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Fortum 

 

• „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas 

 

• „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje 

 

• Ateityje integruota Europos ir greitai auganti Azijos rinka kompanijai siūlo 

papildomas augimo galimybes 

 

• 2011 metais „Fortum“ pardavimai sudarė 6,2 mlrd. EUR, pelnas – 2,4 mlrd. EUR. 

 

• „Fortum“ dirba apie 10800 žmonių 

 

• Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių 

biržoje 
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Fortum šiandien 

TGC-1 (~25%) 

Elektros gamyba    ~7 TWh 

Šilumos pardavimai  ~8 TWh 

OAO Fortum  

Elektros gamyba   17,4 TWh 

Šilumos pardavimai 26,7TWh 

Rusija 

Lenkija 
Elektros gamyba    0,6 TWh 

Šilumos pardavimai 4,3 TWh 

Baltijos šalys 
Elektros gamyba    0,4 TWh 

Šilumos pardavimai 1,1 TWh 

Šilumos vartotojai    ~24,000* 

Šiaurės šalys 

Elektros gamyba         53,1 TWh 

Šilumos pardavimai      17,2 TWh 

Šilumos vartotojai         1,6 mln. 

Elektros vartotojai         1,2 mln. 

Nr 2 Elektros 

gamyba 

Elektros 

pardavimai 

Nr 2 

Nr 1 Šiluma 

gamyba 

Paskirstymas 
 Nr 1 

Pagrindiniai duomenys 2011 

Pardavimai       EUR 6,2 mlrd. 

Pelnas               EUR 2,4 mlrd.   

Personalas       10,800 

Jungtinė Karalystė 
Elektros gamyba   1,2 TWh 

Šilumos pardavimai 2,1 TWh 

                    *Paskirstymo verslas, parduota  2012 01 01  



Fortum vertybės 

 

• Korporacija Fortum ypatingą dėmesį skiria ekologijai. Pagrindinį Fortum 

korporacijos tikslą galima apibūdinti vienu sakiniu: „Mūsų energija – geresniam 

mūsų ir ateities kartų gyvenimui“ 

 

• Pagrindiniai kompanijos veiklos principai, kuriais vadovaujamasi kasdienėje 

veikloje: 

 

• atsakingai naudoti gamtos išteklius, švelninant klimato pokyčius 

• aktyviai dirbti su savo darbuotojais ir suinteresuotais asmenimis, nuolatos 

gerinant savo veiklos aplinkosauginius, socialinius ir saugaus darbo 

aspektus 

• bendradarbiaujant su savo verslo partneriais vadovautis aukštais verslo 

etikos ir sąžiningumo principais, rūpintis aplinkosauga ir gerbti žmogaus 

teises 

 



Current use 

(Total tn/a) 

Potential  

(tn/a) 

Numatomas atliekų 
energijos potencialas 
iki 2020 m.  

Sudegintos atliekos šiandien 

ir galimybės 



Municipal solid waste treatment outlook in EU-27 area 
 



Combined heat and power (CHP) is most energy 
efficient way of producing both heat and electricity 

Losses 25 Losses 48

CHP production

75% efficiency
Separate production

52% efficiency

Fuel

100

Fuel

100

Electricity 25

Heat 50

Electricity 17

Heat 35



Biokuro ir atliekų termofikacinė elektrinė Klaipėdoje 



Biokuro ir atliekų termofikacinė elektrinė Klaipėdoje  

• UAB „Fortum Heat Lietuva“ yra pagrindinis UAB „Fortum Klaipėda“ akcininkas ir valdo 95% 

akcijų. Likusios akcijos priklauso AB „Klaipėdos energija” 

 

• Įgyvendinamo projekto vertė apie 130 mln. EUR 

• Europoje veikia virš 400 tokio tipo jėgainių 

• Prancūzijoje - apie 130, Vokietijoje – 70 , Švedijoje – 30 

• Baltijos valstybėse tokios elektrinės kol kas nėra 

 

• Jėgainės elektrinė galia 20 MW, šiluminė galia 50 MW plius 16 MW papildomai bus gaunama iš 

išeinančių dūmų panaudojant kondensatorių  žiemos laikotarpyje. Per metus jėgainė pagamins 

apie 140 GWh elektros energijos ir apie 400 GWh šilumos energijos 

 

• Jėgainėje sumontuota įranga, kurioje naudojama naujausia atliekų deginimo technologija, 

užtikrinanti geriausiai prieinamus gamybos būdus (GPGB) deginant atliekas 

 

• Visa pagaminta šiluma bus tiekiama į Klaipėdos miesto šilumos tinklų sistemą. Naujoji jėgainė 

pagamins apie 40% viso Klaipėdos miestui reikalingo šilumos kiekio. Elektros energija bus 

tiekiama į bendrą elektros tinklą 

 

 

 

 
 



Pagrindiniai įrenginiai. Naudojamas kuras  

Ardyninio (grotelių) tipo garo katilas 85 MW galios  

•     Garo slėgis – 47 bar, temperatūra - 400 ºC, našumas - 105 t/h garo  

•     Garo turbina ir generatorius 20 MW galios 

 

Projekto finansavimas: 

•     Fortum nuosavos ir skolintos lėšos 

•      

 

 

Elektrinėje naudojamas kuras 

 

• Biokuras (medžio drožlės)      -  75             tūkst. tonų 

• Komunalinės atliekos              -  115 -130   tūkst. tonų 

• Pramoninės atliekos               -  50             tūkst. tonų  

 

Komunalinės išrūšiuotos atliekos iš Klaipėdos regiono  

 

 

 

 

 
 



Pagrindiniai įrenginiai. 



Nauda Klaipėdos regionui  

• Sumažėja priklausomybė nuo importuojamo kuro (dujų) aprūpinant šiluma Klaipėdos miestą, 

kadangi 40% šilumos bus pagaminama šioje jėgainėje. Iš dalies stabilizuojamas šilumos kainų 

didėjimas 

 

• Sumažėja išlaidos naujų sąvartynų statybai ir esamų eksploatacijai, kadangi deginant atliekas jų 

kiekis sumažėja 4 – 5 kartus 

 

• Sumažėja įtaka šiltnamio efekto susidarymui, kadangi išsiskiriančios iš sąvartynų dujos 

(metanas) žymiai daugiau įtakoja šiltnamio efekto didėjimą nei  CO2 dujos 

 

• Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos kompanijos atliktų darbų suma sudarys apie 120 mln. litų 

 

• Bus pasirašytos 35 -37 servisinės sutartys su atitinkamų paslaugų tiekėjais. 

 

• Naujų darbo vietų sukūrimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tarša į aplinkos orą  

                                    Leistinos ribinės   vertės           Faktiniai išmetimai 

                              projektuojamoje elektrinėje         (Hogdalen)                                          

     

    Kietosios dalelės             5     mg/m³                     0    mg/m³  

    CO                                  30    mg/m³                     0,1 mg/m³  

    NOx                                180  mg/m³                     42  mg/m³ 

    SO2                                40    mg/m³                     0,2 mg/m³ 

    HCL                                 8     mg/m³                     0,5 mg/m³ 

    BOA                                10    mg/m³                     0,1 mg/m³ 

    Dioksinai                         0,1   ng/m³                      0,01ng/m³ 

 

 
 

 

 

 
 



Fortum Klaipėda elektinės statyba 



Ačiū už dėmesį! 


