
Fjernvarme til mange flere - men ikke til alle
Energi: Fiernvarmen kommer snart
også syd fon motorvejen. Byrådet
vil gerne have udvidet Tårnby
Forsynings planer endnu mere

Af Ulf B. Bjørton

Kommunen: Byrådet godkender i næste uge

Tårnby Forsynings projekt for fiernvarmeud-
bygning, og sender det ud i endelig høring. Der

er tale om en formsag, da projektet er godkendt

af både teknisk udvalg og økonomiudvalget,

men med den interessante tilføjelse - nok for-

årsaget af begivenheder østpå - at politikerne

gerne ser en yderligere eskaleret udbygning af

!ernvarmen.
Men i første omgang drejer det sig om, frem

ål 2027 , at føre lernvarmen til erhvervsområ-

der og de tættest bebyggede boligområder syd

for motorvejen, samt at udvide det eksisterende

net i nord til primært en del rækkehusområde!

men også til enkelte villaområder. I alt 1500

nye kunder vil kunne få lernvarme, idet kun

de største brugere er forpligtet til at sige ja.
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Blandt dem der får tilbuddet syd for mo-

torvejen er rækkehusområderne på sydsiden

af Løjtegårdsvej, erhvervsområdet Egensevej

(som jo på sigt også kan blive boligområde),

Kirstinehøi I, II og III, og rækkehusområderne

øst for Amager Landevej (Maglebo, Ski'ttehøj

etc.).

Nord for motorvejen kommer man bl.a. til
'Bakkerne' ved Randkløve Alld, rækkehusene

oppe i hjørnet ved Følfodvej-Amager Landevej,

rækkehusene på sydsiden af Salwærksvej, men

også til en del afTårnby Villaby og til en del af

villaområdet ved Skøjtevej.

Udbygningen kræver en investering pi 336

mio. kr., men rådgiveren Cowi anslår så også at

man vil opnå en samfundsøkonomisk gevinst

på 185 mio. kr. i forhold til brug af varmepum-

per. Dertil kommer at man vil reducere CO2-

emissionen fra naturgas med omkring 16.000

tons om året.

Når udbygningen er gennemføn i 2027 vll

lernvarmenettet i Tårnby være Øget med næ-

sten 50 procent, så der samlet leveres næsten

280.000 M'Wh varme til hjem og erhverv.
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