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Vimmerby Energi & Miljö ångleverantör till Åbro Bryggeri 

 

Tisdagen den 29 oktober undertecknade Åbro Bryggeri och Vimmerby Energi & Miljö ett avtal om ångleverans till Åbro 

Bryggeri.  

Ångleveransen möjliggörs tack vare det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Tallholmen. Utöver produktion av 

fjärrvärme och el är kraftvärmeverket anpassat för industrileveranser av ånga och hetvatten. Åbro beräknas ta i bruk 20 

procent av verkets beräknade ångkapacitet.  

Ångan kommer att ersätta ca 1200 kubikmeter eldningsolja per år hos Åbro bryggeri.  

Sedan tidigare har Åbro Bryggeri tillgång till fjärrvärme för lokaluppvärmning vilket innebär att 300 kubikmeter olja 

årligen sparas in. Sammantaget är detta en av de största enskilda miljöinsatserna i Vimmerby kommuns historia. 

- Det känns mycket bra med en långsiktig och trygg lösning på vårt behov av ånga för bryggeriets processvärme säger 

Mikael Wall, teknisk chef på Åbro Bryggeri. 

- I och med leveransen av ånga och hetvatten blir Åbro Bryggeri helt fossilfritt vilket är helt i linje med vår miljöprofil. 

Vimmerby Energi & Miljö AB blir också med detta avtal en av våra viktigaste partners som åtar sig att trygga såväl 

bryggeriets tillgång av miljövänlig värme, som leveranser inom el och VA.  

- Det är glädjande och utvecklande att få förtroendet att förse Åbro med ånga, säger Roger Carlsson, VD på Vimmerby 

Energi & Miljö. Vi levererar sedan tidigare fjärrvärme och hetvatten till flera av kommunens större industrier som 

exempelvis Ljunghälls, Frödinge Mejeri, Storebrogjuteriet, Boklok Byggsystem i Gullringen, Zobra samt Åbro Bryggeri. 

Nu tar vi nästa steg, tack vare kraftvärmeverket, med att erbjuda hetvatten och ånga till befintliga och nya industrier i 

Vimmerby tätort. Det är verkligen inspirerande och spännande att få vara en del av utvecklingen mot ett fossilfritt 

samhälle.  

Arbetet med att förlägga ångledningen mellan Tallholmen och Åbro påbörjas under våren 2014. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Roger Carlsson, VD Vimmerby Energi & Miljö AB 

Tfn 0492 - 76 93 17 

roger.carlsson@vimmerby.se 
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Mikael Wall, teknisk chef AB Åbro Bryggeri 
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