Thorsø
biogas

Vi arbejder for en grønnere fremtid

Thorsø Biogas

– din lokale leverandør af grøn energi
Siden 1994 har Thorsø-anlægget været en stabil energileverandør til lokalområdet,
og det er vi stadig her mere end 25 år senere.
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Hver dag arbejder vi for at reducere CO2-udledningen fra vores lokale landmænd ved at omdanne
husdyrgødning og restprodukter fra industrien til
grøn gas. Den grønne gas udnyttes blandt andet via
den lokale fjernvarme i Thorsø til at producerer grøn
energi til glæde for fjernvarmeforbrugere i Thorsø
by. Resten af den producerede gas sendes ud på
gasnettet, hvor den er med til at fortrænge den fossile gas til glæde for alle gaskunderne. Takket været
vores gode samarbejdspartnere og leverandører
har vi i dag en stor rækkevidde og høj forsyningssikkerhed bygget på ren energi fra landbruget.

En del af den grønne omstilling
Anlægget i Thorsø forsynes med husdyrgylle fra
mere end 40 leverandører/samarbejdspartnere,
hvert år behandler vi 170.000 tons biomasse. Ca. 30 %
af den afgassede gylle fordeles til lokale planteavlere i området, der nyder godt af den CO2-reducerede
gylle, som hurtigere optages i planterne, og som
lugter mindre end traditionel gylle.

Derudover går biogasanlæggets overskudsvarme
direkte til det store fjernvarmenet, der aftager al
biogassen og omsætter den CO2-neutrale biogas til
el og varme til gavn for forbrugere i Region Midt.
Thorsø Biogas er dermed en vigtig lokal aktør i arbejdet med den grønne omstilling og i at skabe lokale
grønne løsninger, grønne arbejdspladser og en grøn
fremtid.

Vores opgraderingsanlæg
Hos Thorsø Biogas stræber vi altid efter at blive bedre og dygtigere inden for vores felt. Det inkluderer
bl.a. at reducere CO2-mængden endnu mere og i en
større skala end hidtil.
Med vores opgraderingsanlæg har vi en maks. kapacitet på lidt over 10 millioner m3 100 % metan, der
omregnet til naturgas svarer til 9.479.931 m3.
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Biogas er et spændende emne i konstant udvikling, og hvis du vil vide mere
om vores arbejde, er du altid velkommen til at kontakte os.

Thorsø Miljø- og Biogasanlæg
Kongensbrovej 10
8881 Thorsø
Tlf.: 86 96 64 00

TLF.: 86 44 86 74
info@elektro-joergensen.dk
www.elektro-joergensen.dk

DESIGN AF EL-TAVLER | CE-MÆRKNING
PLC-PROGRAMMERING | TERMOGRAFERING M.V.
Vores hovedkompetenceområder:
• Termografering
• PLC- og Scada-programmering

• CE-mærkning
• Projektering af el-tavler
• Salg af komponenter

Vi har stor
erfaring med
CE-mærkning
af pumpestationer,
vandværker
og renseanlæg
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