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Søker

Søker
Hol Næringspark AS (næringskode 68.209) er ett single purpose selskap for å planlegge, utvikle og
gjennomføre næringsparken på Maura i Nannestad Kommune. Det er vedtatt reguleringsplan for
området i 2007. Planen er nå under revidering fra ren næringspark til en blanding av næring og bolig.
Selskapet er i dag et rent prosjekt selskap uten ansatte. All prosjektarbeid gjøres gjennom Hol
Næringspark AS av eierne med samarbeidspartnere.
Hol Næringspark AS finansieres gjennom eierselskapene med samarbeidspartnere og blir finansiert
løpende. Eierne er:
 Fønix Invest AS
 Felt Bygg AS
Samarbeidspartnere er:
• B16 Arkitektur og Landskap AS
• Multiconsult
• Credentus Invest AS
Både Credentus Invest og B16 er involvert som samarbeidspartner, samtidig som de har eierskap i
energikonseptet og forankring av dette inn mot utviklingen og realiseringen av prosjektet.
Utredningsprosjektet er viktig for både samarbeidspartnere og Hol Næringspark AS, da dette er trukket
frem som en vesentlig målsetning for prosjektet.
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Prosjekt

2.1

Beskrivelse av planlagt hovedprosjekt

Prosjekt

Dagens regulering har stått urørt en lengre periode og det er derfor foreslått omregulering som
ivaretar behovene som foreligger hos kommunen og virker attraktiv hos utviklere. Hol Næringspark
omfatter et areal på ca. 110 da i kantsonen til Hetakermåsan, på Maura i Nannestad Kommune. Med
nærhet til Oslo Lufthavn kan næringsparken bidra med etterlengtet næring, hotell og bolig til området.
Eksisterende område er ikke regulert for bolig, men nytt forslag omdisponerer 50 000 m2 til bolig i
samsvar med blå-grønn struktur. Denne reguleringen har allerede tiltrukket seg oppmerksomhet ved
at større boligfirmaer har meldt interesse for utvikling av boligområdene. Likeledes har næring- og
hotellutviklere meldt sin interesse. Den nye planen inkluderer også nytt energikonsept.

Figur 1: Ny reguleringsplan for Hol Næringspark

Hol Næringspark, gjennom sine samarbeidspartnere, har en visjon er å skape et område som tar
hensyn til overordnet landskap og tilrettelegger for et utbyggingskonsept med styrking av blå-grønn
identitet og bærekraftige prinsipper. Derfor er reguleringsplanen foreslått justert slik at den ivaretar
viktige landskapselementer og videreutvikles ved at vannveier og landskapsdrag holdes åpne som en
del av ny bebyggelsesstruktur. Prosjektet ønsker å videreføre disse prinsippene om omsorg for
landskap og nærområdet til utbygningen av Næringsparken gjennom å innføre en helt ny teknologi i
energisystemet som ivaretar både avfallshåndtering og deler av områdets energibehov. Det er
utredning rundt innføringen av denne teknologien som søkes støtte til hos Enova og forklares i
nærmere detalj i delkapittel 2.2 og kapittel 3.
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Figur 2: Løsningsforslag for utbygning av Hol Næringspark

