Notat

10 august 2020

Vedr. ny forbindelsesledning mellem kedelcentral på Kanalvej og ”område Vest” (Lille Næstved).
Med udgangspunkt i Cowi oplæg fra den 8. januar 2019 vedr. ” Fremtidig spids og reservelast
på Varmecentral, HCA”, og Rapport fra Cowi november 2018, version 2, 10.01.2019, er muligheden for at etablere en alternativ forsyning nord om Havnen undersøgt.
Undersøgelsen viser, at det er muligt at etablere en forbindelsesledning fra Slagkildevej ved
”det gule pakhus” og til ”sygehusledningen” ved Fabriksvej/ Havnegade.
Der er i undersøgelsen taget udgangspunkt i en ledning, der i størrelse svarer til ”Sygehusledningen” Ø355/630.
Ledningstraceet er vedhæftet i skitseform.
Ledningen kan anlægges med følgende bemærkninger.
- Der er ikke indhentet tilladelse hos Næstved Kommune til at placere ledningen synligt på
nordsiden af broen over å-løbet ved Slagkildevej.
- Krydsning over det gamle å-løb til det vestre havnebassin er baseret på oplysninger fra NK
Forsyning, Leif Nygård, vedr. jorddækning over betonkonstruktionen. Der er ikke foretaget
prøvegravning på stedet.
- Ledningen skal anlægges delvist i privat areal tæt på nordgavlen i ”det gule pakhus”. Tilladelse er ikke afklaret. Bygningen er bevaringsværdig?
- Shuntinstallation og målerinstallation i ”BYG” bliver overflødig og skal nedlægges ved lejlighed.
- ”Den gamle søledning” er sikret mod tømning, ved rørbrud under havnen, ved indbyggede
kontraventiler i Kanalvej mod byen(fremløb) og mod ”BYG”(retur). Denne installation bliver overflødig. Fjernes ved lejlighed.
Ved fuld udbygning i ”område vest” og øvrige områder som anført i ”projektforslag vedr. 14
fjernvarmedistrikter i Næstved”, vil det blive nødvendigt at anlægge en ledning fra Gallemarksvej/Indre Vordingborgvej til Slagkildevej.
Der skal desuden etableres frem og retur pumper i ledningsnettet Maglemølle 11 for at sikre
differenstrykket i Lille Næstved.
Enkelte ledningsstrækninger i Lille Næstved skal opgraderes i takt med udbygningen af nettet.
Se notat fra Cowi dateret 14 maj 2020, og 12 juni 2020.
Økonomi se ”side 2”.
Gert Jensen
Anlægschef
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