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1 Formål
Næstved Varmeværk A.m.b.a. har indgået dialog med Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.
omkring undersøgelse af muligheden for fusion af værkerne med Næstved Varmeværk A.m.b.a. som det
fortsættende varmeværk.
Næstved Varmeværk A.m.b.a. ønsker at indgå i fusionsarbejdet, hvis det er økonomisk forsvarligt at
etablere en transmissionsledning mellem de to værker til fremtidig forsyning af forbrugerne under HyllingeMenstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Transmissionsledningen kan samtidig danne grundlag for at Næstved
Varmeværks udvidelse af forsyningsområdet mod sydvest til Karrebæksminde, Skraverup og
Stenbæksholm.
Målet for fusionen for Næstved Varmeværk A.m.b.a. er dermed en udvidelse af forsyningsområdet og
derved en styrkelse af Næstved Varmeværks forretningsområde. Målet for forbrugerne under HyllingeMenstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. er at opnå en stabil og fordelagtig varmepris i fremtiden.
Indeværende notat beskriver potentialet for de ønskede forsyningsområder, en gennemgang af mulige
tracéer til områderne samt økonomioverslag for projektinvesteringen.

Billede 1: Billede fra tracégennemgangen hvor ledningen forventes at kunne føres i marken som anvist med
lilla markering.
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2 Potentiale
2.1

Potentiale

Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. forsyner i dag 215 forbrugere med fjernvarme. Der er ca.
100 husstande inden for forsyningsområdet, som er individuelt forsynet med naturgas, olie eller
biobrændsel, der kan forsynes med fjernvarme.

Fig. 1; Projektområdet i Hyllinge er markeret med rødt.

Fig. 2; Projektområdet i Menstrup er markeret med rødt.
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Karrebæksminde består af mange sommerhuse, men har også omkring 615 huse med helårsstatus, der er
individuelt forsynet med naturgas, olie eller biobrændsel, og som kan forsynes med fjernvarme. Det er uvist
om nogle af sommerhusene er interesserede i at få fjernvarme og de er ikke medtaget her i første omgang.

Fig. 3; Projektområdet i Karrebæksminde er markeret med rødt, de resterende boliger i byen er sommerhuse.

Skraverup og Stenbæksholm har tilsammen omkring 130 husstande tilsammen, der er individuelt forsynet
med naturgas, olie eller biobrændsel, og som kan forsynes med fjernvarme.

Fig. 4; Projektområdet i Skraverup er markeret med rødt.
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Fig. 5; Projektområdet i Stenbæksholm er markeret med rødt.

2.2

Varmebehov

I tabel 1 er varmeforbruget for husstande og erhverv i de 5 byer opgjort ud fra deres varmeforsyningstype
taget fra BBR registret. For at beregne det samlede varmebehov for boliger og erhverv i projektområderne,
er der anvendt Energistyrelsens standartforudsætninger svarende til et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh
dvs. 0,139 MWh/m2/år for standart hus og 0,1 MWh/m2/år for erhverv. Det samlede varmebehov er fordelt
på forbrugernes varmebehov og ledningstabet i distributionsnettet. Ledningstabet er forudsat til 40 % for
Hyllinge og Menstrup, hvilket bygger på det eksisterende net. Dette forventes dog at blive mindre som flere
beboere tilsluttes, men der må dimensioneres efter største nævneren, som er de 40 %. For de resterende
tre byer er tabet forudsat til 20 % af varmebehovet, hvor der skal etableres nyt fordelingsnet.
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Årligt samlet
varmebehov
Fjernvarme
Naturgas
Olie
El
Træpiller
Fast brændsel
Varmepumpe
Total
Varmetab i
distributionsnet
Samlet
varmebehov

Årligt samlet
varmebehov
Fjernvarme
Naturgas
Olie
El
Træpiller
Fast brændsel
Varmepumpe
Total
Varmetab i
distributionsnet
Samlet
varmebehov

Antal
[stk.]
132
0
32
25
5
5
7
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Hyllinge
Menstrup
Karrebæksminde
Areal Varmebehov Antal Areal Varmebehov Antal Areal Varmebehov
[m2]
[MWh]
[stk.] [m2]
[MWh]
[stk.] [m2]
[MWh]
24.145
3.102
87 15.110
1.858
0
0
0
0
0
0
0
0 488 96.016
12.754
11.551
1.313
34 5.881
723
34
4.823
652
3.340
416
9 1.141
158
89 12.973
1.780
768
107
5
681
95
0
0
0
701
98
5
819
114
5
930
128
1.036
144
0
0
0
0
0
0

