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Fjernvarme i Danmark
1,6 mill. ejendomme i Danmark forsynes af fjernvarme. Det svarer til 62 % af alle ejendomme i landet. 46 % af
fjernvarmen er fra vedvarende energi.
Fjernvarme i Nykøbing Sj.

Vi forsyner over 90 % af byens ejendomme. Der er opsat ca. 2000 målere.
Samlet er der 70 km hovedledninger – 35 km fremløb (det varme vand) og 35 km returløb (det afkølede vand).
Brændselsformer

Fossile brændstoffer: olie, naturgas, benzin. Det er organisk materiale der har været udsat for et hårdt pres og
dermed er blevet omdannet til fossile brændstoffer. De er relativt nemme at få fat på og har en høj brændselsværdi.
Men de forurener meget! CO2 belastende.
Kernekraft: er udnyttelsen af en atomkernereaktion til energiforsyning. Kernekraft er en meget effektiv energikilde og
er et vigtigt alternativ til fossile brændstoffer. Ca. 17 % af verdens el stammer fra kernekraft. Men det er svært at
kontrollere og affaldet udgør et stort problem pga. den radioaktive stråling. CO2 fri.
Biobrændsel: er brændstoffer og brændsler, der stammer fra biologisk materiale, der har ”levet for nylig”. Det kan
f.eks. være flis, halm, bioolie, energipil mm. I fremtiden vil omkring 25 % af verdens energibehov være dækket af
biobrændsel. CO2 neutral.
Vedvarende energi (VE): er en fællesbetegnelse for energiformer der forekommer i ubegrænsede mængder, så som
sol, vind og vandkraft. Men de kan være svære at udnytte, da de har et lavt brændselsenerginiveau. CO2 fri.
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CO2 Besparelse

Man skelner mellem CO2 belastende, neutral og fri.
Fossilt brændstof er CO2 belastende – fordi den optagelse af CO2 som det fossile brændstof har optaget, er sket for
millioner af år siden, så den CO2 som vi sender ud i atmosfæren, når vi nu forbrænder det, bliver ikke optaget igen.
Biobrændsel er CO2 neutral – fordi planter/træer optager lige så meget CO2 som de afgiver.
VE er CO2 fri – fordi der ikke afgives nogen CO2, når vi forbrænder den.
Her i Nykøbing Sj. har vi alle tre slags:
• pillefyret er CO2 neutralt
• kraftvarmeværket er CO2 belastende
• solvarmen er CO2 fri
Varmeværket udleder ved kraftvarme alene omkring 9.500 tons CO2. Pr. 10m2 solfanger sparer vi ca. 1 tons CO2 om
året, hvilket betyder at vi på årsbasis sparer omkring 2000 tons CO2.
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Billesvej - kraftvarmeværket
Etableret i 1964
Årligt forbrug af gas er 3,3 mill. m3 naturgas vha. fossilt brændsel (naturgas og olie)
Producerer ca. 60 % af det årlige varmeforbrug i Nykøbing Sj.
Akkumuleringstanken indeholder 1 mill. liter varmt vand svarende til ca.
285.714 brusebade (der går ca. 35 liter vand til et brusebad).
Det hedder KRAFTvarmeværk, fordi vi udover varme også producerer el.
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Fregatvej - træpillefyret
Etableret 2008
Årligt forbrug 1300 tons træpiller
Biobrændsel
Producerer ca. 15 % af det årlige varmeforbrug i Nykøbing.
Der er ikke en selvstændig akkumuleringstank – vandet løber direkte igennem
anlægget og ud i forsyningsledningen.
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Getsøvej - solvarmeanlægget
Etableret 2014 – udvidet 2019
Årligt forbrug ingenting
Solenergi
Producerer ca. 25 % af det årlige varmeforbrug i Nykøbing.
Akkumuleringstanken indeholder 6 mill. liter varmt vand –
svarende til 1.714.286 brusebade (der går ca. 35 liter vand til
et brusebad).
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Fakta om solvarmeanlægget

Hver solfanger måler 2,27 x 5,96 x 0,14 m – det svarer til 13,53 m2 pr. fanger.
Der er opsat 1986 solfangere i alt (1097 i østfeltet / 899 i vestfeltet) – det betyder at de samlet dækker lige omkring
25.000 m2.
Stiller man dem ved siden af hinanden rækker de ca. 12 km. Det svarer til afstanden herfra og til Vig.
Én solfanger har 112 m rør – dvs. at alle fangere tilsammen har 222 km rør! Det svarer til afstanden mellem Nykøbing
Sj. og Nykøbing Falster.
Selve arealet de står på er på ca. 75.000 m2 med bygning, ”fri arealer” og det område fangerne dækker – det svarer til
9 fodboldbaner.
Græsset mellem fangerne holdes nede af 10-15 får i en indhegning, der tillader besøgende at gå ind og
klappe fårene.
Solfangeranlægget er tilsluttet værket på Billesvej med en 2,5 km lang transmissionsledning. Så vandet sendes ikke
direkte ud i forbrugernes huse, men kommer først ind og runder værket på Billesvej, som kan enten hæve eller sænke
temperaturen på vandet.
Solfangeranlægget er derudover tilsluttet centralen i Annebergparken med en 1,3 km lang transmissionsledning, der
forsyner Annebergparken og Mosbyvej. Hvis der ikke kan produceres varme nok via solen, kommer varmen enten fra
centralen på Billesvej via transmissionsledningen til solvarmeanlægget og derfra videre eller produceres direkte på de
kedler, der står i Annebergparken.
Hvad er forskellen på solfangere og solceller?

Solceller bruges til at omdanne sollys til elektricitet. De har en virkningsgrad på ca. 15%.
Solfangere bruges til at omdanne varmeenergien til varmt vand. De har en virkningsgrad på over 50%.
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Anlæggets udformning
Anlægget er bygget op omkring en snegle formet bygning, hvor der bliver mulighed for at gå hele vejen op ad taget op til udkigsposten øverst på bygningen. Bygningen indeholder akkumuleringstanken, kontrolrum/teknikrum,
mødelokale, køkken, toiletter og en 380 m2 stor kælder.
Mødelokalet fungerer som en skolestue, hvor de lokale skoler og andre interesserede organisationer kan undervise i
bæredygtighed og vedvarende energi.
Området uden om anlægget er lavet rundt, så det på den måde illuderer
en sø.
Hele området er indhegnet med fårehegn med trappestenter, så der er
offentlig adgang til at besøge fårene – hvis man da kan komme i
nærheden af dem. Der er opsat borde/bænke sæt til fri afbenyttelse,
så man kan sidde og nyde sin madpakke.
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