2.2

Beskrivelse av omsøkt konseptutredningsprosjekt
Hol Næringspark ønsker å ta et langt steg mot å realisere områdeutvikling uten belastning på lokale
avfall- og avløpsinfrastruktur. Ved å implementere en revolusjonær teknologi som muliggjør lokal
avfallshåndtering og energiproduksjon i ett, vil Hol Næringspark være vesentlig mindre belastende for
lokal infrastruktur enn tilsvarende prosjekter uten denne teknologien. Prosjektet ønsker å ta i bruk
Vacuum Gasifier som konverterer avfall og kloakk til utnyttbar energi gjennom en både utslipps- og
luktfri prosess. Lykkes prosjektet i å implementere denne teknologien vil det ikke bare redusere
behovet for levert elektrisk energi til næringsparken, men også redusere behovet for avløpsrør og
eliminere behovet for avfallstransport ut fra området. Teknologien har vært testet siden 2015, med
svært lovende resultater. Utredningsprosjektet ønsker derfor å ta for seg egnetheten for teknologien
til områdeutvikling på større skala.
Konseptutredningen ønsker derfor i hovedsak å evaluere følgende punkter:
• Analyse og presentasjon av resultatene fra testkjøringene som har foregått siden 2015. Dette
inkluderer hvilke utfordringer som har oppstått, hvordan de er løst og hvordan dette er overførbart til
Norge. Frem til i dag er tester hovedsakelig gjennomført i Tyrkia.
• En analyse av forventet avfallsstrøm for område. Dette brukes for å fastsette potensiale for
energiproduksjon knyttet til lokal avfall og evaluere behovet for ytterligere energikilder og hvorvidt
teknologien kan regnes som grunn- eller topplast for området.
• Driftsstrategi og forretningsmodell for varmesentralen der teknologien er plassert. Området består
av flere bygningskategorier og eierformer. Det må også vurderes hvilken energibærer skal produseres
i anlegget for optimal utnyttelse på området.
• En gjennomgang av besparelser, både økonomiske og klimautslipp, ved redusert behov for
avfallstransport. Vil også evaluere andre effekter av at dette håndteres lokalt, kontra kommunalt.
• Det må gjennomføres en kostnadsanalyse som dekker både investering og vedlikehold. Det er
spesielt viktig for fremtidige prosjekter at dette er økonomisk bærekraftig.
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• Sikkerhetshensyn. Dette er en industriell prosess som involverer svært høye temperaturer i lukket
system. Det må derfor utredes hvilken kompetanse som må være tilgjengelig ved vedlikeholds- og
reparasjonsarbeider.
• Teknologien har stort potensiale og Hol Næringspark vil fungere som et første steg.
Konseptutredningen ønsker likevel å evaluere videre potensiale for utvikling og hvordan teknologien
kan fungere i kombinasjon med eksisterende løsningen.

2.3

Konvensjonell teknologi for denne typen prosjekter
Konvensjonelle prosjekter vil belage seg på at kommunen henter og kjører vekk avfall fra
eiendommene. Dette leder til behov for tunge transportkjøretøy i området, gjerne flere dager i uken,
som skaper lokal forurensning og slitasje på veinettet. Ved håndtering lokalt vil dette behovet utgå og
området klarer seg utmerket uten standard transportkjøretøy for avfall.
Energisystemet i konvensjonelle prosjekter varierer i stor grad, men ivaretar sjeldent andre
problemstillinger knyttet til utbygningen av tomten, slik som denne teknologien vil. Kombinasjonen av
avfallshåndtering og energiproduksjon er unik på lokal skala og finnes hovedsakelig i større
fjernvarmeanlegg. Teknologien skiller seg likevel fra slike kraftverk, da det ikke forekommer utslipp av
klimagasser ved konvertering til utbyttbar energi. Teknologien konverterer avfallet som mates inn til
utnyttbar energi, hvor de eneste biprodukter er vann og biochar (brukes gjerne som gjødsel).
Teknologien kan også nyttiggjøre slam fra kloakksystemet, som ellers vil ledes ut av tomtene gjennom
kommunalt ledningssystem. Å nyttiggjøre dette lokalt vil lette belastningen på lokalt avløpsnett og i
stedet konverteres til utnyttbar energi for næringsparken – noe som er helt unikt.

2.4

Konsekvenser ved avslått søknad for prosjektet
Dersom søknaden avslås vil det være reduserte muligheter for utredning av bærekraftige
energiløsninger knyttet til Hol Næringspark. Muligheten for å innføre innovativ teknologi i et stort
utbyggingsprosjekt som dette vil svekkes betraktelig og ambisjonen om å lokal håndtering av avfall og
slam vil i ytterste konsekvens utgå. Prosjektet vil fortsatt ha fokus på gode grønne og bærekraftige
løsninger, men trolig på et mer konvensjonelt nivå. Støtte fra Enova vil derfor være utslagsgivende for
om Vacuum Gasifier innføres i prosjektet. Konsekvensen av dette vil være at teknologien må lete etter
andre markeder for første storskala prosjekt, som ville være synd for både norsk teknologi- og
byggenæring.

