Hvorfor kan fjernvarmen ikke kommer noget hurtigere?
Rigtigt mange efterspørg at fjernvarmen rulles hurtigere ud, ikke mindst ift. de voldsomme stigninger i
gasprisen som krisen i Ukraine har udløst. Vi får derfor lige nu rigtigt mange spørgsmål til vores tidsplan,
herunder også undren over hvorfor vi starter på nye områder, inden vi er færdige i de områder vi allerede
har startet på, men det er der flere forklaringer på, som uddybes nedenfor.
Hvordan og hvorfor rulles fjernvarmen ud i flere områder samtidig?
Vores udvidelsesprojektet løber op i en trecifret millioninvestering og er derfor EU-udbudspligtig.
I foråret 2021 blev de første to etaper sendt i udbud med Munck Forsyningsledninger A/S som vindende
hovedentreprenør. De første to etaper indeholder alle boligområder i Haderslev bys nordvestlige del, med
undtagelse af Køllesvinget og Ejsbølhøj.
Det vindende tilbud fra Munck Forsyningsledninger A/S indeholdt en tidsplan, hvilket vi på indgåede aftaler
har brugt til at angive de årstal, som vi etablerer fjernvarmeforsyningen indenfor.
I december 2021 har vi gennemført et nyt EU-udbud for områderne; Nord, Nordøst og Starup, hvilket dækker
7 områder ud af de i alt 13 etaper som vores udvidelsesplan består af. Dette udbud blev ligeledes vundet af
Munck Forsyningsledninger A/S, men udbuddet har sin egen tidsplan, som ikke berører tidsplanen for vores
første udbud (Nordvestbyen).
Haderslev Fjernvarme skal i alt etablere ca. 108 km fjernvarmeledninger i perioden august 2021 til januar
2026, hvilket svarer til over 450 meter om ugen! 450 meter pr. uge er derfor rigtigt mange meter og dette
kræver at flere gravehold arbejder samtidig, men også at graveholdene fordeles så de ikke arbejder i samme
område, da graveholdene ellers går lidt i vejen for hinanden og fordi det rent trafikalt lukker mange beboere
inde.
At grave i beboelsesområder kræver yderligere en del, da undergrunden er fyldt med kabler, vand- og
kloakrør og ind i mellem en betonspærring fra 2. verdenskrig, hvorfor overraskelser ikke kan undgås og dette
påvirker hvor mange meter fjernvarme, der kan etableres pr. uge.
Tidsplanerne bliver ud over ovenstående også kompliceret af, at vi skal have fjernvarmevandet med ud, når
rørene lægges i jorden. Dvs. at det ikke går hurtigere med udrulningen af fjernvarmen, at grave i områder vi
alligevel ikke kan koble sammen med de eksisterende fjernvarmerør. Først når de er koblet sammen, kan der
løbe vand i de nye rør. Det handler derfor også om det store overblik, for at det samlede projekt går hurtigst
muligt og dårlig planlægning vil i sidste ende gøre projektet dyrere for alle.
Ovenstående er forklaringen på, hvorfor der startes på etablering af fjernvarme i Nordbyen, og ved Fåre- og
Fælleshave efter sommerferien, og det ændrer ikke på den oprindelige tidsplan der tidligere er meldt ud.
Faktisk er det både vores og vores entreprenør Munck Forsyningsledninger A/S´s ambition, at vi kommer lidt
hurtigere end den oprindelige tidsplan, men desværre er der, som nævnt ovenfor, mange faktorer som kan
spille os et puds. Vi er derfor lidt konservative og holder fast i den oprindelige tidsplan, som ligger på vores
hjemmeside.

Hvornår kan man forvente at få mere præcist svar på hvornår fjernvarmen kommer til en bestemt vej?
Som det fremgår af ovenstående er der mange forhold der har betydning for fremdriften i projektet og
dermed hvornår vi starter på de enkelte veje. Vi ønsker derfor ikke at melde noget mere præcist ud end ca.
6 måneder får vi starter på de pågældende veje.
Hvad betyder krisen i Ukraine for tidsplanerne og projektet?
Vi holder som rigtigt mange danskere, og ikke mindst mange danske virksomheder, vejret og håber krisen
er løst meget hurtigt. Krisen vil dog, hvis den trækker ud, kunne påvirke vores tidsplaner og projekt, men vi
har desværre ikke nok viden til, at kunne angive i hvilken grad disse i givet fald kan blive påvirket.

Hvad gør fjernvarmen for dem hvis gasfyr ikke kan holde indtil fjernvarmen når frem?
I andet halvår 2021 har vi arbejdet intenst på, at få etableret en hjælpeordning, så man ikke skulle ud og
investere i et nyt gasfyr, hvis dette giver op inden fjernvarmen når frem. Desværre måtte vi konstatere at
Varmeforsyningsloven ikke tillader, at Haderslev Fjernvarme etablerer en sådan ordning direkte, men vi har
derfor haft en god dialog med Aage Jørgensen VVS samt Søberg VVS, der i dag tilbyder nogle midlertidige
løsninger. Vi anbefaler dog at man også hører egen gasservicefirma om ikke de også har et godt tilbud.
Kan fjernvarmen ikke bare sætte flere entreprenører i gang, så det går hurtigere?
Som anført indledningsvist er arbejdet EU-udbudspligtigt og vi kan derfor ikke lade andre entreprenører
udføre det arbejde, som der er indgået kontrakt på med Munck Forsyningsledninger A/S. Vi har dog en
løbende dialog med Munck Forsyningsledninger A/S om, at få tilført flere maskiner og større bemanding.
Flere maskiner og større bemanding er dog rigtigt svært, da rigtigt mange andre fjernvarmeselskaber også
står lige foran, at skulle udvide deres forsyningsområde og det derfor er yderst svært at få både maskiner og
mandskab.

Hvorfor hører man ikke noget, når man tidligere har henvendt sig?
Vi må her lægge os fladt ned og beklage, at vi ikke er vendt tilbage med mere information, til de der har
henvendt sig tidligere, men vi har slet ikke kunnet følge med ift. den enorme interesse og behandling af
indgående aftaler, som ligger langt over hvad vi havde forventet. Dette er godt for projektets og dermed
kunderne, men på ingen måde tilfredsstillende ift. de kommende nye kunder, hvilket vi kun kan beklage.

Vi håber ovenstående giver en forklaring på hvordan vores tidsplan fungerer, men står selvfølgelig altid til
rådighed for eventuelle spørgsmål.

