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Jagten på teknisk talent 
Maskinmestrene Anders Hegelskov (t.v.) og Brian Sørensen 

har etableret sig som selvstændige headhuntere.  

De hjælper virksomheder med rekruttering inden for  

teknik, salg, udvikling og ledelse.    
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TEMA: Energioptimering 

34  Lactosan optimerer produktion med nyt 
affugtningsanlæg
En ny affugtningsløsning har givet Lactosan en højere og 
mere stabil produktion og sparer samtidig på energien. 

44 Udnyttelse af rejektvand i varmepumpe
Kan det betale sig at udnytte rejektvand i en varmepumpe 
til at producere varme på et renseanlæg fremfor at købe 
fjernvarme? Det spørgsmål er undersøgt i et bachelorvin
derprojekt hos BIOFOS.

TEMA: Fjernvarme 

52  Ny biomasseteknologi skal sikre billig fjernvarme  
i Sindal 
Sindal Varmeforsyning etablerer et biomasseværk med ny 
forgasningsteknologi for at opnå brændselsfleksibilitet og 
høj energieffektivitet.

LÆS OGSÅ:

 6 Fra Sjælland til Skagen
Maskinmester Thomas Schaltz Nygaard er flyttet fra  
Sjælland til Nordjylland. Via en headhunter fandt han 
hurtigt drømmejobbet.

10 Job hos nordjysk marineleverandør 
Da maskinmester Thomas Schaltz Nygaard blev far,  
skiftede han sejlads til Asien ud med skibsarkitektur i 
Skagen.

12 Maskinmestre jagter nye hoveder 
Anders Hegelskov og Brian Sørensen har etableret sig som 
selvstændige headhuntere, der bistår virksomheder med 
at rekruttere nye medarbejdere inden for teknik, salg, 
udvikling og ledelse.
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Ny biomasseteknologi 
skal sikre billig 
fjernvarme i Sindal
Sindal Varmeforsyning etablerer et biomasseværk med ny forgasningsteknologi for at  

opnå brændselsfleksibilitet og høj energieffektivitet, der skal sikre forbrugerne fortsat lave 

fjernvarmepriser.
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Fjernvarme  

Af joeL goodstein – foto LArs Horn

Naturgassen skal ud, og biomassen 
skal ind i Sindal. I september 2018 
indvier Sindal Varmeforsyning sit 

nye biomasseværk, men det er ikke et 
traditionelt biomasseanlæg. I samarbejde 
med Dall Energy etablerer Sindal Varme-
forsyning en helt ny type biomasse-kraft-
varmeværk, som benytter en nyudviklet 
forgasningsteknologi, der afsætter sin 
energi til først et termo-olie-anlæg og 
derefter et Organic Ranking Cycle-turbi-
ne-anlæg, så der kan laves både varme 
og el.

Det er første gang, at et sådant anlæg 

etableres i Verden. Det nye biomasseværk 
er en konsekvens af, at grundbeløbet for 
decentral kraftvarme bortfalder. Formålet 
med det nye værk er at undgå store stig-
ninger i varmeprisen for de 1.400 forbru-
gere i Sindal.

»Som så mange andre varmeværker 
mister vi grundbeløbet ved udgangen af 
2018, og det betyder et indtægtstab på 
6-7 millioner kroner. Det tal skal ses i for-
hold til en samlet omsætning på 22 milli-
oner kroner. Hvis ikke vi skulle sætte var-
meprisen voldsomt op, måtte vi finde en 
langsigtet, bæredygtig løsning, og den 
proces startede allerede i 2014. Herefter 
fulgte en lang proces, hvor vi med hjælp 
fra Rambøll har undersøgt forskellige al-

ternativer til vores gasmotorer,« siger  
Jesper Skrubbeltrang, maskinmester og 
driftsleder hos Sindal Varmeforsyning.

Største investering nogensinde

Omtrent samtidig med denne proces hos 
Sindal Varmeforsyning fik Dall Energy støt-
te fra EUDP til at afprøve deres biomasse-
forgasningsteknologi i kombination med 
et termo-olie-anlæg og Organic Ranking 
Cycle (ORC). Dette projekt viste sig at blive 
den nye løsning for Sindal Varmeforsyning.

»Vi skulle finde en vært for et demon-
strationsprojekt, hvor vi kunne afprøve 
kombinationen af biomasseforgasning, 
termo-olie og ORC, og det passede sam-
men med, at Sindal var på udkig efter et 
nyt anlæg til at lave både varme og 
strøm,« siger Anders Emus, maskinmester 
og projektchef hos Dall Energy.

