
Står den olympiske flamme i Vestjylland? 

15 personer fra Vespa Klub Vestjylland blev i dag overbevist om, at det er en korrekt påstand – i 

hvert fald kunne man på mange kilometers afstand se en flamme på toppen af den 140 m høje 

skorsten på Nybro Gasbehandlingsanlæg, som var genstand for efterårets virksomhedsbesøg. 

 

 

Ole Bjerg-Holm fra Nybro Gasbehandling var aftenens guide. Først holdt Ole et 30 minutters intro 

med historien om firmaet: 

I 1982 begyndte opførelsen af Nybro Gascenter og kostede 1 milliard kroner. I dag ville det koste 

2,5 millarder kroner at opføre. I gennemsnit produceres der gas for 22 millioner i døgnet. På hele 

anlægget er der ca. 36 ansatte. Der er i alt ca. 100 km rør på anlægget. 

Det meste af gassen kommer fra Tyrafeltet, som ligger ca. 220 km ude i Nordsøen. 



 



En sjov anekdote var, at man kommer en ”gris” i gasrøret en gang imellem (folk fra Dyrenes 

Beskyttelse kan godt slappe af – det er ikke en levende gris – med derimod en metalanordning 

med gummilæber, som slutter tæt i røret) for at rense gasrøret. På grund af det høje tryk fra 

gassen, så vil ”grisen” blive presset gennem gasrøret fra Tyra feltet og til Nybro på ca. 20 timer. 

Det vil sige med ca. 12 km/t – og omregnet til ca. 6 gange langsommere end topfarten på en Vespa 

GL 150!  

Efter Ole´s intro, blev vi vist rundt på anlægget. Mobiltelefoner var forbudte, da de blev sidestillet 

med lightere  Vi har derfor ikke mange billeder af anlægget.  

Men jeg gjorde en interessant opdagelse i garderoben ved kommandocentralen. Her lå en 

sikkerhedshjelm hvor der stod ”Birgit Mulvarp” – gad vide hvad der sker med Birgit, når man ikke 

har flere ”grise” at sende gennem gasrøret? 

 

Kommandocentralen er bemandet i døgndrift. Herfra kan man kontrollere hele det store anlæg. 

Man er også online koblet til flere af felterne i Nordsøen, som leverer gas og olie til Danmark. 



Allerede inden gassen eller olien når Danmark, har man fået analyser på, hvordan kvaliteten er, 

således man kan forberede behandlingsanlægget længe før det når til land. 

Ole forklarede, at man meget sjældent har ulykker på anlægget. Det var mere end 3800 dage siden 

en alvorlig ulykke skete sidst. Den statistik var Mulle ved at ødelægge, da han var meget tæt på at 

falde ned af et par trappetrin, da Peer Tanggaard annoncerede, at vi skulle videre til Oksbøl og 

spise pizza…. 

Søren Salling som var aftenen primus motor gav Ole et par flasker for hans rundvisning. En stor tak 

til Ole og Søren for rundvisningen – det var rigtig interessant. 

Bagefter kørte vi til Oksbøl for at spise pizza. Selvom om konen og jeg var forhindret i at deltage i 

spisningen, tør jeg godt garantere, at spisningen forløb hyggeligt……. 

 

Mvh. 

 

Lars Kingo 

 