206 41.541

Antal
[stk.]
0
83
13
3
0
2
0
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5.179

140 23.632

2.947

616 114.742

15.315

2.072

1.179

3.063

7.251

4.126

18.378

Skraverup
Stenbæksholm
Areal Varmebehov Antal Areal Varmebehov
[m2]
[MWh]
[stk.] [m2]
[MWh]
0
0
0
0
0
14.187
1.975
23 3.388
467
2.246
313
4
434
60
286
40
1
211
29
0
0
0
0
0
247
34
1
96
13
0
0
0
0
0

101 16.966

2.362

29

4.129

570

472

114

2.835

684

Tabel 1; Antal boliger/erhverv, areal herpå og aktuelt varmebehov i Hyllinge, Menstrup, Karrebæksminde, Skraverup
og Stenbæksholm.
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3 Tracégennemgang

Tracéforslag A.1

Tracéforslag A.2

Tracéforslag B.1

Tracéforslag B.2

Fig. 6; To mulige ledningsføringer til Hyllinge og Menstrup (A.1 og B.1), med mulighed for afgrening til Skraverup og
Karrebæksminde (A.2 og B.2) markeret på oversigtskort.

Der er i første omgang identificeret to mulige ledningsføringer ud til Hyllinge og Menstrup med mulighed
for tilslutning af Karrebæksminde, Skraverup og eventuelt Stenbæksholm. Tracéanalysen og
økonomioverslaget indeholder ikke ledningsføring fra midtby og ud til Karrebæksvej, da det er et separat
projekt ved Næstved Varmeværk A.m.b.a. hvorfor indeværende tracégennemgang først starter ved hhv.
Krydsningen af Karrebækvej (inkluderet i forslaget) og rundkørslen (ikke inkluderet i forslaget).
En alternativ rute gennem Saltø Skov er yderligere blevet betragtet. Skoven er dog fredet og den
gennemgående vej er meget lille, så derfor vælges det at se bort fra denne ledningsføring.
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Tracéforslag A

A.1.3
A.1.2
A.1.1

A.1.4
A.2.1

A.2.2

Fig. 7; Tracéforslag A.

Tracéforslaget strækker sig primært i det åbne land over landbrugsmarker, nord om Saltø skov.
Fra Næstved krydser ledningsføringen (A.1.1) Karrebækvej syd om Digtervejens Skole. Den går nord bag om
skolen i skellet mod en byggegrund og følger skellet nord op til Vestre Ringvej. Vestre Ringvej krydses nord
for Næstved ZOOPark. Begge krydsninger af de store veje forventes udført som underboringer, hvorimod
samtlige andre mindre vejkrydsninger forventes udført med opgravning og retablering.
Tracéet fortsætter i lige linje mod det nordlige hjørne af Saltø Skov hvor inden Skolevej krydses. Lidt før
skoven afgrenes sydpå (A.2.1) mod Skraverup parallelt med Saltø skov og krydsning af Skolevej.
Afgreningen krydser Karrebækvej (med underboring) ved Skraverup, hvor et stik kan afsættes til byen og
evt. fortsættes til Stenbæksholm. Ledningen fortsætter (A.2.2) herefter hele vejen til Karrebæksminde på
sydsiden af Karrebækvej i vejkanten på ydersiden af cykelstien. Hvor der ikke er plads til ledningen lægges
den under cykelstien.
Ledningsføringen mod Hyllinge og Menstrup fortsætter nord om Saltø Skov (A.1.2) over landbrugsmarker i
lige linje til Tåstrup. Her krydses Saltø Å med en forventet underboring samt Søndervej og Saltøvej. Lige
inden Tåstrup lægger tracéet sig langs Tåstrupvej og Langetoftevej i den nordlige vejkant. Efter byen deles
ledning op i to; mod Hyllinge (A.1.3) og Menstrup (A.1.4). Mod Hyllinge ligger ledningsføringen parallelt
med Tåstrupvej, dog ca. 150 m vest for vejen i landbrugsjord. Tåstrupvej lige syd for byen.
Mod Menstrup krydser ledningsføringen Langetoftevej, går sydvest i landbrugsjord og krydser Saltø Å og
Teglværksvej. Krydsningen af Saltø Å forventes udført som en underboring hvori mod Teglværksvej og
Langetoftevej er mindre veje, som forventes opgravet.
Hele strækningen forventes at berøre omkring 41 matrikler med 32 lodejere.
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Billede 2: Tracéforslag A ligger primært i landbrugsjord.