Med den nye kombination af anlæg får 
Sindal Varmeforsyning en meget energief-
fektiv, fleksibel og miljørigtig produktion af 
både varme og el. Budgettet på 65 millio-
ner kroner gør investeringen til den største 
investering i Sindal Varmeforsynings histo-
rie og skal sikre en bæredygtig fjernvarme-
forsyning i mange år frem. Tilskuddet fra 
EUDP betyder, at Dall Energy og Sindal 
Varmeforsyning har kunnet få en del af 
deres risiko ved projektet afdækket.

»Vi forventer, at 90 procent af vores 
varmebehov kan dækkes af det nye an-
læg, så vi kun skal bruge vores gasmoto-
rer eller gaskedel ved spidslast. Samtidig 
kan det nye anlæg køre op og ned fra 20 
til 100 procents effekt og bevare både sin 
energieffektivitet og den meget rene for-
brænding hele vejen op og ned i last, og 
det er naturligvis vigtigt i forhold til den 
skiftende drift henover året,« siger Jesper 
Skrubbeltrang.

Høj fugtighed i flis

En af fordelene ved Dall Energys forgas-
ningsløsninger er, at man kan anvende de 
allerbilligste fliskvaliteter. 

»Anlægget kan bruge en kombination 
af lokalt og billigt brændsel i form af  
have-affald og andre restprodukter, som 
ikke normalt kan finde anvendelse andre 
steder, og som derfor er meget billige,  
og det er med til at holde brændselsud-
gifterne nede,« siger Anders Emus. »

Tre maskinmestre foran  
det nye kraftvarmeværk  
i Sindal: Anders Emus,  
Jesper Skrubbeltrang  
og Marc Centhner.

 



 

der er leveret af Turboden.
Anders Emus ved ORC-turbinen,  
Jesper Skrubbeltrang og  
Fra venstre: Marc Centhner,  
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Forgasningsteknologien kan håndtere flis med helt op til 60 
procent vandindhold. Faktisk kan processen benytte både tørt og 
meget vådt brændsel. For at skabe en meget effektiv forgasning 
befugtes luften, der benyttes i forgasseren.

»Anlægget i Sindal er ikke et traditionelt biomasseanlæg.  
Dall Energy har udviklet sin egen unikke forgasningsteknologi, 
som gør det muligt at anvende disse forskellige typer brændsel, 
samtidig med at processen sikrer en meget ren røggas,« siger 
maskinmester Marc Centhner, som er projektleder hos Dall  
Energy.

Forgasningsprocessen sikrer, at røggassen uafhængigt af 
fliskvaliteten har et meget lavt indhold af støv, CO og NOx.

I stedet for en relativ hurtig forbrænding af fast materiale sker 
omsætningen til gas i en langsom forgasningsproces med befug-
tet luft, hvorefter forgasningsgassen afbrændes i to trin: Først 
sker en partiel oxidation som reducerer NOx og tjæremængden. 
Derefter sker en slutforbrænding. Samlet set fås en røggas med 
meget lave indhold af støv, CO og NOx. Derfor er der ikke instal-
leret røggasfiltre, som ellers er nødvendige på andre typer bio-
masseanlæg.

»Vores anlæg har hverken cykloner eller elfiltre. Det er ikke 
nødvendigt for at holde emissionerne nede. Vores røggaskøler 
fjerner de uønskede bestanddele i røggassen uden ekstra rens-
ning,« siger Marc Centhner.

Komplekst anlæg

Anlægget i Sindal består af en forgasser, en efterbrænder, en 
termo-olie-kedel og economizer (varmevekslere) samt et 
ORC-turbine anlæg. Med denne kombination af anlæg er det 
muligt at lave en varmeproduktion eller kombineret el- og  

Fra venstre: Marc Centhner, Anders Emus og Jesper Skrubbeltrang på 
toppen af termo-olie-kedlen.

