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Ångmaskinen borde få en renässans. Det var bud-
skapet i min artikel i Dagens Nyheter (DN) den 3 sep-
tember. Sedan dess har idén diskuterats i radioin-
slag, sociala medier och under konferensen Sweden 

– U.S. Entrepre-
neurial Forum, 
den 4 september. 

Frågan om 
ångmaskiners 
potential 
verkar vara 
het som en 

ångpanna.  

Intresset för nya energilösningar 
har ökat efter att Paris-mötet förra 
året fastställde målet om fossilfri-
het. Sverige har dessutom bestämt 

sig för att bli ett föregångsland.
Med tanke på att Sverige har få soltim-

mar och att vinden inte alltid blåser, 
fi nns anledning att fundera kring vä-
deroberoende energilösningar. Redan 
produceras el och värme från biomassa. 
Sålunda har fi nska Fortum i år invigt 
ett biokraftvärmeverk för 5 miljarder 
kronor. El genereras med ångturbiner. 
Skogsråvaran kommer med järnväg och 
båt. 

ÄR FJÄRRVÄRME LÖSNINGEN? Fjä rr vä r-
me anvä ndningen bland småhus i Sverige 
var knappt 6 TWh av totalt 15 TWh un-
der 2015, enligt Energimyndigheten. Om 
fjärrvärmen är fossilfri eller ej beror på 
bränslet som används. Flera kraftverk 
eldar med utländska sopor och de inne-
håller en hel del plast…

Direktverkande el för att generera 
värme är vanligt, men inte bra. Elnotan 
från de stora bolagen kan bli dyr. Låt mig 
citera från SVT Nyheter 2 oktober: 

”Visserligen har Bertil gjort sig av med 
Vattenfall som elleverantör, men efter-
som den statliga jätten har monopol på 
att leverera elen till honom måste han 
ändå betala räkningen för elnätet. Och 
där har Vattenfall chockhöjt avgiften. 
Enbart för januari i år var räkningen för 
elnätet 1 751 kronor. Det är en höjning 
på över 500 kronor.”

Om företag eller hushåll vill produ-
cera sin egen fossilfria energi, vilka 
lösningar fi nns då? Exempel är berg-
värme och värmepannor som eldas med 
träpellets eller halm. Men om målet är 
att lokalt och väderoberoende producera 
fossilfri värme och samtidigt elenergi 
behövs andra lösningar. 

ED Biogas AB har nyligen installerat 
en biogasreaktor av pluggfl ödestyp i 
Finspång som generar både värme och 
el. Företaget Againity i Norrköping har 
utvecklat små ångturbiner (mikroturbi-
ner). 

INOM FORSKNINGSPROJEKTET Grönova-
tion vid Linköpings universitet har idén 
uppstått att återuppliva ångmaskinen. 
Det handlar då om nya högteknologiska 
varianter. 

Ångmaskinen dog ut i mitten av 
1900-talet. Så varför föreslå ångmaskiner 

Bryggeriet Hook Norton nordväst 

om London producerar sitt öl med 

egenproducerad el från en klassisk 

ångmaskin, och det går utmärkt.
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Så här såg den ut, Daniel Bernås moderna ångma-

skin. Den kunde ha fått spridning i det svenska samhället 

och lagt grund för export.
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år 2016? Man brukar säga att verknings-
graden för en ångmaskin ligger kring en-
dast 8 procent. Men påståendet baseras 
på idén om energiåtgång för uppvärm-
ning av ångan i förhållande till vilket 
arbete man får ut. Om man tar tillvara på 
både värmen och arbetet blir verknings-
graden hela 90 procent. Plötsligt blir 
ångmaskinen intressant igen, inte minst 
i ljuset av fossilfrihetsdebatten som inte 
existerade när ångmaskinen dog ut.

Professor emeritus Pehr Björnbom 
skrev i sin replik på DN-artikeln om 
ångmaskiner att ”på sommaren fi nns det 
dålig efterfrågan på värme”. Det är sant. 
Men i boken ”Marknadsföring: Veten-
skap och praktik” framhålls att efterfrå-
gan inte är samma sak som behov. Man 
kan använda värmen för att torka spann-
mål – eller fl is till träfi berskivor. Och var-
för inte värma upp berggrunden inför 
vintern eller värma swimmingpooler? 

Det går också tekniskt att göra kyla 
av värme, vilket är intressant för hus-
håll, livsmedelsföretag och djurstallar. 
Efterfrågan borde alltså fi nnas, och kan 
väckas genom marknadsföring.

INTERNATIONELLT FINNS MODERNA 
ångmaskiner som driver allt från såg-
verk till bryggerier. Tyska Conpower visa-
de en modern ångmaskin på Agritechni-
ca i Hannover 2013. Andra exempel är 
Spilling, Green Steam Engine, Tuvatech, 
Terrajoule och Cyclone Power Technolo-
gies. I Japan fi nns Da Vinci Co, Ltd. 

Far och son Martin och Daniel Bernås 
på Energiprojekt i Sverige AB konstru-
erade 2011 en ångmaskin i form av en väl 
balanserad femcylindrig stjärnmotor på 1 
MW som arbetade med 550 graders ånga. 
Den byggdes av bland andra Motala Verk-
stad och Kilebrands Produktion och stod 
klar 2013. 

Företaget Ronator konstruerade en 
kompakt och effektiv axialkolvmaskin 
av wobbeltyp. Projektet härstammade 
från Saab Scania som ville ta vara på vär-
men i avgaser. Stora resurser har investe-
rats av bland andra forskningsstiftelsen 
Mistra och en modell byggdes 2011. Ty-
värr har ingen av de här ångmaskinerna 
gjort insteg på marknaden. 

Bernt Breding, B2 Ånga AB, konstru-
erade och installerade år 2000 en fl isel-
dad ångmaskin som drev en elgenerator. 
Breding samarbetar i dag med Vinäs 
MaskinTeknik. Två kunder har beställt 
maskiner och står i startgroparna. 

Vilket bränsle ska man då använda till 
ångmaskiner? Lantbrukets produkter är 
sannolikt fel väg, eftersom halm behöver 
återföras till åkermarken och spannmål 
behövs till mat, fordonsdrivmedel och 
foder. Svaret fi nns i Sveriges skogar. 
Skogstillväxten är cirka 110 miljoner 
kubikmeter per år medan vi bara tar till-
vara cirka 80 miljoner kubikmeter. 

Ångmaskiner tillhör framtiden. Inte 
minst borde de passa lantbrukare, små-

industrier och hushåll på landsbygden. 
Frågan är bara hur lösningarna ska se ut 
och realiseras.

Per Frankelius
Forskare vid 

Linköpings universitet
per.frankelius@liu.se

Fotnot: Delar av innehållet i denna artikel 
publicerades på DN Debatt 3 september 2016.

EN MED ÅNGMASKINEN

Modellen visar hur ett företag eller hushåll kan kombinera energikällor för att producera egen 

värme och el. Ångpannan eldas med biobränsle såsom träfl is, träpellets eller spannmål. Ångan 

driver en modern ångmaskin som i sin tur driver en elgenerator samtidigt som överskottsvärmen 

tas till vara. Elen kan sedan användas i huset eller för att ladda elfordon. Genom detta blir elen 

både fossilfri och väderoberoende (mörkblå pilar). Men lösningen kan kompletteras med väder-

beroende el från solceller och vindkraft (ljusblå pilar), gärna i kombination med energilagring så-

som Teslas batteripaket Powerwall.
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