Forberedelse til fuldskala demonstration af trinopdelt
forgasningsanlæg.
ForskEl projekt 2008-1-0025
Baggrund
BioSynergis Kraftvarmesystem er et resultat af et langt vellykket udviklingsforløb. Det har bestået af en række
sammenhængende og målrettede udviklingsprojekter, som især ForskEl’s og Energistyrelsens F&U
programmer har ydet støtte til. Qua udviklingsprojekterne er et mindre komplet pilotanlæg - kaldet
Castoranlægget - blevet etableret og brugt til udvikling, optimering og demonstration af det samlede
kraftvarmesystem. Pilotanlægget er placeret hos Græsted Fjernvarme, der har medvirket som velvillig
anlægsvært i det lange projektforløb.
Indhold - ForskEl projekt 2008-1-0025
BioSynergis kraftvarmesystem er nu modent til markedsintroduktion.
Projektet er det afgørende led, som skal føre BioSynergis samlede kraftvarmesystem fra stadiet som
udviklingsprojekt til et nyt niveau som fuldskala demonstrationsanlæg.
Projektets aktiviteter har bestået af praktiske forberedelser til en efterfølgende praktisk demonstration af en
samlet model, der dækker:
•
•
•

juridiske og finansielle forhold til dannelse af en privat investorkreds
teknisk projektudvikling,
driftsøkonomisk forankring af demonstrationsanlægget

Udvikling og
afprøvning af
finansielle
løsninger

Projektudvikling
af demonstrationsanlæg

ForskEl
projekt
2008-1-0025

Driftsøkonomisk
forankring

Modellen skal - med BioSynergis kraftvarmesystem som eksempel - demonstrere hvordan det er muligt for
nye energiteknologier at organisere og benytte en 3. parts finansieringsmodel til etablering og drift af
demonstrationsanlægget. Det virkemiddel skal gennembryde barrieren på vejen fra udviklingsprojekt til
markedsintroduktion af det ny bioforgasningsanlæg, der leverer energieffektiv, CO2 neutral
kraftvarmeproduktion.
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Udvikling og
afprøvning af
finansielle løsninger

Juridiske og finansielle forhold, ved EBO Consult A/S:
Projektsamarbejdspartneren EBO Consult A/S har færdigudviklet og ikke mindst gennemført en 3.parts
finansieringsmodel til etablering og drift af demonstrationsanlægget.
Organisationsmodellen har omfattet en grundig vurdering og et valg af den mest hensigtsmæssige
selskabsform. Der er valgt en organisationsmodel, som er baseret på partnerselskabet.
Ultimo september 2010 blev iværksat et offentligt annonceret udbud af aktier i et nydannet
bioforgasningsselskab. Aktieudbuddet blev fuldtegnet i december 2010, hvorefter Hillerød Bioforgasning P/S
kunne stiftes. Dette selskab investerer i demonstrationsanlægget.

Fra annoncekampagnen ultimo 2010.
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Projektudvik-ling af
demonstrationsanlæg

Teknisk projektudvikling, ved BioSynergi Proces ApS:
I projektets tekniske del er udført udvikling, projektering, dimensionering, design, konstruktion samt detaljeret
prisbestemmelse af anlægskomponenterne til det komplette demonstrationsanlæg. Dets størrelse er 1.300
kWth (300 kWel /750 kW varme), hvilket er fire gange større end pilotanlægget.
Der er valgt at benytte de samme hovedprocesser og den samme anlægsudformning, som har vist sig at
fungere på Castoranlægget.
Ud fra detailprojekteringen af de enkelte anlægskomponenter er udarbejdet flere forslag til den samlede
anlægsopstilling. De opstillede forslag er vurderet og prioriteret i forhold til hvordan de både kan opfylde
behovet for en hensigtsmæssig og effektiv daglig anlægsdrift og samtidig kunne realiseres med
anlægsomkostninger indenfor et fornuftigt prisleje.

Driftsøkonomisk
forankring

Driftsøkonomisk forankring - Implementering af projektets resultater
Projektets har tilvejebragt det finansielle og tekniske grundlag til at etablere et demonstrationsanlæg med
bioforgasningsteknik til brændselsflis. Et anlæg i den udviklede markedsaktuelle størrelse bliver nu etableret I
Hillerød.
Hillerød Bioforgasning P/S har indgået en mangeårig aftale om levering af varme til Hillerød Forsynings
fjernvarmenet, mens elproduktionen bliver leveret til elforsyningsnettet.
Til støtte for udviklingen og etableringen af dette første demonstrationsanlæg af sin art har BioSynergi Proces
ApS desuden opnået tilsagn om støtte fra Energistyrelsens EUDP program.

Dette projekt med titlen
Demonstration of 1300 kWth - commercial size - gasfication plant for CHP production
er nu gået i gang.
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BioSynergis kraftvarmesystem
Kraftvarmesystemet benytter almindelig frisk træflis med op til 50 % vandindhold som brændsel. Efter tørring
omsættes træet til brændbar gas i en trinopdelt forgasningsproces. Herefter renses gassen inden den udnyttes i et
gasmotoranlæg til produktion af elektricitet. Varmen fra anlægget genvindes og leveres til fjernvarmeproduktion.
Restprodukterne fra processen er aske/trækul fra gasgeneratoren, flyveaske fra rensningen af produktgassen samt
tørt træstøv og kondenseret vand fra tørringen af træflisen.

Projektledelse:
BioSynergi Proces ApS, Slotsbakken 108, 2970 Hørsholm www.BioSynergi.dk
Kontakt: Direktør, akademiingeniør Henrik Houmann Jakobsen
Tlf. +45 45 86 14 30 , mail adresse:
hhj@biosynergi.dk

Projektsamarbejdspartner:
EBO Consult A/S, Strandmarksvej 27 A, 2650 Hvidovre, www.ebo.dk
Kontakt: Direktør, cand. jur. Erik Christiansen
Tlf. +45 36 38 38 00, mail adresse
erc@ebo.dk
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