
     Månedsbrev  april  2021 

EGTVED VARMEVÆRK AmbA 
Søndergade 35  
6040 Egtved 

  
Da vi havde de allerlaveste temperaturer her i vinter, modtog vi et par henvendelser fra varmeaftagere, som 
ikke havde varme nok. De to forbrugere bor i hver sin ende af byen. Kortsigtet og pragmatisk løste det sig ved 
at temperaturen steg igen - men hvad var den dybere årsag? For at få svaret har vi fået foretaget tryktabs 
beregninger, der kunne vejlede os om at hæve fremløbstrykket og sænke returtrykket. i distributionssystemet.  
Muligheden for at de to pumper vi har i Søndergade til at pumpe ud samtidig. De arbejder normalt i skift en 
måned ad gangen. De bliver programmeret til at kunne pumpe samtidig, når særlige forhold taler for det (rigtig 
lav temperatur / ekstremt stort forbrug). Vi håber vi med disse justeringer samt muligheden med at hæve 
temperaturen kan sikre god varmekomfort for alle vore varmeaftagere. - Og så går der sikkert lang tid inden vi 
får så lave temperaturer igen. 

Lokale ”regnbyger” på NY PRODUKTION. Med varmepumpens 
produktion genereres også væde fra fordamperne. Det er fugten i 
luften der kondenseres. Det er jo ikke store mængder men 
alligevel, kan det da blive til en pæn sø. Under de rigtige 
konditioner kan det også blive til is, der sætter sig uden på V-
fordamperne. De afises så ved producere baglæns. Det kan gøres 
sektionsvis idet der er 5 afsnit. Det sikrer i perioden en 
delprodktion. Det kondenserede vand løber til regnvandsbrønden. 

 
Status på NY PRODUKTION er at selve byggeriet 
overtages efter en gennemgang den 9. april 2021. 
Gårdsplads og udenomsarealer ca. en måned senere. 
Det giver god mening at det er senere. Vinterens 
væde skal trække ud af jorden; det giver et meget 
bedre resultat, når hele pladsen skal asfalteres til den 
tunge trafik. Der er ikke for meget plads, så der 
bliver ”meget vrid med hjul”. Entreprenøren 
arbejder p.t. med at sætte kantsten, lave fortov og 
det sidste dræn. Der er meget trykvand i området, så 
dræn er vigtigt for kvaliteten og holdbarheden i 
arbejdet 
 
Umiddelbart efter påske startes der op med levering 
af det første læs halm, ugen efter med det første læs 
flis. Halmballerne skal bruges til at lære kranen at 
finde/fange halmballerne i ”laden” Med det justeres 
også det areal der kan færdes i uden at kranen går i 
stå af sikkerhedsmæssige hensyn.  
 
Flytningen af administrationen og driftsledelsen er 
endnu ikke kendt. Et godt bud er omkring 1. juni 
2021. 
 

Som det fremgår af kortet ovenfor er der ikke 
mange grunde tilbage på Hvidegårdsvejs 
udstykning I - hvis nogen. Vejle kommune 
sætter derfor nu gang i etape 2 øst for den 
eksisterende. På etape to får du mulighed for at 
få fjernvarme.  
 
 

Der er en tendens til at nybyggere i dag hellere 
vil have kollektiv fjernvarme end 
varmepumpe. 

 
Med en indendørs forsamlingsmulighed på 
bare fem mennesker er der ikke mulighed 
for at holde ordinær generalforsamling 
2020 på nuværende tidspunkt. Loftet skal 
hæves til + 50 / 100 mennesker, før vi 
begynder at planlægge en general-
forsamling.  
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