TESTIMONIAL

Samarbejdet med Arkikon
har givet os flere win-win oplevelser, og Slagelse har fået et
flot, nyt vartegn ved ‘Stop 39’.
Carsten Lunde
SK Forsyning

SK Forsyning Slagelse
-Et utroligt godt samarbejde med win-win oplevelser
I 2010 blev der udarbejdet en varmeplan for SK Forsynings område, der betød, at en række boligblokke og Slagelse Sygehus skulle med på fjernvarmenettet. Samtidig skulle man
have eksisterende forsyningsområder koblet sammen og udvidet kapaciteten i Korsør til det
dobbelte.
”Vi havde alt i alt brug for at kunne producere godt 90.000 MWh mere, siger energichef
hos SK Forsyning, Carsten Lunde, om begrundensen for at opføre et nyt varmeværk ved
afkørsel 39. SK Forsynings varmeproduktion var i forvejen baseret på halm, men da 2012
var et dårligt halmår, besluttede man sig for, at det nye værk skulle producere varme på en
kombination af halm og flis.
Det 14 MW store flisanlæg er sat i drift i november 2014, mens bygningerne til et 12,5 MW
halmanlæg vil blive opført inden for de næste 2-3 år. I den forbindelse havde SK Forsyning
selv ideen til, at byggeriet på sigt skulle forme en hestesko med den store akkumuleringstank i midten.
Anlæggene bliver på den måde opført i en sammenhængende bygningsmasse, så det
kommer til at virke som én enhed med en fælles forsyningsvej for halm og flis og et fælles,
centralt placeret askelager.
Det var på anbefaling fra det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S, at Arkikon fik buddet på
arkitektopgaven.
”Samarbejdet med Arkikon har været utroligt godt. Slagelse har fået et flot, nyt vartegn ved
’Stop 39’, og resultatet er faktisk langt bedre, end vi havde forventet ud fra vores egne
ideer. For eksempel er der krav om ventilation på halmlageret. Den udfordring har Arkikon
løst vha. en teglfrise, der skaber ventilationen på naturlig vis, så vi samtidig sparer på energiforbruget. På den måde har vi gennem hele projektet fået flere win-win oplevelser i kraft
af samarbejdet med Arkikon,” slutter en tydeligt begejstret Carsten Lunde.
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