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NORBERG  I vinterns 
stränga kyla får  
Norbergs alla fjärr
värmekunder sin värme 
från Scandbios pellets
anläggning. Detta tack 
vare att spillvärme tas 
om hand – energi som 
annars skulle gå förlo
rad ut i luften. Hela  
processen börjar med 
spån från närliggande 
sågverk. 
För att klara Norbergs fjärr-
värmebehov krävdes fram 
till för bara några år sedan 
50 tankbilar med olja per år. 
I dag räcker det med en halv 
tankbil. 

Alla kommunens fastig-

heter, några av Norbergs 
industrier och flera närings-
idkare får sin värme från en 
nästan helt lokal fjärrvär-
meprocess. Det är en stor 
skillnad mot tiden då oljan 
dominerade – när det kräv-
des mycket långväga trans-
porter. 

– Det är vad jag tänder på, 
fjärrvärmens idé: Möjlighe-
terna som finns att ta tillva-
ra på returprodukter, göra 
om det till energi och pum-
pa ut i ett fjärrvärmesystem, 
säger Christer Johansson, 
värmechef på VB energi, 
som köper fjärrvärmen och 
säljer den till Norbergskun-
derna. 

Fjärrvärmen som pumpas 
ut till Norbergsborna kom-
mer alltså från Scandbios 
pelletsfabrik vid Spännar-
hyttans industriområde. 
Scandbio producerar fjärr-
värme via spillenergi från 
tillverkningen av pellets. 

– Det här med fjärrvärme 
tas på största allvar. Det får 
inte stå stilla, så det påver-
kar vår anläggning enormt, 
säger Peter Franklin, fa-
brikschef på Scandbio i Nor-
berg. 

Anläggningen började med 
fjärrvärme 1998. Då satsa-
des ett antal miljoner  
kronor på både värmeverk 
och en kulvert till Norberg.  

Tanken var då som nu att  
ta hand om spillvärmen 
från tillverkningen av pel-
lets.

2013 togs ytterligare ett 
steg mot att göra fjärrvär-
meprocessen helt lokal. Då 
byggde Scandbio en pellets-
panna, för att ersätta nästan 
all den olja som sattes in när 
spillvärmen inte räcker  
till – det vill säga under 
kalla vinterdagar. Då eldar 
Scandbio med egna pellets 
– vars material kommer 
från närliggande sågverk. 

– Spillvärmen täcker upp 
ned till minus fem grader. 
Sedan sätter vi in pellets-
pannan. Olja behöver vi när 

det är under tolv minusgra-
der; den har inte behövts än 
den här vintern, säger Peter 
Franklin. 

Fjärrvärmen är en bra  
affär för Scandbio. Av 
Scandbio i Norbergs intäk-
ter kommer fem procent 
från fjärrvärmeförsäljning. 

– Det är en viktig del för 
oss. Vi är just nu en av Nor-
dens största pelletsfabriker 
mycket tack vare att vi har 
flera ben att stå på, säger  
Peter Franklin.

Värmeleverans är ett av 
fundamenten i samhället. 
Det får inte fallera. Om  
något skulle hända på 
Scandbio finns akutåtgär-

der att sätta in – för att säk-
ra Norbergsbornas värme. 

– Vi har reservkopplings-
punkter på nätet och om det 
blir någon stor störning här 
kan vi ta en containerpan-
na, som står på hjul, från  
Fagersta och dra hit. Vi har 
elaggregat också som vi 
kan rulla hit, säger Christer 
Johansson. 

Under de 20 år som 
Scandbio stått för fjärrvär-
meleveransen i Norberg har 
det dock aldrig behövts – 
trots många stränga vintrar.
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Superlokal fjärrvärme      
från Scandbio i Norberg

Peter Franklin, fabrikschef på 

Scandbio i Norberg. I bakgrun-

den syns hela anläggningen på 

bild. Anläggningen producerar 

fjärrvärme som till 94 procent 

kommer från spillvärme, fem 

procent pellets och en procent 

olja. Just oljan kommer inom 

två år att bytas till bioolja. 

Scandbios fabrikschef Peter 

Franklin diskuterar med VB 

energis värmechef Christer 

Johansson. I bakgrunden  

pelletspannan som ger  

Norbergsborna fjärrvärme 

och varmvatten året runt. 

En hjullastare tar en skopa 

full med skogsbränsle att 

mata pannan med. Under 22 

år har Scandbios panna bara 

stoppats en gång.