2.5

Enkel fremdriftsplan
Her følger en tentativ fremdriftsplan basert på både hoved- og utredningsprosjektet.
Tabell 1: Grov fremdriftsplan for hoved- og utredningsprosjekt

Justeringer av reguleringsplan

01.06.2018 – 31.12.2018

Utredningsprosjekt

01.08.2018 – 31.12.2018

Illustrert utbyggingskonsept

01.08.2018 – 31.12.2018

Vedtak i offentlige organer

01.01.2019 – 01.05.2019

Rammesøknader for bolig, hotell og næring. Etappevis utbygning.

01.03.2019 – 01.12.2024

Som det kommer frem i Tabell 1, vil det foregå flere prosesser parallelt og prosjektet håper å stå klart
i slutten av 2024 med en antatt byggetid på 5 år.
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Selve utredningsprosjektet er tenkt gjennomført etter følgende fremdriftsplan. Fremdriftsplanen vil
tilpasses og konkretiseres under gjennomføring av prosjekt basert på innspill fra tilknyttede
fagressurser.
Tabell 2: Tentativ fremdriftsplan for utredningsprosjektet

2.6

Prosjektorganisering
Utredningsprosjektet vil gjennomføres som ved koalisjon av ressurser fra B16 Arkitektur & Landskap,
Scandi Energy og Multiconsult. Hol Næringspark vil være deltakende i workshops og vil ha en
overordnet rolle og beslutningsrett på konseptet, men vil ikke være deltakende i samme grad i selve
utredningen. Allerede tilknyttede nøkkelpersoner er:
Thormod Sikkeland (B16 Arkitektur & Landskap)
Medeier i 13.3 Landskapsarkitekter A/S fra etablering i 1985. Etablerte ny egen praksis fra 2008 og nytt
firma B16 arkitektur og landskap A/S i fra 2013. Har lang erfaring fra prosjektering innen by- og
tettstedsproblematikk og konvertering av industriområder til nye byområder. Har arbeidet med en
rekke større og mindre prosjekter både som l.ark, ark og utvikler. Har vært hovedansvarlig for
utarbeidelse av estetiske planer, helhetsplaner og planer for torg og parker. Han har vunnet en rekke
konkurranser innen disse temaene. Har gjennomført flere prosjekter innenfor temaet åpen overvanns
håndtering/flomsikring i samarbeid med NVE.
Tommy Schierning (Scandi Energy)
30 år med internasjonal erfaring fra ingeniørvirksomhet, innkjøp og start-up fra prosjekter innen oljeog gassindustrien, marinindustrien og aliminiumindustrien. Schierning har vært prosjektleder og
oppfinner i mange pionerprosjekter som har hatt stor suksess i det internasjonale markedet.
Schierning er utvikleren bak Vacuum Gasifier.
Roar Smelhus (Multiconsult)
Smelhus er utdannet ingeniør BSc fra HIOA 1994, Økonom BBA fra BI 2005 og Executive master fra BI
2016 med spesialisering innenfor nyskaping og kommersialisering, grønn innovasjon og med
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bærekraftige forretningsmodeller som tema for sin avsluttende masteroppgave. Han har bred
kompetanse som rådgivende ingeniør gjennom sine 22 år i de rådgivende ingeniørselskapen Hjellnes
Consult as og Multiconsult.
Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen (Multiconsult)
Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen er sivilingeniør med 15 års erfaring og en tverrfaglig bakgrunn som både
inkluderer kompetanse på tekniske installasjoner i bygg (VVS og byggautomasjon) og miljøfaglig
kompetanse som går på et mer overordnet prosess- og systemnivå, som energiledelse,
livsløpsvurderinger (LCA), investeringskalkyler (LCC) og effekter på ytre miljø. Eriksen er Multiconsults
prosjektleder i samarbeidet med forskningssentereret FME ZEN, som forsker på nullutslippsnabolag.

2.7

Underleverandører
Hol Næringsparkpark har inngått samarbeid med B16 Arkitektur og Landskap, Scandi Energy og
Multiconsult for gjennomføring av utredningsprosjektet. Det vil tilknyttes ytterligere
underleverandører underveis ved behov. Hol Næringspark ønsker å tilknytte seg erfarne fageksperter
for å sikre riktig høy kvalitet i gjennomføringen. Det er derfor sikret god fagkunnskap gjennom B16 og
Multiconsult, samt patenteier for teknologien gjennom Scandi Energy.

