HELT RIGTIGT TIDSPUNKT AT UDSKIFTE FJERNVARMELEDNING
Tidsplanen for renoveringsprojektet på Klosterparkvej i Kalundborg holder.
Kunderne kan forvente at klosterparkvej genåbner midt i marts, hvis vintervejret
altså ikke overrasker, siger projektleder Esben Fløytrup, Kalundborg Forsyning.
Det omfattende arbejde med etablering af en ringforbindelse og renovering af den gamle
fjernvarmeledning i den sydlige del af Klosterparkvej i Kalundborg holder tidsplanen. Ifølge
projektleder Esben Fløytrup, Kalundborg Forsyning, ventes projektet derfor færdigt i midten af
marts, hvis vintervejret altså ikke overrasker og tvinger arbejdet på standby.
Renoveringsarbejdet har afsløret, at det var det helt rigtige tidspunkt at udskifte de gamle
fjernvarmeledninger på, fordi flere stålsamlinger var tæret væk.
”Vi har konstateret tre gennemtæringer på det gamle ledningsnet, som blev etableret tilbage i
1981. Den ene gennemtæring havde udviklet sig til et reelt brud, hvor fjernvarmevandet løb i
kloakken. Dertil var flere ledninger våde, hvilket viser at der trængte vand ind i dem udefra.”
fortæller Esben Fløytrup.
Han tilføjer, at de nye rørledninger, som nu lægges i jorden, er næsten dobbelt så store i diameter,
som de gamle, og dertil kommer, at de også har en langt bedre isolering. Ifølge ham vil de nye
rørledninger have en levetid på omkring 50 år, fordi samlingerne nu også laves af plastik.
Uden varme
Projektet er inddelt i fire etaper, og Kalundborg Forsyning forsøger i arbejdet at tage så mange
hensyn som muligt til både beboerne i området og til de trafikanter, som generes af gravearbejdet
i den sydlige del af Klosterparkvej. Arbejdet betyder blandt andet, at trafikken i øjeblikket er
ensrettet, og det vil den være indtil projektet er færdigt.
Varmen forsvinder også fra radiatorerne i nogle timer af gangen i de forskellige boligblokke i
området. Forsyningen informere kunderne på forhånd og har tilbudt beboerne i området, at de
kan låne en el-varmeblæser som de kan tænde i de timer, hvor fjernvarmen er væk.
”Vi har også stor fokus på at minimere generne på de berørte vejbaner og cykelstier, og vi
reetablerer derfor så hurtigt som muligt,” fremhæver Esben Fløytrup.
Den nye ringforbindelse og renoveringen af den gamle fjernvarmeledning gennemføres samtidig
for at give beboerne i Kalundborgs midtby en større forsyningssikkerhed. Det er nødvendigt på
grund af større renoveringer af fjernvarmenettet fremadrettet. Det drejer sig blandt andet om
renoveringsprojekter i området omkring Elmegade og Slagelsevej, hvor Forsyningen har planlagt
renovering i 2018 og efterfølgende år.
Den nye hovedledning på Klosterparkvej forbindes med
hovedledningen på Esbern Snaresvej. Det vil betyde, at
færre kunder påvirkes af varmelukninger i Elmegade og de
kommende års andre renoveringer af fjernvarmenettet i
midtbyen.
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