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Centralkommunernes 
Transmissionsselskab

Fælleskommunalt 
interssentselskab for 5 
kommuner

Køber varme fra HOFOR, 
Ørsted, ARC og 
Vestforbrænding

Sælger og leverer til vores 
ejeres distributionsnet

Indkøbsforening med 1 
vare på hylden

1 formål – at arbejde til 
fordel for 
fjernvarmeforbrugerne og 
samfundet som helhed



Produktionskapacitet

- CTR har ikke grundlastproduktion
- CTR har ikke elproduktion

- Alligevel har vi en stor produktionskapacitet
– 460 MW fordel på 14 anlæg rundt i 

hovedstadsområdet
– En kapacitet på størrelse med Esbjerg
– Bruges til spids- og reservelast = 

Forsyningssikkerhed
– Bruger naturgas, olie – og nu el som 

brændsel



Hvorfor elkedel?

- CTR’s bestyrelse vedtog i 2010 at CTR skal være CO2-neutral i 2025
- CTR’s bestyrelse vil være aktive i kampen for klimaet
- Ønsker at vi i videst mulig omfang omstiller til VE-brændsler

- El-kedlen i Gentofte
– 40 MW sluttet til Radius distributionsnet
– Kort afstand til transformerstation
– Nedlæggelse af oliekedler på Gentofte Sygehus.
– Øget varmebehov i Gentofte
– Sammenlægning af Gentoftes fjernvarmenet



Hvordan går det så

- Indvielse den 14. november 2018
– Har kørt spidslast primært i nattetimerne i 

første kvartal
– Har 1 gang kørt reservelast pga. læk i net i 

lokalområdet

- CTR ønsker ikke at være aktør på elmarkedet
– Aftale med Lyngby Kraftvarmeværk 

(tidligere Danish Commodities)
– LK drifter elkedlen og CTR køber varme
– Varmelast lastfordeler
– Regulatorisk demonstration
– 2 årig aftale
– Dataudveksling, Forsyningstilsynet mv.
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Udfordringer

- Fortsat fokus på omstilling 
både på kort og lang bane

- El får en betydelig rolle, både 
direkte og mere indirekte 
sammen med f.eks. Geotermi

- Forsyningssikkerheden i El 
systemet specielt på 
transmissionsniveau.

- Hvilke lande sætter elprisen
- Store investeringer ctr. små 

og hurtige
- Individuel varme eller 

systemisk varme