2.8

Offentlige tillatelser
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for Hol Næringspark, med tilhørende
rekkefølgebestemmelser. Reguleringsplanen ønskes dog å justeres før nye tillatelser omsøkes;
herunder rammesøknader, utslippstillatelser og IG tillatelser.
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3.1

Beskrivelse av teknologi
Hol Næringspark ønsker å ta i bruk en helt unik og revolusjonerende teknologi som kombinerer
avfallshåndtering med energiproduksjon. Dette er dermed en mulighet til å utforske en teknologi som
ikke bare reduserer behovet for levert energi men vil også kraftig redusere nødvendigheten for
uttransportering av både avfall og kloakk. Hol Næringspark vil med dette systemet være vesentlig
mindre belastende for kommunale avfallssystemer og ønsker å demonstrere en ny teknologi som kan
gi mulighet for utbygning på områder der det tidligere ikke har vært mulig eller økonomisk lønnsomt.
Vacuum Gasifier er patentert og har vært testet siden 2015, men er ikke tidligere tatt i bruk i et prosjekt
på størrelse med Hol Næringspark. Systemet mates med lokalt slam og avfall, som konverteres til
energi. Stoffer som tidligere måtte «håndteres» bli derfor i stedet en ressurs for nærmiljøet gjennom
utslippsfri energiproduksjon. Anlegget er fleksibelt og produserer energibærer etter preferanse:


Gass brennstoff



Elektrisitet



Termisk Energi



Flytende brennstoff

Hele prosessen skjer i et lukket system og har hverken utslipp av lukt, CO2 eller giftige avfallsstoffer.
De eneste biproduktene er vann og biochar (som igjen kan brukes som gjødsel). Dette gjør at systemet
trygt kan plasseres i boligområder uten bekymringer for lokale utslipp. Dersom teknologien supplerer
Hol Næringspark med energi vil det ikke være behov for tunge lastekjøretøy for avfallet, som i stedet
deponeres direkte til Vacuum Gasifier-systemet. Alt avfall som forventes at genereres i området kan
håndteres av teknologien og gjenbrukes lokalt i næringsparken. Data fra første solgte enhet viser at
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systemet håndterer 4 tonn med avfall 1 i timen og med et gjennomsnittlig energiinnhold på 16 MJ/kg
produserer systemet:
Tabell 3: Produksjonskapasitet for første solgte Vacuum Gasifier

Energibærer

Produksjon

Elektrisitet

3,86 MW

Termisk energi

6,21 MW

Biochar

410 kg/h

Ethanol*

1 460 l/h

*ved konvertering av syntetisk gass til brennstoff
Prosessen er også vesentlig raskere enn tradisjonelle biogassanlegg, som gjerne tar uker før energien
er utnyttbar. Vacuum Gasifier derimot, bruker kun minutter på konvertering av avfall til lokal utnyttbar
energi. På tross av den hurtige prosessen er Vacuum Gasifier også vesentlig mindre i fysisk størrelse
enn tradisjonelle biogassanlegg og kan dimensjoneres etter prosjektets energi- eller
avfallshåndteringsbehov. Dette gjør at teknologien ikke nødvendigvis er låst til større
utbyggingsområder, men kan være en ideell løsning også får mindre prosjekter. Dette er et helt nytt
system utviklet med bærekraft i fokus og har potensiale til å tre inn som en svært ettertraktet
energiløsning i det norske markedet.

Figur 3: Flytskjema for Vacuum Gasifier

3.2

Tidligere aktivitet knyttet til utvikling av teknologien
Teknologien er utviklet over de siste fem år. Det har foregått en test av systemet i eget verksted de
siste 1,5 året og parallelt kjøres det en test plassert ut hos en potensiell industriell kunde i Adana,
Tyrkia. Sistnevnte test har foreløpig kjørt i fire måneder.

1

Gjennomsnittlig andel tørravfall: 80 %
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Markedspotensial

Patenter
Deler av systemet er allerede patentert, og det jobbes med ytterligere patenter.

