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gasledninger

Kan vi anvende 
gasnettet til 
andet end 
naturgas?

Hvis …så skal byen ikke graves op igen!



Biogas

Sørvad



Sørvad skal i alt bruge
ca. 1 mio. m3 gas/år!
Men med en varierende
mængde hver time/dag/måned
afhængig af især temperaturen!

Et biogasanlæg levere den samme mængde gas
hver time/dag/måned …. året rundt!
Så hvis et lokalt anlæg bliver bygget skal det som absolut
minimum kunne levere 150.000 m3 i januar, men kun 20.000 m3
i juli/august!



Vores konklusion er:
Det er muligt at anvende opgraderet biogas i gasnettet og med de gasfyr vi allerede har!
Vi er ret sikre på at vi har tilstrækkeligt med husdyr omkring os til produktion af
1 mio. m3 gas! 

Men – forsyningssikkerhed er en helt afgørende faktor.
Et biogasanlæg er ikke billigt at etablere og hvem skal eje og drive det?
Hvad nu hvis biogasanlægget går i stykker … hvad har vi forbrugere så af backup?
Hvad nu hvis landbruget bliver pålagt betingelser der reducerer eller fjerner husdyrene?
Prisen på opgraderet biogas er som udgangspunkt dyrere end naturgas!
Hvad skal vi gøre med den gas vi ikke selv bruger?

Biogas



Fjernvarme?

Sandsynligvis den mest langtidsholdbare løsning
Sørvad



Det forudsætter at vi får et helt nyt distributionsnet!
*Det forudsætter der er 

en stor tilslutning!
*Det er ikke noget der

går hurtigt!
*Det er ikke billigt at

etablere!
*Men er det mest velafprøvede

og realistiske ….

Sørvad Fjernvarme?



Sørvad Fjernvarme?
Et helt nyt distributionsnet gør det bare ikke alene!
Der skal også være noget eller nogle der kan lave
varmen til os ….

Sørvad Varmecentral
Snydebillede – det er reelt Ørum Varmeværk der er på billedet.

.. Eller nogle der allerede gør det?

Egen vindmølle



Hvor er der fjernvarme i dag!
Tvis

Nr. Felding

Ørnhøj

Aulum

Vildbjerg

Sørvad

9,5 km8,6 km

9,2 km

7,5 km6,7 km



Arbejdsgruppen i Sørvad
Vi er opmærksomme på også helt andre ideer for fremtidens varmeforsyning i Sørvad
f.eks. kollektivt Termonet og/eller jordvarme.
Vi er opmærksomme på mulige tilskud til
projekter som vores!
Vi er åbne overfor at også andre og
jeres ideer skal afprøves!

Det er kun os selv
i Sørvad …



Thorbjørn Madsen

Vildbjerg Tekniske Værker
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1. Indledning

• Hvorfor er fjernvarme en god ide? 
– Komfort 
– Grøn energi
– Stabil pris 
– Hvile i sig selv – princippet
– Vi er fælles om varmen



1. Indledning

• Vildbjerg Varme A/S 
– 1.820 forbrugere (+200)
– Produktionsanlæg

• Gasmotorer
• Gaskedler
• Elkedel
• Solvarme
• Varmepumpe (Sep. 2023)

– Ledningsnet
• 38 km hovedledninger (+5)
• 21 km stikledninger (+4,5)



1. Indledning
Historisk varmepris for standardhus på 130 m² (18,1 MWh – 1.720 m³ gas) 



2. Forudsætning
Høj tilslutning
• +350 tilslutninger er nødvendig for at der 

bliver økonomi i fjernvarme til Sørvad
• De tilsluttede forbrugere er fælles om at 

betale for etableringen

•Det er et fælles projekt



2. Forudsætning
Godkendelse
Der skal laves et projektforslag, som skal 
godkendes af Herning Kommune.
Projektforslaget skal vise, at der er 
samfundsøkonomi, brugerøkonomi og 
selskabsøkonomi i projektet.



2. Forudsætning

Tilskud fra fjernvarmepuljen



3. Økonomi
• Budgetprisen for at etablere hovedledninger, 

stikledninger og pumpestation er pt. 36 mio. kr. ved 
400 tilslutninger

• Prisen kan/vil blive reduceret af tilskud fra 
energistyrelsens fjernvarmepulje

• Etablering af egen varmecentral i Sørvad ca. 40 mio. kr.
• Etablering af transmissionsledning til Vildbjerg ca. 40 

mio. kr.



3. Økonomi
• Vildbjerg Varme A/S kan låne pengene til 

etableringen i kommunekredit over 30 år.
• Det betyder at investeringen kan betales 

løbende over varmeregningen de næste 30 år.



4. Spørgsmål



Hvordan kommer vi videre?
Skal og vi videre …?

Jan Grünberger

Skal der laves en forening ….?
til fremme af fjernvarme i Sørvad!

Eller skal vi bare vær især findes den bedste løsning selv?





Spørgsmål og ideer!

Jan Grünberger
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