Billede 3: Tracéforslag A krydser flere mindre veje og landbrugsjord.
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Tracéforslag B

B.1.5
B.1.1
B.1.2
B.1.4

B.1.3

B.2.1

Fig. 8; Tracéforslag B.

Tracéet følger primært de store veje; Karrebækvej og Skælskørvej.
Fra rundkørslen ved Karrebækvej og Vestre Ringvej føres ledningen mod Stenbæksholm (B.1.1) og
Skraverup (B.1.2) langs Karrebækvej. Ledningsføringen er på den sydlige side af vejen samt cykelstien og
hvor der ikke er plads til ledningen lægges den under cykelstien. Her er estimeret med 50 % uden for
cykelsti og 50 % i cykelsti.
Efter stik til Stenbæksholm og Skraverup fortsætter ledningen langs Karrebækvej (B.1.3) og går syd om
rundkørslen ved Skælskørvej. Her afgrenes tracéet syd til Karrebæksminde (B.2.1), hvorefter
hovedledningen krydser Karrebækvej og fortsætter langs Skælskørvej mod Menstrup i den sydlige vejkant.
Afgreningen til Karrebæksminde (B.2.1) fortsætter øst for Karrebæksvej i vejkant og cykelsti.
Ved Menstrup krydses Skælskørvej med forventet underboring. Hele vejen langs Karrebækvej og
Skælskørvej (B.1.4) krydses flere tilkørsler, de forventes dog alle at blive udført ved opgravning.
Fra Menstrup følger tracéet Marvedevej og Langetoftevej i vejkanten (B.1.5), dog lægges ledningen i
landbrugsjord sydøst om Marvede og Agerup. Ved Agerup skal tracéet krydse en å med formodet
underboring. Efter Agerup krydser ledningsføringen Søndergade og fortsætter i landbrugsjord mod nordøst
i skel op til Hyllinge. I Hyllinge skal ledningen krydse byen for at nå byens nuværende varmeværk.
Hele strækningen forventes at berøre omkring 16 matrikler og lodsejere.
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Billede 4: Tracéforslag B ligger primært langs større vej – her Karrebækvej.

4 Anlægsbudget
Til at udarbejde et prisoverslag på anlægsbudgettet er der anvendt erfaringspriser fra tidligere etablerede
ledningsstrækninger samt kontrolpriser fra entreprenører på Sjælland.
Der er opsat flere forudsætninger specielt i forbindelse med dimensioneringen af ledningen:
 Dimensionering af rør for transmissionsledningen med forudsætninger samt diverse beregninger
ses i bilag 2. Dimensioneringen samt beregning af transmissionsledningstabet er beregnet via
Logstor Calculator.
 Ved prisoverslaget er der dog minimum regnet med en DN 100, hvor dimensionering giver en
mindre dimension.
 Der er ikke inkluderet spidslast produktion til Hyllinge og Menstrup, da den forventes at kunne blive
produceret billigere på de eksisterende individuelle værker.
 Enhedsprisen på erstatning til landmænd er baseret på landsaftalen; Vand- og spildevandsanlæg i
landbrugsjord - Landsaftale om erstatning 2013; DANVA, FVD, Landbrug & Fødevarer, 2013. Der er
regnet med et arbejdsareal på 8 m i bredden.
 Enhedspriser på opgravning og reetablering, smedearbejde og rør er baseret på indhentede priser
fra entreprenører samt erfaringspriser fra tilsvarende projekter i Jylland.
 Der er medtaget 50 % rabat på rørprisen i forhold til den indhentede katalogpris, hvilket
erfaringsmæssigt er realistisk for en større ordre på rør.
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Tracéforslag B inkluderer et trafikomlægningstillæg på 50 kr./m på strækningen langs Karrebækvej
og Skælskørvej samt 50 % reetablering af cykelsti.
Der er ikke inkluderet fordelingsnet i de tre byer Karrebæksminde, Skraverup og Stenbæksholm
samt ekstra stikledninger i Hyllinge og Menstrup.

Prisoverslag vises for de to tracéforslag i tabel 2 og 3.
Tracéforslag A
(Nord for Saltø Skov)
Næstved-Saltø Skov
Saltø Skov-Tåstrup
Tåstrup-Hylling
Tåstrup-Menstrup
Sum A.1
Saltø Skov-Karrebæksminde
Sum A.2

Trace nr.
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.2.1+2

I alt

Længde
Meter
2.820
5.360
2.030
3.220
13.430
5.270
5.270
18.700

Total
Meterpris
Kr.
Kr./Meter
6.697.868
11.381.702
3.227.251
5.159.367
26.466.188
1.971
11.251.411
11.251.411
2.135
37.717.599
2.017

Tabel 2; Budgetoverslag for tracéforslag A.1 og A.2.Se bilag 3.