3.4

Innovasjonsmål
Graden av innovasjon har potensiale til å skape et vesentlig fremskritt innen flere områder knyttet til
områdeutvikling. Løsningene i konvensjonelle prosjekter ivaretar sjeldent flere problemstillinger
parallelt og Vacuum Gasifier vil utvilsomt skape debatt dersom implementasjonen er en suksess.
Teknologien vil bidra til reduksjon i lokalt utslipp, samt begrenset avhengighet til kommunal
avfallshåndtering. Dette er derfor en revolusjon innen energisystemer, avfallshåndtering og
avløpshåndtering i ett system.

3.5

Energi- og klimaresultat
Teknologikonseptet vil ha positivt bidrag innen både energi og klima. Hovedsakelig vil teknologien
bidra til energibehov og reduksjon i lokalt utslipp. Per nå er det vanskelig å tallfeste mengder i kWh og
CO2e, da dette avhenger av avfallsstrømmen for området. Avfallsstrømmen er derfor et av de viktigste
punktene i konseptutredningen, da dette er helt essensielt for å dimensjonere systemet. Likevel kan
energi- og klimaresultatet belyses kvalitativt. Systemet vil trolig kunne håndtere store mengder, om
ikke alt avfallet som produseres for området. Dette er masse som tradisjonelt hentes av store
transportfartøy som fyres av fossil brensel. Lokal håndtering gjennom Vacuum Gasifier vil derfor
redusere lokalt utslipp fra disse fartøyene, samt slitasje på veinett og kostnader for kommunen i form
av honorar for søppelavhenting. Vacuum Gasifier er utslipps- og luktfri og vil derfor også ha en målbar
klimagevinst sammenlignet med et konvensjonelt forbrenningsanlegg. Det faktum at teknologien også
håndtere slam og kloakk vil redusere belastningen på kommunale avløpsnett, som vil være etterlengtet
i større utviklingsprosjekter som Hol Næringspark.
Teknologien vil ikke redusere energibehovet for prosjektet, men vil redusere nødvendig kapasitet for
ekstern energileveranse. Det er mulig at teknologien kan redusere behovet for utbygning av lokalt
strømnett og transformatorer ved at deler av oppvarmingen dekkes av den lokal energiproduksjonen
fra Vacuum Gasifier.

4

Markedspotensial
Det moderne fokuset på bærekraft og gjenbruk vil fatte interesse av denne type teknologi og prosjekt.
Teknologiens egenskap til å adressere flere problemstillinger samtidig vil belyse et svært attraktivt
produkt for norske utbyggere og presenterer enda et alternativ for fornybar energiproduksjon.
Metode for avfallshåndtering har stagnert i lengre tid og praksisen hvor det kjøres bort av tunge
kjøretøy er moden for erstatning. I tillegg nyttiggjør anlegget seg av slam fra kloakk som ellers har liten
verdi og er minst like moden for alternativ håndtering. Denne unike kombinasjonen av lokal håndtering
av lavverdi-avfall og fornybar energiproduksjon vil alene være nyhetsverdig både i fag- og
populærmedia, og vil trolig skape oppslag i større norske medier. Hol Næringspark med involverte
samarbeidspartnere vil våre åpne for deling av resultater fra utredning og ved vellykket
implementering vil resultater tilgjengeliggjøres. Hol Næringspark håper også Enova vil være en viktig
bidragsyter til informasjonsspredning dersom prosjektet gjennomføres.
Egenskapene til teknologien er svært fleksibel og anlegget kan skaleres for å tilpasses hvert enkelt
prosjekt. Dette gjør at Vacuum Gasifier kan være et reelt alternativ for et bredt spekter av prosjekter
og legger ikke nødvendigvis beslag på store arealer. Dette gjør at teknologien vil fremstå spesielt
interessant for to typer bebyggelse: avsidesliggende bebyggelse og bykjerner. På tross av at disse
bebyggelsene befinner seg på hver side av spekteret er det nettopp disse ekstremene av skalaen som
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gjør teknologien attraktiv for disse typer prosjekter. I avsidesliggende bebyggelse vil redusert behov
for transport og avløpsledninger skape store besparelser. Dette vil være attraktivt for både utbyggere
og kommuner. I bykjerner kan det oppleves mangel på kapasitet for avfallshåndtering og det kan hopes
opp store uavhentede mengder avfall. Lokal håndtering gjennom Vacuum Gasifier kan være en løsning
på dette problemet. Eksempelvis ble det en stor sak når Oslo hadde store problemer med
avfallsavhenting i 2016, som resulterte i at søppel fløt over i mange borettslag og uteområder i byen.
Dersom dette hadde vært håndtert lokalt ville slike ubehageligheter vært unngått.
Med andre ord er teknologien fleksibel på mange områder og bidrar til å løse flere utfordringer knyttet
til bebyggelse. Hol Næringspark anser teknologien som revolusjonerende og ønsker å bidra til å
introdusere dette til det norske markedet.