Teknologien i Sindal er en videreudvikling af Dall Energys ovn. I Sindal-anlægget består forbrændingsprocessen af tre trin:
1. Forgasning af biomasse.
2. Partiel oxidation hvor en del af gassen brændes, og hvor tjærestoffer og NOx reduceres. 
3. Brændkammer hvor gassen afbrændes.
På sigt kan gassen bruges til andre ting: Ledes til gasmotor, opgraderes til ”naturgas” eller anvendes som flydende brændsel.

varmeproduktion. »
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 Fjernvarme

Når røggassen ledes gennem termo-olie-anlæggets vekslere er 
temperaturen cirka 950 grader celsius. Efter at have afgivet sin 
energi til termo-olie-anlægget er temperaturen maksimalt 185 
grader celsius. Fra termoolieanlægget kan varmen ledes til fjern-
varmevekslere eller til ORC-anlæggets turbine. som producerer el 
og varme.

I en såkaldt quench køles røggassen yderligere ned til 60 gra-
der celsius, og i et scrubbertårn overrisles røggassen med vand, 

hvilket tager den sidste energi ud, som via varmevekslere sendes 
til fjernvarmesystemet.

»Det er et relativt komplekst anlæg, hvor der også er et kon-
densatsystem, som sørger for, at systemet hele tiden holder en 
høj luftfugtighed som bruges i forbrændings- og forgasningspro-
cessen,« siger Marc Centhner.

Når røgen ledes ud af skorstenen, er temperaturen kommet 
ned på cirka 40 grader celsius.

  Forgasningsanlæg leveret af Dall 
Energy.

  ORC-turbine leveret af Turboden.

  Det nye værk idriftsættes henover 
sommer 2018 – med officiel indvielse 
15. september.

  Værket kobles på fjernvarme- 
nettet med en ny 800 meter  
lang ledning.

  Det eksisterende naturgasfyrede 
værk skal fremover kun bruges  
som spidslast.

Nøgletal 

  Indfyret effekt: 5,5 MW.

  Elproduktion: 800 kW.

  Varmeproduktion: 5,0 MW.

  20-60 procent fugt i brændsel.

  Støv < 20 mg/Nm³.

  CO: 0-5 mg/Nm³.

  NOx: 100 mg/Nm³.

  20-100 procent last.

  Brændsler: Træflis, have-/park-affald.

Dall Energy leverer følgende 
nøglekomponenter

  Brændselsindføder

  Forgasser

  Efterbrænder

  Termo-olie-kedel

  Economizer

  Røggas-vasker

  Luft befugtere

   Vandbehandlingsanlæg

  Styring af anlægget så det kan køre 
ubemandet.

Det nye biomasseanlæg i Sindal

»Anlægget er meget fleksibelt både med hensyn til andelen af 
varme og el, man gerne vil producere, men også med hensyn til 
effekten. På grund af designet kan man bruge lufttilførslen til 
forgasseren som gaspedal og køre op og ned i ydelse. Jo mere 
luft, desto mere energi produceres i form af røggas, som derefter 
afsættes til termo-olie-anlægget og til ORC-anlæggets turbine,« 
siger Marc Centhner.

Stor koordineringsopgave

Der er købt en ny grund til projektet, og alt bygges op fra bun-
den. Det har været et ønske, at det nye værk arkitektonisk og 
bygningsmæssigt minder om det eksisterende værk i Sindal. For 
Jesper Skrubbeltrang har projektet medført en stor koordine-
ringsopgave med de mange leverandører.

»Vi har jo etableret et helt nyt varmeværk fra ingenting. Så det 
har både været et byggeprojekt foruden alle de nye tekniske an-
læg, som også skulle leveres og installeres. Vi har haft op mod 
25 store og små leverandører, og i perioder har der været rigtig 
mange mand i gang på pladsen. På den måde har det været et 
lidt utraditionelt projekt for en maskinmester, hvor man har skul-
let forholde sig til både arkitektur, bygnings- og anlægsspørgsmål 
foruden alle de energiproducerende anlæg,« siger Jesper Skrub-
beltrang.

Driftsmæssigt er der også tale om et markant skifte i den dag-
lige håndtering af anlæggene.

»Vi kommer fra naturgas, som er meget nemt at håndtere. Det 
er sådan set bare at åbne og lukke for hanen. Kvaliteten af gas-
sen er kendt, kontrolleret og standardiseret. Det kører bare. Nu 
skal vi til at håndtere fast brændsel af skiftende kvalitet. Selv om 
meget af processen er automatiseret, har vi måttet ansætte en 
ekstra medarbejder for at kunne varetage den daglige drift. Så vi 
går ind i en lidt mere krævende hverdag på værket, men om-
vendt er der så mange gevinster, at de opvejer de øgede krav i 
driften,« siger Jesper Skrubbeltrang.

