
Norfors er i fuld gang med et stort projekt, nemlig opførelsen af en helt ny 
ovnlinje på kraftvarmeværket i Hørsholm. Den nye Ovnlinje 5 er et e� ek-
tivt og miljøvenligt multibrændselsanlæg til forbrændingsegnet a� ald og 
biomasse. 

OPGRADERING AF TEKNOLOGI
Ovnlinje 5 skal a� øse tre ældre a� aldsfyrede ovnlinjer. Mens de ældre 
Ovnlinjer 1-3 kun kan producere � ernvarme, producerer den eksisterende 
Ovnlinje 4 og den nye Ovnlinje 5 både � ernvarme og el. Ovnlinje 1-3 er for-
ældede og bliver i løbet af 2016 taget ud af drift. 

UDNYTTER AFFALDET BEDRE
I fremtiden får anlægget mere og bedre energi ud af de samme ressourcer. 
Den nye Ovnlinje 5 skal forbrænde ti ton a� ald pr. time – det samme som 
de tre gamle, den a� øser. Varmen i røggassen indvindes med en varme-
pumpe, og med den nyttiggøres endnu mere af energien i a� aldet. Faktisk 
udnyttes energien så meget bedre i Ovnlinje 5 end i de tre gamle ovnlinjer, 
at Norfors totalt kommer til at forsyne 35.000 husstande med � ernvar-
me og 44.000 husstande med elektricitet. Takket være den nye teknologi 
i anlægget skubbes fossile brændsler ud af energiproduktionen, og der op-
nås en stor klimagevinst.

MILJØRIGTIG FREMTID
Ved forbrænding skabes der uundgåeligt røggasser. I Ovnlinje 5 passerer 
røggassen en lang række rensningstrin, der � erner op til 99% af de for-
urenende sto� er i røgen. Med Ovnlinje 5 nedsættes den samlede forure-
ning, og samtidig kan energien fra forbrændingen udnyttes langt bedre 
end tidligere.

Den nye Ovnlinje 5 bliver taget i drift i løbet af september 2016.

Norfors’ nye 
Ovnlinje 5

Ovnlinje 5 er så stor, at ovnlinjen bygges først og derefter bygningen rundt om ovnen.
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Ovnlinje 5 erstatter tre forældede 

ovnlinjer på kraftvarmeværket i 

Hørsholm. Den nye ovnlinje øger 

energiudvindingen markant og 

forurener mindre.
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