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Ninna Hedeager Olsen: Fjernvarme er vigtig for både
klima og lighed

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har været formand for CTR’s bestyrelse de sidste fire år. Til årsskiftet stopper hun og bliver afløst af den nye teknik- og miljøborgmester i
København Line Barfod, men inden da har hun sagt ja til at svare på nogle spørgsmål samlet ind blandt
medarbejderne i CTR’s kontrolrum og administration:
Hvad syntes du om fjernvarme nu i forhold til, da du startede?
Jeg vidste ikke så meget om fjernvarme, og jeg troede blandt andet, at det var en god idé at nye byudviklingsområder med 0-energi eller minus-energi huse fik mulighed for ikke at komme på fjernvarmenettet, hvis man på den måde kunne give dem en fordel ved selv at producere deres varme og el.
Hvad håber du, der kommer til at ske indenfor fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet i de kommende
5 år? Og på længere sigt?
At fjernvarmen bliver udbygget og styrket og kan konkurrere både økonomisk og bæredygtighedsmæssigt med de mere individuelle løsninger, så de stærke forbrugere ikke melder ud af fællesskabet.

Hvad har været din største udfordring som formand i CTR?
Alt få almindelige mennesker til at interessere sig for fjernvarme og at råbe politikerne på Christiansborg op, når de tager varme- og energipolitiske beslutninger uden at lytte til kommunerne.
Hvad har været det mest overraskende, du har lært ved at være formand for CTR?
Hvor stor en betydning fjernvarme har for klimaet og ligheden i vores samfund.
Hvad er dit bedste råd til din efterfølger?
Lyt til de sindssygt kompetente og erfarne medarbejdere i CTR, når du skal forstå et utroligt kompliceret stofområde.
Kommer du til at savne CTR?
Ja, ikke mindst alle de søde mennesker jeg har mødt.
Er det dejligt at bestemme det hele?
Jeg synes ikke rigtigt, at jeg har bestemt det hele - jeg tror det vigtigste ved at have magt er at kunne
dele den ud og ikke tro, du kan alting selv.
Hvad skal du lave i fremtiden?
Jeg skal tilbage og undervise på Københavns Professionshøjskole, som jeg har orlov fra som samfundsvidenskabelig lektor. Der skal jeg igen undervise på forvaltnings- og administrationsuddannelserne.

Se vores pjece rettet mod overgangen mellem to bestyrelser

Året lakker mod enden, og det samme gør den fireårige bestyrelsesperiode for CTR’s bestyrelse. Det er
et tidspunkt, hvor vi både ser tilbage på alt det, der er sket i de fire år, og fremad mod de beslutninger
og løsninger, som den nye bestyrelse skal sætte sit præg på. Vi har udarbejdet en status rettet mod
overgangen mellem to bestyrelser for at give et billede af den tid, vi står i som en central spiller i energibranchen, og af vores resultater og samarbejdsflader. Du kan læse vores pjece her
Illustration: Claus Lunau

Foto: CTR

Pumpehjul forsvandt – havari og nye løsninger
Noget var galt, da en tekniker fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i slutningen af november kom til Vangede Vekslerstation: En af de to store pumper på stationen lød mærkelig, og han tog kontakt til CTR.
Det stod ret hurtigt klart, at der var brug for at skille pumpen ad, og da vandet blev tappet af, kom der
metalspåner med ud.
Det så alvorligt ud, og det var det også: En låsemøtrik havde løsnet sig, og derfor var pumpehjulet sunket ned og havde over meget kort tid nærmest slebet sig selv væk, metal mod metal,
fra en størrelse på ca. 20 cm og helt ned til ½ centimeter. Friktionen havde undervejs ligget lige
præcis under grænsen for, hvornår der bliver udløst en alarm, og der var nu tale om et totalhavari, hvor pumpen ikke kunne reddes.
En ny pumpe af den type har normalt en leveringstid på omkring et halvt år. Stationen i Vangede ligger på en strækning, hvor der er rigtig meget brug for pumpekapaciteten: At mangle
den giver voldsomme trykproblemer og rigtig meget drift på de dyre lokale anlæg på olie og
gas. Derfor blev alt sat ind på at finde en løsning nu og her.

”Pumpen var den ene ud af to parallelpumper. Det er vigtigt, at de to pumper i et pumpesæt er
ens – ellers giver det driftsproblemer, og én af pumperne kan risikere at overtage den fulde last
og ende et rigtig kritisk sted på pumpekurven. En måde at imødekomme problemet på er at undersøge muligheden for at sænke ydelsen på den ene pumpe, for at sikre mod sådan en situation”, fortæller Daniel Meilbøg, der er vedligeholdsmester hos CTR.
”Problemet var, at pumpen her ikke er en hyldevarer, og den skal også passe ind fysisk med
højde, rør, osv. Vi fik fat i vores kontakter hos andre fjernvarmeselskaber, herunder VEKS og TVIS,
som også har store pumper, og vi gennemgik vores eget lager - alt sammen for at finde det
bedst mulige match. ”
Daniel fortæller videre: ” I sidste ende var det en pumpe fra vores eget lager, som passede
bedst ind på den havarerede pumpes plads, men den havde ikke de helt rigtige egenskaber, bl.a.
en forkert størrelse pumpehjul. Leveringstiden på et nyt pumpehjul er 8 uger, men alene 8 ugers
havari ville koste i omegnen af 5 mio. kr. i dyrere varme. ”
Derfor blev pumpeleverandøren kontaktet. De kunne møde op og modificere pumpen, så den
kom tættere på de ønskede egenskaber, og sammen med en pumpeekspert fra Rambøll blev der
desuden beregnet nogle begrænsninger, som pumperne kan driftes med, indtil det nye pumpehjul ankommer.
Pumperne fungerer nu i drift med den midlertidige løsning, og hændelsen har sat ekstra gang i
undersøgelser af det nyeste skud på stammen i vores set up for intelligent vedligehold, nemlig
kontinuerlige vibrationsmålinger på - i første omgang- 3 af CTR’s vigtigste stationer.

Personalenyt
Den 1. december sagde vi velkommen til vores nye forhandlingschef Anders Bruun Stokkendal. Anders
kommer senest fra en stilling som teamleder i HOFOR Short Term Trading, og er her i CTR blevet chef
for vores afdeling Plan og Kontrakt, som står for en lang række opgaver indenfor for køb og salg af
varme, herunder analyser og planlægning af det fremtidige varmekøb og grøn omstilling, opfølgning
på varmekøbet og forhandling af kontrakter med varmeleverandører.
Derudover er jurist Kristine Wagner begyndt hos os i en lej-en-jurist-ordning. Kristine er ansat hos Hulgaard Advokater, men bliver fast tilknyttet CTR i nogle dage om ugen, hvor hun skal arbejde med en
række forskellige opgaver indenfor jura og compliance.
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