Jelling-redaktionen
Bugattivej 8, 7100 Vejle
Telefon 75 85 77 88
jelling@vafo.dk

Ve jle Amt s Folkebl Ad
O n s d a g 13 . j u n i 2 0 18

Journalist
Leif Baun, 76 41 49 81,
leba@vafo.dk

J e l l i ng | V e J l e

11

Pludselig havde hele byen solvarme
i mindst en måned klarede solen al opvarmning hos de 1000 husstande, der får fjernvarme fra Jelling Varmeværk.
Grøn varme
leif baun

leba@vafo.dk

JeLLinG: - Vi har aldrig før været ude for, at vi i en hel måned ikke har haft udgift til
brændselsforbrug.
Det siger varmemester
Bjarne Nielsen fra Jelling Varmeværk efter en solrig maj,
der satte rekord i antal timer
med solskin.
Bortset fra forbrug af naturgas i de første tre dage af
maj blev fjernvarmekundernes forbrug af varme dækket
af solen resten af maj samt
juni måned indtil nu.
Tankene har været proppet med varme, og det betyder, at selv om skyerne kom
lørdag, var der solvarme nok
på lager til fire-fem dage.

solen virker kl. 7 til 19

De sydvendte solfangere
kan fange solen fra omkring
klokken 7 morgen til omkring klokken 19 aften.
Bjarne Nielsen forklarer,
at især når anlægget er ”varmet op” fra ved 9-tiden om
formiddagen, går produktionen i gang.
At dagene er længere i juni end i maj giver ikke mere
udbytte, for solen skinner ikke flere timer på de omkring
15.000 kvadratmeter solpaneler af den grund.
Derimod kan der være en
gevinst i, at solen skinner fra
en mere klar himmel i maj
måned samt at solen i det
hele taget står lidt højere på
himlen midt på året. Derved
skinner solen mere vinkelret
på panelerne.

Varmemester bjarne Nielsen noterer, at solfangerpanelerne på marken lige under horisonten bag ham har været i stand til at levere al den varme,
fjernvarmekunderne har brugt i jelling siden 4. maj. Foto: leif baun
solfangerne om natten, hvor
der som regel er lavere temperatur end om dagen.
Alternativt kan man sænke produktionen ved at kalke
solpanelerne eller på anden
måde ”skygge for dem”.

mere varme på vej

solfangere som kølere

Kombinationen af lavere
forbrug og større produktion betyder, at når akkumuleringstankene er fyldte, skal
man af med overskudsvarmen.
Det kan man gøre ved at
føre noget af varmen retur til

de tre akkumuleringstanke ved jelling Varmeværk har været
proppet med varme fra solfangerne, så noget af det varme
vand har været sendt retur til solfangerne for at blive afkølet i
nattetimerne. Foto: leif baun

Fakta
Her Høstes Hede
zI maj i år er der fra marken med solfangerne høstet 1733
megawatt timer (MWh) varme. I maj sidste år var det 1251 MWh.
zProduktionen i marts lå under og april over sidste års
produktion i de samme måneder.
zDe første fem måneder i år har samlet givet 3087 MWh mod
2630 MWh sidste år.
zDermed er produceret 15 procent mere varme i år, end der
blev i 2017.

Der er mere (sol)varme på
vej til Jelling. Varmeværket
har planer om at udvide solfangeranlægget med cirka
4800 kvadratmeter på den
sidste del af værkets mark øst
for omfartsvejen Mangehøje.
Dermed kommer panelerne
hen i nærheden af den grus-

vej, der går ind langs nordsiden af regnvandsbassinet.

poliner, en vandlegeplads
bliver indviet onsdag, og så
er der opsat bænkarrangementer svarende til bænkene ved trampolinerne.
I Café Sejd vil de gerne
fortælle spændende og drabelige vikingehistorier. Forhåbentlig kan en fremtidig
historie indeholde en pointe om, hvor gruelig meget,
man kan ”skyde ved siden
af”.

bagest ses Café sejds ”bygning”. I forgrunden en af kommunens
flydebænke. Hullet fyldes med jord, og blomster plantes.
Parasollerne tilhører byens Café. Foto: leif baun

Udvidelsen kan formentlig
tages i brug midt i 2019.

Torvestrid.

Fjern vikinge-stalden på Byens Torv

Lise Lind, Mølvangvej 12,
Jelling

Læserbrev: Skal der mon
være børnedyrskue igen i
år? Det var den tanke, jeg
fik, da jeg i torsdags befandt
mig på Byens Torv. Der er
nemlig bygget en stald!
Men der tog jeg helt fejl.
For det er Café Sejd, der
har indtaget et antal kvadratmeter af et offentligt

areal i form af et træhus, der
på sigt (ifølge Bjarne Taudahl) skal have vikinge-ornamenteringer, have tag på
og fastgøres via huller i fliserne. Her skal være plads
til 24 spisende gæster.
Spisehuset er efter min
mening helt malplaceret og
bør fjernes hurtigst muligt!
Har Vejle Kommune virkelig tilladt et så ”afstikkende” byggeri, og hvorfor har

Jelling Lokalråd ikke omtalt
spisehuset som del af Byens
Torv?
Når Café Sejds ejere arbejder imod randbebyggelse af blandt andet æstetiske
grunde, kan det undre, at
æstetikken tilsyneladende
er ligegyldig, når det gælder
egen vinding.
Byens Torv i Jelling har
længe været under udvikling. Der er kommet tram-

