny kondensturbin, 1 kondenssteg

60 W

Producerad el

550 GWh/år

Processchema Södra Cell Värö
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Halvtid vid bygget av Lejonpannan
Linköping växer och kommer behöva mer energi. Tekniska verken bygger därför ett nytt kraftvärmeverk,
Lejonpannan, för att kunna möta det framtida behovet men också för att fasa ut användningen av kol
och olja.

Största investeringen hittills för Tekniska Verken
Lejonpannan är den största investeringen hittills för
Tekniska verken och beräknas tas i drift

mars 2016.

Pannan är på 80 MW och kommer att öka produktionen med
500 GWh energi per år. Ångdata är 40 bar/400 °C. Pannan
är avfallsbaserad och har en kapacitet på 30 t/h men ska
även klara en ﬂexibel bränslemix, till exempel returträ. Turbinen är på 21 MW och rökgaskondenseringen på 10 MW.

Leverantörer
Panna

Steinmüller Babcock Environment,
Tyskland

Rökgasrening

Alstom Power Sweden AB

Turbin

Fincantieri Cantieri Navali Italiani
S.p.A, Italien

Byggnad

Peab Sverige AB

Steinmüller Babcock Environment kommer under Värmeoch Kraftkonferensen den 12 november att berätta mer om
Lejonpannan.

VoK växer
Idag har Värme- och Kraftföreningen 91 medlemmar och
antalet växer! Under år 2014 har följande 11 medlemmar
anslutit sig till föreningen:
Ytskyddsgruppen,
Linnéuniversitetet,
FVB
Macon
Svenska Kraftnät

Pöyry
Inspecta,
Kalmar Energi
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Diamond Power Sweden
HOFOR A/S.
Den kompletta medlemslistan hittar du på www.vok.nu.

HOPPAS VI SES PÅ KONFERENSERNA I NOVEMBER!!
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