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Nyhedsbrev

Den 1. januar gik det løs igen - nu med at skaffe gravesjak og sikre varme til borgerne under reparationen. Foto: CTR

Travlt nytår i vand og damp
En årvågen borger lagde 31. december mærke til vand og damp ved Carl Plougs vej på Frederiksberg, og det
blev optakten til et travlt årsskifte.
De første inspektioner viste, at der også var tegn på en utæthed ved Sankt Marcus Plads, så der var to utætte
steder på den samme strækning af CTR's ledning. Den 31. december om aftenen er et kaotisk tidspunkt at undersøge sagen nærmere, og Frederiksberg Forsyning foretog som første skridt afspærringer, så der var sikker
færdsel på de to steder nytårsaften.
Den 1. januar gik det løs igen - nu med at skaffe gravesjak og sikre varme til borgerne under reparationen.
CTR’s fjernvarmeledning mellem Julius Thomsens Plads og Sankt Thomas Plads på Frederiksberg er vigtig for

forsyningen både på Frederiksberg og i København, så Frederiksberg Forsyning og HOFOR måtte straks i gang
med at undersøge, hvordan de kunne lægge driften om. Det viste sig, at et område på Vesterbro ville blive det
sværeste at forsyne, men det kunne HOFOR løse ved at hæve temperaturen på fjernvarmevandet – så kræves
der nemlig en mindre vandmængde for at forsyne kunderne.
Før gravearbejdet kunne gå i gang, skulle der også aktiveres en såkaldt ”plan for at råde over vejen”, som
vejmyndigheden skal godkende. Det er en særlig procedure for, hvordan man skal varsle og evt. flytte parkerede
biler, så der kan blive plads til at grave på stedet.
Den 2. januar kunne vi se, at den ene utæthed var ved at blive kritisk, så det blev besluttet at omlægge driften,
og samtidig blev vandet i ledningen kølet ned, så det blev muligt at tømme for vand – det tager ca. 8 timer at
gennemføre. Dagen efter klokken 6 kunne gravearbejdet starte, og hen under aften var holdet færdige med at
detektere og grave.
Tak for velvilje, godt samarbejde og fleksibilitet til alle jer, der deltog – på et tidspunkt af året, som for de fleste står på ferie og rolige dage, men som for jer bød på en stor arbejdsindsats.

Set fra mit skrivebord er de 4 anbefalinger spot-on hvad der er brug for. Jeg håber derfor meget, at der bliver lyttet til KL’s udspil, skriver CTR's direktør
Kamma Eilschou Holm i denne kommentar.

Kommentar: Tak til KL for klimaudspil
Kommunernes Landsforening (KL) åbnede 2020 med at offentliggøre deres udspil: Kommunernes CO2reduktion. Det er en virkelig stærk start på året og varsler godt for 2020. Udspillet lægger ud med at fastslå, at
kommunerne allerede har taget det lokale klimalederskab på sig, drevet af et højt ambitionsniveau.
Som fælleskommunalt forsyningsselskab kan vi kun bekræfte dette. CTR har de sidste 10 år været aktiv i

samarbejdet ”Energi på Tværs”, hvor 33 kommuner, Region Hovedstaden og 11 produktions- og forsyningsselskaber arbejder sammen om at realisere en fælles energivision. KL udpeger i deres udspil 10 temaer med
48 konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at sætte de lokale løsninger til CO2-reduktion endnu mere i spil i
kampen mod klimaforandringerne. Et af temaerne er ”Strategisk Energiplanlægning i alle kommuner”
KL fremhæver i tema 10, at: ”Kommunerne er både som aktive ejere af store forsyningsvirksomheder og
som lokalpolitiske ledere de rette til at påtage sig opgaven med at koordinere og gennemføre en strategisk
energiplanlægning. Herunder træffe de politiske valg, der skal til, så der ikke udvikles suboptimerende løsninger hverken inden for den enkelte kommune eller på tværs af kommunegrænser”. Konkret kommer KL med 4
anbefalinger til at understøtte strategisk energiplanlægning (numrene henviser til KL’s 48 forslag):
6. At kommunerne skal lave strategiske energiplaner. Det kræver, at staten lægger en klar og overordnet
retningslinje for udviklingen af energiforsyningen i Danmark samt tilvejebringer de nødvendige ressourcer og
et sikkert regelgrundlag herfor.
7. At staten sikrer rammebetingelser, som skaber sikkerhed ved forsyningsselskabers og kommunernes
store investeringer i CO2-reduktioner – bl.a. i CO2-neutral varme.
8. At staten genindfører tilslutningspligten til fjernvarme som et værktøj, kommunerne skal anvende til at
fremme CO2-reduktioner i energisystemet.
9. At staten sikrer stærkere incitamenter for virksomheder og forsyningsselskaber til at gøre brug af overskudsvarme fra produktion og i øvrigt sikrer, at afgiftssystemet har en incitamentsstruktur,
der understøtter CO2-reducerende tiltag.
Set fra mit skrivebord er de 4 anbefalinger spot-on hvad der er brug for. Jeg håber derfor meget, at der
bliver lyttet til KL’s udspil, for det afspejler, at kommunernes rolle i at fremme CO2-reduktioner rækker langt
videre end rollen som forbruger og indkøber. Som udspillet fremhæver: ”Kommunerne har – med de rette rammevilkår og økonomiske forudsætninger – muligheden for at drive udviklingen med at sænke CO2-udledningen
i lokalsamfundet, både som myndighed og arbejdsgiver og ikke mindst i samarbejde med borgere, virksomheder, forsyningsvirksomheder, trafikselskaber mv.”
Det forudsætter dog klare politiske beslutninger, som understøtter kommunernes rolle i klimakampen. Hvis
kommunernes bidrag skal øges, kræver det de fornødne rammer og den nødvendige finansiering, så det ikke
bliver et spørgsmål om klima eller kernevelfærd, men både og. Det er en bæredygtig tankegang, og hvis CTR
kan bidrage yderligere til gavn for vores ejerkommuner, så gør vi med glæde og stolthed det.
Tak til KL og godt nytår til alle.
Kamma Eilschou Holm
Direktør

