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SVERIGE

Storstockholm använder 9 TWh biobränslen och avfall för el och vär-
me. Fortum/Värtaverket invigt 2016, 2,5 TWh bränsle, 150 MW el/280 
MW värme. 
E.ON bygger i Högbytorp, Upplands-Bro,  avfallskraftvärme + biogas. 
Sverige har 90 biokraftvärmeverk.  
Nya investeringar i bland annat Borås, Uppsala, Västerås, Boden. 

FINLAND

Helsingfors använder 12 TWh kol och naturgas men bygger 100 MW värmeverk  
för pellets. Nytt pelletsvärmeverk också i förstaden Esbo. 
Tammerfors använder drygt hälften biobränsle (torv, flis, pellets) och resten  
naturgas. 
Åbo använder mest kol, men ska bygga stort biokraftvärmeverk i Nådendal. 
Lahtis konverterar från kol till bio i ny anläggning. 
Resten av Finlands städer använder nästan enbart biobränslen och torv.   
Drygt 50 biokraftvärmeverk. 

ESTLAND

Fortum har biokraftvärme i Tartu 
och Pärnu och Tallinna Elektrijaam  
i Tallinn. 
Utilitas har invigt nytt kraftvärme-
verk i Tallinn för biobränsle, 21 MW 
el/77 MW värme.
Ny industriell kraftvärme i Otepää, 
Imavere och Kehra. 

LETTLAND

Fortum har biokraft-
värmeverk i Jelgava, 
invigt 2013.
Mindre anläggningar 
byggs i Dobele och 
Salaspils. 

LITAUEN

Andelen biobränsle i fjärrvär-
men ökade från 27% till 61% 
mellan 2012 och 2015.
Vilnius bygger två kraftvärme-
verk, 70 MW el/174 MW värme 
för biobränsle och 18 MW el/53 
MW värme för avfall. 
Kaunas bygger nytt kraftvärme-
verk för avfall, 24 MW el/70 
MWvärme, samt ny mindre pan-
na för biobränsle. 

DANMARK

Köpenhamn ska bli CO2-neutralt 2025.
Hofor bygger fliseldat kraftvärmeverk i centrala Köpenhamn, total-
effekt 500 MW.
Dong Energy konverterar från kol till biobränsle i Avedøre.
Forsyning Helsingör bygger biokraftvärme,  16 MW el/ 59 MW värme.
Dong Energy konverterar också kolkraftverk i Studsrup, Asnaes, Her-
ning och Esbjerg till biobränslen.
Aarhus kommun har byggt Danmarks största kraftvärmeverk för halm.

ÖVRIGT

Stora städer som saknar biovärme och biokraft är S:t 
Peterburg (5 miljoner invånare), Riga (700 000 invåna-
re), Kaliningrad (450 000 invånare), Berlin (4,4 miljoner 
invånare), Gdansk/Gdynia (1,3 miljoner invånare).

Vi har satt ut större städer och ett urval av biokraftvärmeverk på 
kartan. Förutom i kraftvärmen produceras biokraft och biovärme 
också i värmeverk, industrier och biogasanläggningar.
Grå cirklar = städer med mycket fossil energi. 

©

POLEN

Szczecin har byggt Polens största biokraft-
värmeverk, 68 MW el/162 MW värme, för 
flis och agrobränsle.  
Gdansk planerar kraftvärmeverk för 250 
000 ton avfall. Avfallsanläggningar byggs 
också i Poznan, Bydgoszcz, Krakow och 
Warszawa. 
Fortum investerar i Zabrze för sameldning 
kol/avfall/biomassa. 

TYSKLAND

Tyskland stödjer bara små biobränsleanläggningar. 
Vattenfall bygger för fossil gas i Berlin. Hamburg byg-
ger för avfall och 20 MW biobränslepanna.


