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Danmark - 03. maj 2011 12:06
Af RITZAU

Aprilsolen er ren gevinst for fjernvarmen
30 procent mere sol end normalen for april er ren gevinst for fjernvarmeværkerne med
store solvarmeanlæg.
Den usædvanligt solrige april lunede både danskernes humør og blev en gevinst for de mange
fjernvarmeværker med store solvarmeanlæg.
Solens stråler skinner direkte på fjernvarmeprisen og reducerer kraftigt forbruget af fossile og CO2forurenende brændsler.
April bød på hele 253 soltimer, hvilket er 28 procent mere end en normal april måned med kun 198
soltimer. De 55 ekstra solskinstimer luner lige lukt ned i solvarmeanlæggene på landets stadigt flere
fjernvarmeværker med solvarmeanlæg i storskala.

Flere relevante nyheder
- få nyhedsbrevet
- Jo mere sol, jo mindre brændsel skal vi bruge, siger driftsleder Leo Holm fra Marstal Fjernvarme,
som har verdens største solvarmeanlæg på 18.365 kvadratmeter.
I Marstal er alternativet til solens stråler bioolie-kedler. For hver sparet times kedeldrift bruger
Marstal Fjernvarme 110-120 liter bioolie mindre. Det solrige aprilvejr betyder, at kedlerne sidst var i
brug 18. april. Siden har det hele handlet om ren solenergi.
Hos et andet af landets 18 storskala-solvarmeanlæg er meldingen den samme.
Direktør Per Kristensen fra Brædstrup Fjernvarme melder om en næsten fordobling af produktionen
fra værkets 8000 kvadratmeter solvarmeanlæg. I april 2010 producerede man 382 MWh solvarme. I
april i år har anlægget leveret 608 MWh.
Både i Marstal og i Brædstrup har fjernvarmeværkerne gang i udvidelsesplaner med mere solvarme. Verdens største
solvarmeanlæg i Marstal forventer at tage endnu 15.000 kvadratmeter i brug sidst på året. I Brædstrup pønses der på
yderligere 8000 kvadratmeter.
Samlet er cirka 137.000 kvadratmeter storskala solvarme hos fjernvarmeværkerne. Danmark er førende i verden i
solvarmeanlæg i storskala. Inden for de seneste måneder er der taget cirka 25.000 kvadratmeter i brug. Samtidig er
der planer om yderligere 200.000 kvadratmeter.
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