
Udbygning af Fjernvarmenettet i Stenløse og Ølstykke 

Nu er der skabt balance i plangrundlaget, så Egedal Fjernvarme A/S kan udbygge 

fjervarmenettet. 

 

Af: Jørn Arne Nielsen, direktør, Egedal Fjernvarme A/S 

 

I august 2014 vedtog Egedal byråd et ganske omfattende projektforslag for at udvikle 

fjernvarmeforsyningen i Stenløse og Ølstykke samt den nye Egedal by – indledningsvis den del, der 

kaldes stationsbyen. 

 

På Kort 1 kan du se etaperne i projektforslaget, der populært sagt omfatter Stenløse og Ølstykke samt 

Egedal øst og nordøst for S-togsbanen. Etape 1-5 samt Egedal by er godkendt. Etaperne 6 og 7 er endnu 

ikke endeligt godkendt til at blive udlagt til fjernvarme, men myndighedsbehandlingen er gået i gang, og 

Egedal Fjernvarme A/S er i dialog med HMN. Selskabet forventer, at etape 6 og 7 falder på plads i løbet 

af de næste 4-6 måneder, således at vi kan indlede fjernvarmeforsyningen til de cirka 600 kunder i løbet 

af 2017/18.  

 

Nyt fjernvarmeværk på Maglevad 

Et sådant projektforslag skal være gennemført indenfor fem år fra vedtagelsen, så senest i 2019 skal der 

kunne tilbydes fjernvarme til boliger, butikker og virksomheder i etaperne/områderne. 

 

Imidlertid viste det sig i begyndelsen af 2015, at den eksisterende lokalplan for Maglevad var udarbejdet 

ud fra tidligere planer for udbygning ad fjernvarmen. Da det nye projektforslag kræver en større 

kapacitet på Maglevad blev det nødvendigt at anmode kommunen om at udarbejde en ny lokalplan for 

Maglevad, som tillader opførelse af et varmeværk, der kan producere den nødvendige og tilstrækkelige 

fjernvarme til kunderne i de udlagte områder.  

Processen er nu overstået. En ny lokalplan har set dagens lys efter at have været igennem diverse 

høringer – den blev vedtaget af byrådet på det sidste møde inden sommerferien. Den eksisterende 

fjernvarmekapacitet på Maglevad kan klare forsyningen frem til slutningen af 2017, hvorfor etableringen 

af det nye og fremtidssikrende fjernvarmeværk starter i marts 2017 – og forventes i drift cirka 1. 

december 2017.  

 

Plan for projektet 

I tæt samarbejde med rådgivningsvirksomheden MOE A/S i Vordingborg har bestyrelsen vedtaget en 

strategisk udviklings- og udrulningsplan for udbygningen af fjernvarmenettet samt etableringen af det 

nye fjernvarmeværk:  

 

2016: 

 Etape 1: Fjernvarmenettet på Knud Bro Allé er færdiggjort 

 Etape 3: Etablering af fjernvarmenet i Frydensberg-området – starter i uge 43/2016 

2017: 

 Etablering af nyt varmeværk på Maglevad – starter i marts 2017 



 Hovedledningen fra Maglevad føres under Frederikssundsvej – fra marts 2017 

 Etape 5: Etablering af fjernvarme i ”drengekvarteret” 

 Etape 2: Etablering af hovedledningen videre ad Boelhomvej, Helsevej, Damgårdvej og 

Præstegårdsvej frem mod Lærkeskolen, hvilket f.eks. betyder fjernvarmeforsyning af 

Damgårdsparken, Stenløse Kulturhus, Stenløsehallen, Gartnervænget og Byvejen samt øvrige kunder 

i etape 2 

 Etape 6 og 7: Arbejdet påbegyndes 

2018-2019: 

 Etape 2, 4, 6 og 7: Arbejdet fortsætter 

 

Fra gas til fjernvarme 

Dertil kommer naturligvis Fjernvarmeværket i Stenløse Syd, hvor vi netop har afsluttet arbejdet med en 

ny hovedledning. Det betyder, at vi kan forsyne alle de kunder, der for eksempel ønsker at konvertere fra 

gas til fjernvarme, samt de nybyggede huse på storparcellerne 95, 96 og 90 samt Sikaleddet og 

familiehuset på Barnekæret, der lokalplanmæssigt er udlagt til kollektiv varmeforsyning – altså 

fjernvarme. 

 

Grøn energi 

Det er meget oppe i tiden, at vi alle skal tænke i vedvarende energi og dermed yde et bidrag til 

reduktionen af CO2-udledningen via en konvertering fra olie, gas og el til biobrændsler eller anden 

vedvarende energi. P.t. fyrer vi med træpiller på såvel Maglevad som i Stenløse Syd. Det nye, store værk 

på Maglevad skal baseres på træflis, hvilket vil betyde en prisreduktion på 20 procent per MWh, idet 

teknologien er kommet så vidt, at vi populært sagt kan udnytte energien i træflis op til 120 procent. Det 

lyder sært – men er ikke desto mindre rigtigt.  

 

Egedal Fjernvarme A/S tænker også i solenergi. Lige nu er der etableret 500 kvadratmeter varmepaneler 

i Stenløse Syd. De kan udvides med yderligere 500 kvadratmeter, og vi har også reserveret et areal på 

små 10.000 kvadratmeter på Maglevad til en kombination af varme- og solpaneler. Dette vil mindske 

CO2-udslippet og samtidig reducere prisen per MWh – til glæde for miljøet og forbrugerne.  

 

Derudover er det også tanken, at de tre gasbaserede varmeværker på Lærkeskolen, Stengårdsskolen 

samt Toftehøjskolen med tiden skal nedlægges, og forbrugerne – skoler, institutioner og et betydeligt 

antal lejligheder – vil blive tilkoblet det mere miljøvenlige fjernvarmenet. På den korte bane betyder det, 

at Lærkeskolen fra efteråret 2017 bliver fjernvarmeforsynet fra Maglevad.  

 

Frem mod 2025 

Kort 2 viser vores strategiske vision for perioden frem mod 2025, hvor vi tager fat på den resterende del 

af Ølstykke og Stenløse vest for S-togsbanen frem til og med Roskildevej. Det betyder absolut ikke, at vi 

helt glemmer Ølstykke Stationsby. De 90 nye boliger på den gamle rådhusgrund bliver med fjernvarme, 

og vi har også andre forhandlinger om at konvertere boliger til fjernvarme. Udgangspunktet for disse 

overvejelser er det gasbaserede værk på Toftehøjskolen, som vi naturligvis på sigt ønsker afløst af et 



værk baseret på vedvarende energi. 

 

Velkommen som kunde og forbruger!                           

  