Forskellige maskinmesterroller

Det nye anlæg i Sindal er det første projekt, hvor Dall Energy har 
turn-key-ansvaret.

»Vi har lavet tre anlæg tidligere, men i disse projekter stod vi 
alene for design og rådgivning. Så vores kontrakt i Sindal på cirka 
30 millioner kroner er over 10 gange større, end hvad vi hidtil har 
håndteret. Heldigvis har vi fået ansat nogle dygtige maskinme-
stre, som kan føre projektet sikkert i hus,« siger Jens Dall, adm. 
direktør i Dall Energy.

Jesper Skrubbeltrang, Anders Emus og Marc Centhner har haft 
et tæt samarbejde gennem flere måneder om det nye anlæg i 
Sindal.

»Jeg synes, det er interessant, at vi med det samme udgangs-
punkt som maskinmestre indtager meget forskellige, men vigtige 
roller i projektet. Jesper er kunden, der også bliver driftsansvarlig. »
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Jeg synes, han er den perfekte kunde, fordi han ved, hvad han vil 
have, og det giver en god konstruktiv dialog. Vi har jo lovet, at 
han får en god oplevelse med det nye værk. Det bliver en lidt 
mere krævende daglig drift end med naturgassen, og vi har 
brugt meget tid på at finde rigtige løsninger, som vil give en ef-
fektiv daglig drift,« siger Anders Emus.

»Vi har været tre maskinmestre til at udtænke nogle gode løs-
ninger, og der har været en fælles ambition om at skabe et godt 
anlæg, som også kan tåle at blive vist frem for branchen. Som 
demonstrationsprojekt forventer vi en del besøgende, som gerne 

vil kigge nærmere på anlægget og høre om vores erfaringer,« 
siger Jesper Skrubbeltrang.

Hos Dall Energy har Anders Emus haft det overordnede ansvar 
som projektchef, mens Marc Centhner som projektleder har stået 
for kontakten til leverandørerne og haft fingrene nede i den tek-
niske substans.

»Det har været meget spændende at være med til at skabe en 
helt ny type kraftvarmeværk, som måske vil vise vejen til flere af 
den slags anlæg i både Danmark og udlandet,« siger Anders 
Emus.

Økonomi

Den samlede investering for Sindal Varmeforsyning (bygning, 
tekniske anlæg og transmissionsledning) er på cirka 65 millioner 
kroner. Projektet har modtaget støtte fra EUDP (Energistyrel- 
sens Udviklings og Demonstrations Program). Projektet har 
også modtaget støtte fra Forsknings- og innovationsstyrelsen, 
som har støttet FORCE og DTU Risøs medvirken. FORCE og DTU 
Risø vil bruge resultaterne fra Sindal til at optimere deres com-
putermodeller for biomasseforbrænding.

Miljø og brændsel

Brændslet i Sindal vil være flis fra danske skove kombineret med 
lokalt haveaffald. Anlægget bliver således ægte CO2-neutralt – 
samtidig med at det løser et ”affaldsproblem” i form af haveaf-
fald (hvor en væsentlig del brændes sammen med hushold-
ningsaffald i affaldsanlæg). Anlægget er således et eksempel 
på ”cirkeløkonomi”: Borgernes affald bliver til borgernes varme. 
Det kommer også til at skabe lokale arbejdspladser.

Meget lave emissioner

Emissionerne af CO, støv og NOx fra det nye anlæg bliver uhørt 
lave. FORCE og DTU Risø har hjulpet med at udvikle og beregne 
det nye design og vil gennemføre kontrolmålinger i Sindal.

Arkitektonisk

Pga. de meget lave emissioner kan anlægget nøjes med en kort 
skorsten, som derfor kan integreres i bygningen, så den ikke 
syner af så meget.

Kommende projekter hos Dall Energy

Næste projekt for Dall Energy er i Frankrig sammen med energi-
koncernen Dalkia, som har udvalgt Dall Energys teknologi efter 
to års forundersøgelser. Projektet modtager et EU-tilskud fra 
Horizon 2020 på 18 millioner kroner. Herudover har Dall Energy 
dialog med potentielle kunder i Danmark, Europa og USA.

CO
2
-neutralt anlæg i Sindal

Fra venstre: Anders Emus, Marc Centhner og Jesper Skrubbeltrang ved siden af røggas-køler (Quench). I baggrunden ses Dall Energy’s forgasser og 
efterbrænder, samt termoolie-kedel og economizer, der er leveret af tyske Heat11.