Niels Bethlowsky Kristensen, Klima- og Energiplanlægger, Københavns Kommune. Foto: Søren Zeuth

Niels Bethlowsky Kristensen, Klima- og Energiplanlægger, Københavns Kommune
Hvad er det første, du gør, når du møder på arbejde?
Jeg siger godmorgen til kollegaerne, og derefter laver jeg en kande stempelkaffe. Når det er gjort, tjekker jeg
min indbakke og danner mig et overblik over dagens møder, prioriterer opgaver mv.
Hvad er dit arbejde primært?
Jeg arbejder som tovholder og projektleder for det spor i Københavns Klimaplan, der handler om omstillingen til grøn og vedvarende energiproduktion. En stor del af de indsatser, der bidrager til at indfri Københavns
mål om CO2-neutralitet i 2025 og omstillingen af energiforsyningen, bliver implementeret af andre aktører end
kommunen - herunder særligt ARC, HOFOR og CTR. En del af mit arbejde er derfor at koordinere med de projektledere, der arbejder med klimaplanens initiativer, og understøtte den nødvendige fremdrift.
En anden stor del af mit arbejde handler om udvikling af nye initiativer og tilpasning af vores eksisterende indsatser, så vi sikrer, at vi når vores mål i 2025 og bidrager til den langsigtede omstilling. I de seneste år har jeg
blandt andet undersøgt, hvordan der kan arbejdes med indsatser som CO2-indfangning og udarbejdet en ny revideret strategi for kommunens vindmølleindsats.
Hvornår er du gladest for dit arbejde?
Mange af de projekter og løsninger, der skal til, for at vi når målet i Københavns Klimaplan, kan kun lade sig
gøre igennem partnerskaber og samarbejde. Disse samarbejder kan både være med andre kommuner, forsyningsselskaber, private virksomheder og universiteter. Noget af det, der gør mig gladest i mit arbejde, er, når
vores samarbejder lykkes, og når vi kan arbejde sammen for en fælles dagsorden på tværs af organisationer og
interesser, udvikle nye projekter og skabe en bedre by at leve i.

Hvorfor kan du lide at arbejde med energi og klima?
Klimakrisen er den største og mest spændende udfordring, vi som mennesker har stået overfor. Jeg har lige
siden min studietid vidst, at jeg skulle arbejde indenfor dette område. Arbejdet med Københavns Klimaplan og
omstillingen af hovedstadens energisystem er selvfølgelig blot en dråbe i havet i forhold til at løse den globale
udfordring. Men jeg mener, at der er en stor værdi i, at vi som en ’lille’ storby demonstrerer løsninger og viser
vores omverden, at det kan lade sig gøre at skabe en bæredygtig by, der samtidig er et fedt sted at bo og leve.
Hvad har været en særlig oplevelse på dit arbejdet?
Der har været mange gode og særlige oplevelser forbundet med arbejdet i København. Generelt har det været en stor oplevelse at mærke det voksende fokus på klimaet, og hvordan det har påvirket dagsordenen på
både globalt, nationalt og lokalt niveau. I efteråret fyldte det meget, at København havde værtsrollen for C40’s
World Mayor Summit, og nu glæder jeg mig til at se, hvordan en ny klimalov og en handlingsplan for at nå målsætningen om 70 % reduktion i 2030 kan bidrage til, at vi i København kan nå vores mål.
Hvis du skulle lave noget helt andet, hvad skulle det så være?
Så kunne jeg godt tænke mig at arbejde som marinbiolog eller lignende arbejde, hvor dykning og naturen
ville være en central del af min hverdag – og ellers har jeg også altid haft en kærlighed for arbejdet som cykelsmed.

Vi ser på fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet
CTR, VEKS og HOFOR har gennem en årrække samarbejdet om samlede analyser og scenarier for de tre selskaber: Varmeplan Hovedstaden nr. 1, 2 og senest 3 i 2014. Nu er det næste projekt i samarbejdet skudt i gang,
og denne gang handler det om at tegne en fælles retning for de tre selskaber frem mod 2050.

Den 16. januar blev projektet kickstartet med en visionsworkshop med en lang række centrale aktører fra interesseorganisationer, myndigheder, distributører, producenter, affaldsselskaber, forskere, meningsdannere og
de tre varmeselskaber. Workshoppen handlede om at udfordre og udfolde tankerne om fremtidens fjernvarmes,
og centrale aktører fik mulighed for tidligt i processen at dele deres forestillinger om fremtiden og tænke visionært sammen.
Projektet skal løbe af stablen frem til starten af 2021.
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