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Energi, affald og eksport
Maskinmestrenes Erhvervskonference – 19. november 2015

John Veje Olesen
Managing Director
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Topics for today
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• Kort om Babcock & Wilcox Vølund

• Det starter med dansk teknologi

• Eksemplerne Amager Bakke og Templeborough

• Potentiale, forudsætninger og betydning

• Copenhill – en lille videofilm

Waste-to-energy plant with artificial ski slope, Amager Bakke, ARC, Copenhagen, Denmark
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Om os

 Historien:
 Grundlagt i 1898
 1931: Første affaldsenergianlæg
 1980: Første biomasseanlæg
 2000: The Babcock & Wilcox Company

 Hovedkontor og fabrik i Esbjerg
 Afdelingskontor i Glostrup
 Salgskontorer i England og Polen
 Datterselskab i Göteborg, Sverige og

Trenčín, Slovakiet
 500 medarbejdere
 Omsætning 1,5 mia.

© 2010 Babcock & Wilcox Vølund A/S. All rights reserved.

Affaldsenergianlæg, L90, Esbjerg

• Affaldsfyrede energianlæg
• Biomassefyrede energianlæg
• Anlægsservice og -vedligeholdelse
• Opgradering af eksisterende anlæg
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Global forretning
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West Palm Beach, USA Amager Bakke, DK Leeking II, Kina
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Vækstrejsen
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Det starter med dansk teknologi
I Danmark er vi verdensmestre i at energiudnytte affald.
Det er denne viden, vi lever af at eksportere til udlandet
I Danmark er vi verdensmestre i at energiudnytte affald.
Det er denne viden, vi lever af at eksportere til udlandet

• Affald er en lokal ressource, som kan omdannes til energi og materialer
• Moderne kraftværker kan udnytte 99% af energien i brændslet
• Affald og biomasse er lokale brændsler, som fortrænger fossile

brændsler og dermed reducerer CO2-udledningen
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Gode referencer i Danmark er vigtige
Amager Bakke

• Verdens mest avancerede affaldsfyrede kraftvarmeværk -
showcase for danske virksomheder

• Tiltrækker opmærksomhed fra hele verden

• Referencer betyder alt

• Fantastisk afsæt for dansk teknologieksport

Foto: Hélène Mogensen de Monléon
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Eksport af dansk teknologi
• Projektfinansieret, IPP

• 40 MW el, på størrelse med Amager Bakke-projektet

• Nøglefærdigt anlæg og 15 års driftskontrakt

• Finansieret af CIP - danske pensionsmidler
som afsæt for dansk teknologieksport

Sheffield

Templeborough-projektet i England
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Templeborough-modellen
• Finansieret af Copenhagen Infrastructure Partners
• Interessant set-up

- Danske pensionsmidler skaber danske arbejdspladser
- God forrentning og lav risiko

• Det gjorde en forskel
- Finansiering ofte en flaskehals, sjældent business casen
- Én samlet pakke hjælper
- Lavere finansieringsomkostninger
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Potentialet
• Der tales meget om overkapacitet
• Der kommer mere affald og behov for mere energi
• Masser af potentiale

• Østeuropa
• Mellemøsten
• Storbyer
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Forudsætningerne

• At eksportmålrettede finansieringsmodeller understøttes
• At alle EU-lande overholder reglerne
• At vi fokuserer på det, vi er bedst til
• At vi fortæller om de danske affaldsteknologier – de er de

bedste i verden

© 2008 Babcock & Wilcox Vølund A/S. All rights reserved.
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Hvilken betydning har det?
• Øget eksport
• Flere danske arbejdspladser
• Mere grøn energi
• Global miljøgevinst:

- 2 tons affald erstatter 1 ton kul
- Templeborough-anlægget bidrager til CO2-reduktionen med

96.000 tons pr. år. (når træ regnes CO2-neutral, og det erstatter
kul)
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Energi, affald og eksport

• Vi ved behovet er der …
• Vi har verdens bedste teknologi …
• Vi har referencerne …
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Amager Bakke (Copenhill)
Affaldsenergianlæg

En kapacitet på 560.000 tons affald pr. år
Idriftsættes i 2016

Videoen om Amager Bakke-projektet (Copenhill)
findes på www.volund.dk og på YouTube.
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Tak, fordi I lyttede.


