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CTR's bestyrelse har snart siddet et år på posten. Her fortæller et par af dem om fjernvarmen i
hovedstadsområdet. Fra venstre er det Rasmus Steenberger, Karen Riis Kjølbye og Jakob Skovgaard Koed.

"CTR spiller en central rolle i udvikling af
nye, klimavenlige løsninger på fjernvarmeområdet"
Nu er der gået næsten et år, siden CTR’s bestyrelse for perioden 2018-2021
var samlet for første gang. Her fortæller et par af dem om deres oplevelser
og tanker om fjernvarme i hovedstadsområdet.
Hvad har overrasket dig mest som bestyrelsesmedlem for CTR?
Jakob Skovgaard Koed, Gladsaxe Kommune: Hvor komplekst fjernvarmeområdet
kan være, men også de mange udefrakommende faktorer, der påvirker et selskab
som CTR. Man er en del af et større system og på samme tidspunkt afhængig af

både ydre omstændigheder og andre organisationer, der har stor indflydelse på beslutningerne i CTR.
Karen Riis Kjølbye, Gentofte Kommune: Den meget store samfundsmæssige forsynings- og miljøopgave, som vi sammen skal løse på allerbedste og mest fremsynede
vis.
Rasmus Steenberger, Københavns Kommune: Jeg er positivt overrasket over den
rolle, som CTR spiller i den grønne omstilling. CTR spiller en central rolle i finansiering, koordinering og udvikling af nye, klimavenlige løsninger på fjernvarmeområdet. Langt fra en støvet hvile-i-sig-selv virksomhed - meget mere proaktiv og fokuseret.
Hvordan ser du fremtiden for fjernvarmen i Hovedstadsområdet?
Jakob Skovgaard Koed: Den ser lovende ud med gode udbygningsmuligheder.
Fjernvarmen er dog presset af stigende konkurrence og af lovgivningen omkring beregning af samfundsøkonomi for forsyningsområdet.
Karen Riis Kjølbye: Jeg ser fjernvarmen i Hovedstadsområdet fremover som en meget stor, grøn og driftssikker løsning - der hele tiden udvikler sig.
Rasmus Steenberger: I fremtiden er hovedstadens fjernvarme fuldstændig CO2neutral med geotermisk varme som en central komponent og en lang række bæredygtige varmekilder som giver høj forsyningssikkerhed til en rimelig pris. Jeg tror, at
flere husstande vil tilslutte sig fjernvarmenettet, hvis vi hjælper slutbrugerne til at
forstå den merværdi, de får af fælles løsninger frem for individuelle tiltag.

CTR skal sikre en konkurrencedygtig og klimavenlig fjernvarme, mener Jakob Skovgaard
Koed.

Hvad synes du om fjernvarme nu, i forhold til da du startede?
Jakob Skovgaard Koed: Jeg ser den bestemt mere positivt. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvor stor betydning fjernvarmen har for klimaregnskabet og er blevet
overrasket over, hvor stor omstillingen til mere klimavenlige alternativer egentlig
har været.
Karen Riis Kjølbye: Jeg synes, det er meget spændende - og udfordrende.
Rasmus Steenberger: Fjernvarme er mere komplekst, end jeg havde forventet.
Særligt den meget sirlige regulering, som så oven i købet er under forandring. Jeg
er blevet endnu gladere for min egen fjernvarmeforsyning derhjemme, fordi der allerede er en masse klimavenlige tiltag i den nuværende varmeproduktion, og flere
på vej.
Hvad mener du er den vigtigste opgave for et selskab som CTR?
Jakob Skovgaard Koed: At sikre en konkurrencedygtig og klimavenlig fjernvarme,
der samtidig udvikler sig og giver mulighed for udbygning.
Karen Riis Kjølbye: At navigere med respekt for de allerede trufne beslutninger og
investeringer med vægt på forsyningssikkerhed, men også med en aktuel og stor
miljøpolitisk og strategisk opgave, der kalder på fleksibilitet, fordi den er udfordret
af nødvendigheden af en hastig grøn omstilling såvel nationalt som globalt.
Rasmus Steenberger: CTR er en stor spiller, og vi skal derfor gå forrest med CO2neutrale løsninger. Vi skal trække flere selskaber med ind i den grønne omstilling
ved at vise, hvad der virker og påtage os nogle risici. Det kan vi på grund af vores
store volumen og robuste økonomi.

Karen Riis Kjølbye (th) indvier hovedstadens første store elkedel. Her sammen med
CTR's direktør, Kamma Eilschou Holm. Foto: Michael Vienø

CTR har fået hovedstadens første store elkedel
Nu er den første store elkedel til fjernvarme i hovedstadsområdet kommet i
drift. CTR har stået for byggeriet af den nye kedel, og den blev indviet den 13. november af Karen Riis Kjølbye, som er formand for teknik- og miljøudvalget i Gentofte og bestyrelsesmedlem i CTR.

Elkedlen er nu en del af det beredskab af spids- og reservelastanlæg, som sikrer, at vi kan forsyne med fjernvarme, også når det er meget koldt, eller de store
værker ikke kan levere. Indvielsen markerer starten på omlægning af de varmekedler, som CTR selv ejer, til mere grønne løsninger.

CTR’s egne spids-og reservelastanlæg leverer typisk kun 1-5 % af årets varmebehov, og de har indtil nu kørt på olie og naturgas. For at nå målet om CO2-neutral
varme i 2025, skal disse anlæg også med i omstillingen. Det er absolut ikke alle
energikilder, der egner sig til lige præcis denne type anlæg, fordi de står stille i
lange perioder og i andre perioder skal køre for fuldt tryk og bruge meget store
mængder energi på kort tid.

El egner sig godt til at opfylde de krav, og den nye elkedel i Gentofte kan nu
skaffe erfaring med drift af elkedler i et stort fjernvarmesystem og samspil med elsystemet.
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Jan Hindsbo er ny vicedirektør
Den 1. januar 2019 tiltræder Jan Hindsbo som vicedirektør. Jan er i dag afdelingsleder for Teknisk Operation i CTR, og vil også fremover varetage ansvaret for
denne afdeling. Jan tiltræder som resultat af en god proces med 39 kvalificerede ansøgere. Der har været indkaldt 5 ansøgere til en 1. samtale og 2 ansøgere til 2.
samtale.
Det var et enigt ansættelsesudvalg, der indstillede Jan til bestyrelsen som ny vicedirektør. Ansættelsesudvalget lagde vægt på, at Jan har solid teknisk indsigt og
evne til innovative løsninger og et indgående kendskab til drift af en virksomhed
som CTR, herunder til offentlig regulering.
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