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NOTAT: 

 

Sag: Vejby- Tisvilde Fjernvarme sag nr. 2014-093 

Etablering af 1 MW biomassekedel 

Emne: Vedr. facader i forbindelse med etablering af 1 MW biomassekedel 

Dato: 28. august 2015 

Til: Gribskov Kommune 

Udarbejdet af: Mette Villadsen, Dansk Fjernvarmes Projektselskab 
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1 Fysiske forhold - komponentmål 
I forbindelse med etableringen af et 1 MW biomassebaseret kedelanlæg ønskes der i forbindelse med 

eksisterende værk opført kedelcontainer, flisgrube, filter, plads for askecontainer og skorsten.  

I tabel 1 ses de approksimerede mål for de relevante komponenter. Desuden er komponenterne 

skitseret på bilag 1.  

Enhed Mål [m]

Kedelcontainer (L x B x H) 8,5 x 4,5 x 5,0

Flisgrube (L x B x H) 10,0 x 5,0 x 4,0

Filter (L x B x H) 3,0 x 2,0 x 3,2

Skorsten (D x H) 0,5 x 20,0

Askecontainer (L x B x H) 4,0 x 2,0 x 2,0  
Tabel 1: Approksimerede mål for komponenter etableret i forbindelse med biomasseanlæg. 

2 Facader, Brøns Kraftvarmeværk 
Nedefor ses billeder af eksisterende værk i Brøns, hvor en tilsvarende 1 MW biomassekedel er 

etableret efter beslutningen taget af forligskredsen bag Energiaftalen 2012 om, at de 35 dyreste 

decentrale kraftvarmeværker skulle have tilladelse til at etablere et 1 MW biomasseanlæg.  

På billede 1 ses betongruben med hydraulisk låg, denne har målene 10 m x 5 m x 4 m. Ca. 0,8 m af 

flisgruben er over terræn. I forlængelse af selve gruben ses teknikdelen, som måler 5 m x 4 m x 4 m. 

  
Billede 1: Betongrube for oplagring af flis. Låget på gruben er hydraulisk. Brøns. 
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Fra flisgruben sker indmadning af brændslet til kedelcontaineren via redler og snegl, kedelcontainer, 

redler og snegl ses på billede 2 herunder. 

 
Billede 2: Indmadning fra flisgrube til kedel via redler og snegl i Brøns 

På billede 3 ses kedelcontaineren fra den anden side, hvor askecontaineren er placeret. Eksisterende 

værk med tilhørende akkumuleringstanke ses bag kedelcontaineren. 

 
Billade 3: Kedelcontainer og askecontainer i Brøns 
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