
Grøn varme fra biomasse i Kalundborg
Planer om at forsyne Kalundborg Kommune med grøn varme og industrien med grøn damp baseret på lokalt affald og biomasse
har skabt et nyt samarbejde mellem Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, Kalundborg Varmeforsyning og Kalundborg
Kommune.

Kalundborg Kommunes affald og biomasse fra både industri, landbrug og husholdning skal omdannes til grøn energi og varme. Det er
visionen for et nyt samarbejde mellem DONG Energy, Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Varmeforsyning og Kalundborg Kommune, der
nu konkret analyserer mulighederne for et bæredygtigt koncept med nye teknologier. Projektet kaldes KINEC, som står for Kalundborg
Integrated Energy Concept.

"Projektet her illustrerer, hvordan et langvarigt lokalt samarbejde kan føre til et innovativt koncept, som vil være det første af sin art i verden.
Og jeg er utrolig glad for, at vi nu har besluttet i fællesskab at analysere ideen til bunds," siger koncerndirektør i DONG Energy, Thomas
Dalsgaard.

Biogas på Asnæsværket

Grundideen bag projektet er, at Asnæsværket skal ombygges til at fyre med blandt andet lokalt produceret biogas fra gylle, halm,
spildevandsslam og husholdningsaffald. Derudover vil to nye teknologier udviklet af DONG Energy samt et eller flere konventionelle
biogasanlæg indgå i projektet. Formålet er at sikre en bæredygtig udnyttelse af biomassen, hvor man trækker al energien ud af biomassen,
inden man fører den tilbage til landbrugsjorden som brugbar gødning.

Det passer godt ind i Kalundborg Kommunes vision om en grøn industrikommune.

"Særligt det, at det er demonstrationsteknologier, der sammen med biogas skal være grundpillen, gør det til et initiativ, der igen sætter fokus
på Kalundborgs position som udviklingsbase for ny grøn teknologi, og som bidrager væsentligt til de aftaler kommunen har indgået omkring
reduktion af CO2,” siger Kalundborg Kommunes borgmester Martin Damm.

Fra gærslam til grøn varme

Novo Nordisk har som en af partnerne en ambition om, at al den energi, som bruges på fabrikken i Kalundborg, skal komme fra vedvarende
energi. Dette realiseres i det klimapartnerskab, selskabet indgik med DONG Energi i maj 2007. Og med virksomhedens tradition for at indgå
partnerskaber, har det været naturligt at se mod DONG Energy og de andre klimapartnere i Kalundborg, for at finde en fælles løsning.

”Vi har store forventninger til, at vi i samarbejde med parterne i projektet kan opnå en bæredygtig, grøn forsyning af damp og varme. Vores
eget gærslam, et affaldsprodukt fra gæringer af insulin, er særdeles velegnet til produktion af biogas,” siger produktionsdirektør i Novo
Nordisk, Per Valstorp.

DONG Energy har således også indgået partnerskaber med Novozymes og Kalundborg Kommune, og partnerskaberne har været en vigtig
drivkraft i visionerne om at skabe en bæredygtig og fremtidssikret løsning. Hos Novozymes ser man projektet som endnu et skridt mod
energibesparelser og med perspektiver for et bioraffinaderi på længere sigt.

”KINEC-projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge rest-biomasse til at erstatte de fossile brændstoffer. Med et skarpt fokus på
energibesparelser i vores produktion udleder vi i dag mindre CO2 end tidligere fra vores produktion, og projektet her kan blive endnu et godt
skridt på den vej,” siger Flemming Funch, direktør for Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø i Novozymes.

Konkurrencedygtige priser

Kalundborg Varmeforsyning efterspørger grøn varme, og er med i projektet for blandt andet at få belyst mulighederne for at levere grøn
fjernvarme uden væsentlige prisstigninger.

”Aftalen skal naturligvis kunne konkurrere med alternative varmeformer og ikke afstedkomme væsentlige prisstigninger for forsyningens
kunder,” understreger Kalundborg Forsynings direktør, Torben Jørgensen.

Parterne har netop besluttet at igangsætte en analysefase, der vil forløbe frem til december 2012. Hvis projektet realiseres tænkes anlæggene
opført over en årrække, således at varmen delvist kan produceres på grøn gas allerede fra omkring 2016 og i 2020 vil være fuldt udrullet.

Fakta om KINEC

KINEC (Kalundborg Integrated Energy Concept) er et udviklingsprojekt drevet af DONG Energy, Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg
Varmeforsyning A/S og Kalundborg Kommune, som har til formål at finde en grøn løsning på damp- og varmeproduktionen i Kalundborg
Grundideen for KINEC er, at Asnæsværkets blok 2 konverteres til gasfyring, hvormed der sikres en fortsat meget energieffektiv el- og
varmeproduktion i Kalundborg. Gassen vil bestå af et miks af biogas og i en overgangsperiode naturgas, som derefter kan fortsætte
som backup brændsel
Biogassen forventes at blive produceret på dels et nyt konventionelt biogasanlæg baseret på gylle, industrislam samt forbehandlet
husholdningsaffald, og dels på en til flere Pyroneer-anlæg, baseret på bl.a. tørret spildevandsslam, halm, gyllefibre, energitræ osv.
I forbindelse med projektet undersøges to af DONG Energys nye teknologier, REnescience og Pyroneer, som pt. er på tærsklen til at
overgå fra demonstrationsskala til kommerciel størrelse
REnescience er en teknologi til forbehandling af usorteret husholdningsaffald, som derefter kan indgå som råvare til biogasproduktion,
samtidig med at plast, glas og metaller kan genanvendes
Pyroneer er en teknologi, der kan konvertere vanskelige brændsler såsom slam, halm, energitræ mm. til grøn syntesegas, der kan
anvendes direkte i kedlen. Idet teknologien forgasser brændslerne ved lavere temperaturer end andre forgasningsteknologier, kan bl.a.
vigtige næringsstoffer som f.eks. kvælstof og fosfor udvindes inden gassen brændes af i kedlen
I KINEC vil endvidere indgå et eller flere konventionelle biogasanlæg, som enten placeres direkte ved Asnæsværket eller i oplandet til
Kalundborg. I analysefasen vil den optimale placering og størrelse blive vurderet



DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,
producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.400 medarbejdere og omsatte for 57
mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com.