Tracéforslag B
(Langs vej)
Næstved-Rundkørsel
Rundkørsel-Menstrup
Menstrup-Hylling
Sum B.1
Rundkørsel-Karrebæksminde
Sum B.2
I alt

Trace nr.
B.1.1+2+3
B.1.4
B.1.5
B.2.1

Længde
Meter
4.180
5.780
5.290
15.250
1.750
1.750
17000

Total
Kr.
10.595.387
13.552.693
8.967.645
33.115.724
3.944.754
3.944.754
37.060.478

Meterpris
Kr./Meter

2.172
2.254
2.180

Tabel 3; Budgetoverslag for tracéforslag B.1 og B.2. Se bilag 3.

Tracéforslag A.1 nord om Saltø Skov over landbrugsmarker er den billigste ledningsføring til Hyllinge og
Menstrup. Dog giver dette den dyreste løsning for Karrebæksminde og Skraverup, når (og hvis) disse skal
forsynes.
De to samlede prisoverslag inkl. Karrebæksminde ligger dog inden for samme niveau.
Tracéforslag B indeholder en dyrere meterpris, da opgravningen foregår langs en større vej og der er tilføjet
et trafikomlægningstillæg samt reetablering af 50 % cykelsti. Tracéforslag A har en dyrere rørpris, da det
inkluderer en længere ledningsføring end forslag B. Tracéforslag A indeholder desuden erstatning til
grundejere, da det ligger primært i landbrugsjord. Tracéforslag B indeholder den største risici i form af
trafikomlægninger som er meget svære at prissætte på forhånd. Det afhænger både af vejmyndigheden
ang. trafiksikkerhed og arbejdssikkerhed for anlægsfolkene.
Begge forslag skal tillægges omkostninger til en pumpestation med formodet udgift på 1.000.000 kr. Der
foruden skal der tillægges udgift til rådgivning samt uforudsete udgifter.
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Tracéforslag B langs Karrebækvej og Skælskørvej bør også tillægges et overslag på ledningsføring gennem
rundkørslen ved Karrebækvej og Vestre Ringvej. Her formodes ledningsføringen af blive udført ved
gravearbejde under cykelstien gennem rundkørslens tunneller. Dette er ikke inkluderet i budgetprisen.
Tracéforslag A bør også tage højde for udgifter vedrørende arkæologiske forundersøgelser, der højst
sandsynligt skal foretages. Ligeledes bør det overvejes i forbindelse med opgravning i landbrugsjord, at det
ofte tager tid at indgå aftaler – specielt, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, men det skal igennem en
ekspropriation.
I forbindelse med den videre projektering af ledningsføringen, skal det kortlægges, hvor mange brønde der
er behov for. Anlægges disse på landbrugsjord, skal der yderligere betales en erstatning på 14.601 kr. per
brønd.
De selskabsøkonomiske konsekvenser vises i bilag 4.

5 Det videre arbejde
Hvis bestyrelsen hos Næstved Varmeværk A.m.b.a. beslutter at arbejde videre med planen om at forsyne
Hyllinge, Menstrup, Karrebæksminde, Skraverup og Stenbæksholm bør følgende undersøges:
1. Hvad er Næstved Kommunes holdning til indførelse af tilslutningspligt i Hyllinge, Menstrup,
Karrebæksminde, Skraverup og Stenbæksholm samt kommunens holdning til at give
kommunegaranti (uden bidrag).
2. Er forbrugerne i byerne interesseret heri. Der kan evt. afholdes et møde, hvor forbrugerne kan få
beregnet, hvor meget de kan spare ud fra deres nuværende forbrug. Om muligt skal de forbrugere,
der er interesseret i at få fjernvarme, underskrive en forhåndstilkendegivelse.
3. Udarbejdelse af projektforslag til varmeplanmæssig godkendelse hos kommunen. Herunder
udarbejdes der både en selskabsøkonomisk og samfundsmæssig betragtning samt
forbrugerøkonomi for projektet. Til dette skal det besluttes hvilken ledningsføring der vælges.
4. Herefter igangsættes projektet licitation og etablering af transmissionsledningen samt tilslutning af
nye forbrugere.
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