5

Informasjonsspredning
Hol Næringspark vil benytte seg av samarbeidspartnere og nyhetsbildet for å øke interessen for
teknologien. Ved å benytte seg av fagnettverk vil det knyttes kontakt med ambisiøse utbyggere og
byggherrer som jobber aktivt med sin bærekraftprofil. Hol Næringspark tror dette vil være
begynnelsen på etterspørselen av denne type teknologi og at konsepter som adresserer flere
problemstillinger parallelt vil ha fordel i fremtidens marked. Samarbeidet med faglige nettverk vil
derfor være helt sentralt for å sørge for spredning, kompetanseformidling og kunnskapsgenerering.
Deltakelse på fagarrangementer og kontakt med fagmedier vil bidra til en økt interesse i bransjen.
I tillegg vil vi vektlegge den unike erfaringen og posisjonen nøkkelrollene i prosjektet besitter, og ikke
minst de aktører i byggenæringen og offentlige institusjoner som er en del av nettverket deres.
Samarbeidspartnere tilknyttet prosjektet har flere ildsjeler som vil kunne nå ut i sine nettverk og bidra
til informasjonsspredning gjennom disse. Eksempelvis er miljørådgiver Roar Smelhus sterkt involvert i
flere nivåer i RIF, som nestleder i hovedstyret, medlem av kommunikasjonsrådet, leder for
ekspertgruppen tekniske installasjoner og medlem av ledergruppen for ekspertgruppen Fag &
Innovasjon. Han sitter i programkomitéen for klimaetatens/byrådets Næring for klima og Festivalen
Oslo Future Living, som han også var med å stifte. I tillegg har Smelhus et stort nettverk av
bransjeaktører via sitt daglige virke i Multiconsult. Smelhus vil utvilsomt være en pådriver for å spre
kunnskap og dele informasjon om utviklingsprosjektet. Det vil f.eks. være naturlig at en eventuell
utredning vil bli presentert på en rekke konferanser og møteplasser som Smelhus er involvert i å utvikle
faglig program for, i tillegg til en rekke fag- og bransjepublikasjoner som Smelhus jevnlig formidler
artikkelstoff til.
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Budsjett for konseptutredning
Konseptutredningen som det nå søkes støtte til vil innebære vesentlige kostnader tilknyttet
spesialrådgivning og FoU innen transport, avfall, energisystemer, industrielle prosesser og nye
forretningsmodeller.
Det er satt opp følgende timeanslag og kostnadsbudsjett for de aktiviteter som inngår i
konseptutredningen.
Tabell 4: Kostnadsbudsjett

Budsjettet er vedlagt i større format i slutten av søknaden.
Det vises for øvrig kapittel 2.6 for nøkkelpersoner som er særlig involvert i konseptet i dag. I en
konseptutredning vil det være behov for å knytte ytterligere fagkompetanse og rådgivere til prosessen.
Endelig fordeling av timer/kostnader på aktiviteter og personer vil derfor kunne justeres, og budsjettet
må anses som et anslag.
Konseptutredningen er tenkt finansiert gjennom støtte fra Enova på NOK 631 250. Det resterende
beløpet vil finansieres av Hol Næringspark AS, som betyr at konseptutredningen er sterkt avhengig av
økonomisk støtte for å gjennomføres.
Planlagt finansiering
Egenfinansiering:
Enova:
Øvrig offentlige/statlige midler
Totalkostnad konseptutredning:

kr 631 250
kr 631 250
kr 0
.
kr 1 262 500
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