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Stora anläggningar med stora lokala bränsle-
och råvarubehov

Typ av produktion: Bioenergikombinat för 
fjärrvärme, elkraft och biopellets

Årskapacitet biopellets: Ca 130 000 tonÅrskapacitet biopellets: Ca 130 000 ton
Pannstorlek: Panna H1 25 MW, panna H2 98 MW
Fjärrvärme, lev: Ca 350 GWh
Elproduktion: Ca 150 GWhElproduktion: Ca 150 GWh
Bränsle/råvara: > 1,1 TWh

Togs i drift: H2 och pelletsfabrik åren 1996-97



Bränslen och råvaror samtliga anläggningarBränslen och råvaror - samtliga anläggningar
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B ä lBränslenas ursprung

•Skogsbolag

•Sågverk

•Massabruk

•Privata skogsägareg g

•Torv

•ImportImport

•Jordbrukare

•Snickerier möbelindustri etc•Snickerier, möbelindustri etc.



Bränslesortiment – några exempel

Bark SågspånTorrflis

Kutterspån Flisad Grot Bark-
spånblandning

TorvTräddelar, lösgrot 
etc.

Klena 
stammar

Brännved



Myrmarker i Sverige

Sverige har omkring 6 miljoner ha myrmarker motsvarande 
ca 20 % av landytan. 

I dagsläget utvinns energitorv på ca 1 promille av Sveriges 
myrar som ger ca 2-3 TWh energi årligen. 

Myrar för energitorvutvinning  bör var minst 1 – 2 m djupa

ä ä åVästerbotten är rikt på djupa myrar med stora 
sammanhängande arealer



Torven har stor potential – vi startar nu vår tredje täkt



Torvtäkter nära anläggningarna

= torvtäkt

45 MW 123 MW 
15 MW

32 MW Stordegermyran 65 ha

Röjnoret 420 ha

Norrheden 250 ha

Västerbotten 
3,5 MW



Vårt mål – ett klimatanpassat p
torvbruk

Skellefteå Kraft AB bedriver sedan 4 år 
torvprospektering i Västerbotten för att långsiktigt 
trygga bränsleförsörjningen och öka 
självförsörjningsgraden. I prospekteringsarbetet tassjälvförsörjningsgraden.  I prospekteringsarbetet tas 
hänsyn till naturvärden, människor och miljö.

I första hand är det redan påverkade myrar som är 
aktuella potentiella torvtäkter.



Våra hänsynstagandenVåra hänsynstaganden 

Rennäring
Riksintressen (Lst)( )
”Diverse” (Sametinget)

Friluftsliv
Riksintressen (Lst)
Sk t (k & kl bb )Skoter (kommun & klubbar)
Jakt & fiske

Boendemiljö (buller, damm, transporter)
Närhet till bebyggelse

Naturvård
Rödlistade myrarRödlistade myrar 
Skyddad natur 

(Lst, SNV, bolag)
Nyckelbiotoper, naturvärden & naturvårdsavtal (SKS)

K lt å dKulturvård
Fornminnen (RAÄ)



Kriterier för vår torvprospektering

• 100 m ö h för acceptabelt torvdjup

• Inom 5-10 mil från kombinat/kraftvärmeanläggningar

• Påverkat, dikat (klass  4 i VMI)

• Arealkrav min 100 ha inom 3x3 km

• Alla markägarkategorier: Privata Bolag Staten Kyrkan• Alla markägarkategorier: Privata, Bolag, Staten, Kyrkan

• Minimum av hänsyn & restriktioner



Arbetstillfällen

•Torvutvinning är mycket säsongsbetonat där maj – augusti är mest 
arbetsintensiva.  

•Resten av barmarksperioden sker underhållsarbeten på täkten p p

•Säsongsanställda på Röjnoret/Stordegermyran är ca 30 personer 
och Norrheden ca 15 personer

Under vinterhalvåret sker den mesta utlastningen och transporter•Under vinterhalvåret sker den mesta utlastningen och transporter 
av i dagsläget ca 200 000 m3 torv, motsvarande ca 1800 lastbilar 
med släp.

• Produktionsledare, prospekteringspersonal och 
myndighetskontakter beroende på hur mycket man satsar!



Optimal markanvändning

•Optimal markanvändning genom lokal och regional produktion 
minskar transporter, miljöbelastning och kostnader. 

•Synergieffekter med skogsbränslen?y g g

•Torvutvinning är mycket energieffektivt där endast 1 - 2  % utgör 
”fossil” insats  inkluderat 5 -10 mils transport. 

Torven förbättrar verkningsgraden och miljön vid samförbränning•Torven förbättrar verkningsgraden och miljön vid samförbränning 
med biobränslen (10-20 % inblandning) 

•Sammantaget kan sameldning med torv anses innebära 
gynnsammare klimateffekter genom den effektiva produktionen 
och fördelarna i förbränning som inte skulle uppnås med andra 
alternativ.  (askkemi, alfafaktor etc)

•Torvstackarna utgör en trygg resurs i närområden kring våra 
anläggningar – en buffert under vintern



Återställning

Återställning kan ske genom skogsplantering för produktion 
av timmer, massa och bioenergi eller åtgärder för skapande 
av våtmark. 

Bullmark, Träskmyran Foto Nils Lindqvist

Viltvatten,Näsmyran Foto Neova AB
Västkärr, Örebro Foto Marie 
Kofod-Hansen



T b k ä k t äd b dTorvbruk är mycket väderberoende

Torvproduktion
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Sammanlagd produktion på Röjnoret och Norrheden under perioden 2001 till 2009. 
 



Teknikutveckling

Torvbruket har i dag en maskinpark som bygger på 50 
år gammal teknik. Norra norrlanskusten har en lång 
tradition inom verkstadsteknik som skulle kunna 
användas för regional teknikutveckling i en framtida 
torvexpansion. 

Ministycketorv är ett exempel på ny teknik som 
utvecklats i Norrbotten. Tillverkning av torvpellets i fält ut ec ats o botte e g a to pe ets ä t
ger ett mycket attraktivt och energirikt bränsle och kan 
minska väderberoendet i torvbruket genom kort torktid.  


