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Gøteborg Energi lukker og slukker for deres
milliarddyre forgasningsanlæg
GoBiGas i Sverige, der har kostet knap 1,9 milliarder svenske
kroner, bliver nu lukket. Anlægget, der skulle omdanne træflis
til biogas, kom aldrig i stabil drift.
Sidste år var driftsunderskuddet
på godt 100 millioner svenske
kroner, og det har fået ejeren af
anlægget, Gøteborg Energi, til at
lukke anlægget.

Det er godt seks år siden, at Gøteborg Energi kunne indvie Sveriges
største forgasningsanlæg, GoBiGas.
Dengang havde energiselskabet store
forventninger til forgasningsteknologien, og planen var, at det 20 MW
store anlæg efter en indkøringsperiode skulle udvides til en effekt
på mellem 80 og 100 MW.
Og det var ikke kun Gøteborg Energi, der så store perspektiver i forgasningsanlæg. En af de helt store ener-

gikoncerner, E.On, med aktiviteter i
30 lande havde planer om at bygge
et forgasningsanlæg i Sverige med
en dobbelt så stor kapacitet som
GoBiGas.
I dag er E.On's planer skrinlagt og
Gøteborg Energi har efter en årelang
indsats opgivet at få GoBiGas i stabil
drift. Listen over problemer er lang,
og ligesom ved mange andre forgasningsanlæg har tjæreindholdet i gassen givet anledning til mange driftsstop.
På et tidspunkt så det ud til at gå
fremad, men nye problemer dukkede
op, og efter et underskud sidste år
på godt 100 millioner svenske kroner
besluttede Gøteborg Energi den 28.
marts at lukke anlægget.
Inden da havde man gennem det
seneste års tid forsøgt at sælge anlægget eller på anden måde skaffe
ny kapital til den videre drift. Flere
interessenter har været på tale, men
ingen kom med et bud, som Gøteborg Energi kunne acceptere. Det

fremgår af en pressemeddelelse fra
selskabet.

Lægges i mølpose
Gøteborg Energi understreger, at man
har fået mange erfaringer og opnået
gode resultater fra den lange indkøringsperiode, men at det ikke har
været muligt at sikre en økonomi, der
kan forsvare en fortsat drift af anlægget. I stedet vil man på samme måde
som med det danske Pyroneer-anlæg
lægge anlægget i “mølpose”, så det
kan startes op på et senere tidspunkt.
Den øvelse regner man med vil koste
et par millioner kroner.
GoBiGas var oprindelig budgetteret
til en pris på 1,5 milliarder kroner, men
i dag lyder den samlede regning på
mellem 1,8 og 1,9 milliarder svenske
kroner. Den svenske energistyrelse
bidrog i sin tid med et tilskud på 222
millioner kroner, og da projektet bliver
afsluttet før tid, kan Gøteborg komme
til at betale dele eller hele beløbet tilbage til energistyrelsen.
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