
 
  

 



Miljømæssige gevinster og CO2 reduktion 

 

 

Eksempler på ressourcebesparelser (2008 tal): 

 

  Grundvand …..………………  2 mio. m3 årligt 

  Overfladevand ………………  1 mio. m3 årligt 

  Naturgips ……….…………… 100.000 tons p.a.  

  Olie ...…………………………    20.000 tons p.a.  

 

  Reduktion i CO2 udledning: 275.000 tons p.a. 

  (svarende ca. til hvad eks. hele Sorø Kommune udleder årligt) 

Beregninger foretaget af lektor Tyge Kjær, Institut for Miljø, 

Samfund og Rumlig Forandring, RUC 



Kalundborg Symbiosis har skabt et særligt miljø, der nærer 

innovation og etableringen af testfaciliteter (pitstop mellem 

laboratorium og marked):  

  

- DONG Energy’s demonstrationsanlæg Inbicon 

- DONG Energy’s Pyroneer 

- E4Water mikroalge-testanlæg 

 
  



Fremtiden for Symbiosen i 

Kalundborg  

• KINEC fra kul til lokal biomasse  - 

biomassen integreres i kraftværket. 

• Algeprojekt for rensning af spildevand mv. 

• Stor fokus på vandreduktion – og 

intelligent brug af vand 

• Udbredelse af tankegang (indland og 

udland) 

• Kommercielle samarbejdsaftaler. 

 

 

 



KINEC 

 

Kalundborg Integrated Energy Concept. 

  

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 





 

DONG Energy Pyroneer 
 

 



DONG Energy has developed and 
build a pilot plant capable of  the 

continuous treatment of  
800 kg waste/h 

 
The pilot plant was set in 

operation in Nov. 09 
 

It is located at the incineration 
facility on Amager 

REnescience - Pilot Plant 

The enzyme reactor is 16 m long and has a  
diameter of 2,5 m 

The waste is prepared for  
enzym treatment in the  
boiling reactor 

The solid and liquid fractions are separated  
by vibration 









Det Regionale Symbiose Center (RSC) er et 

erhvervsudviklingstilbud til virksomhederne i Region Sjælland.  

 

RSC arbejder for at særligt mindre og mellemstore virksomheder i 

Regionen kan opnå konkurrencemæssige fordele ved at indgå i 

symbiosesamarbejder med både offentlige og private partnere.  

  

RSC samarbejder med virksomheder, kommuner og universiteter via 

eksisterende netværk og videnscentre for:  

 
 

1) at sikre at symbiose-samarbejderne sigter mod den højeste værdi- 

og miljømæssige anvendelse af bistrømme og  

2) at bringe F&U og innovation tættere på virksomhederne.  



Screeninger Kompetence-

udvikling 
Matchmaking Projekt-

facilitering 

Et nationalt initiativ kan imødekomme den interesse og efterspørgsel, 

der findes udenfor Region Sjælland og benytte sig af de symbiose-

værktøjer, der allerede er under udvikling til at høste de lavthængende 

frugter under den grønne omstilling af dansk erhvervsliv.   

 

Værktøjskassen:  



Biogasanlæg 

Kraftvarmeanlæg 

El selskab 

Forbrugere 
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EL 

EL 
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Udnyttelse af biogas  

Fra 25% til 90% 

 

Økonomiskgevinst min. 

4.300.000 kr./år 

 

Red. af Co2 emission 

1600 ton/år 

 

Fysisk afstand luftlinje 

5,3 km 

 

Investering 10-12 mio. 

Eksempel på et potentielt symbioseprojekt 



Samarbejde med Kalundborg Symbiosis  
 
*Foreningssamarbejde 
*Workshops  
*Uddannelse, kurser og certificering 
*Netværk for virksomheder, kommuner, 
andre myndigheder interesseorganisationer 
mv. 
*Internationalt samarbejde og netværk  

 

 

 



Kalundborg Symbiosis er et 
internationalt Brand  
 
  

 

 

 

Kinas nye ambassadør besøger symbiosen i Kalundborg 



Besøg  

www.symbiosis.dk 

www.symbiosecenter.dk 

for mere information 

 

vi er også på 

 

http://www.symbiosis.dk/
http://www.symbiosecenter.dk/

