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Visions- og rammefortælling udstikker kursen 
Styregruppen har godkendt en samlet visions- og rammefortælling. Fortællingen er et uhyre centralt ele-
ment i projektet, idet den udgør det pejlemærke, projektet løbende navigerer efter. Bl.a. kan du læse 
projektets bud på hvordan fjernvarmesektoren er indrettet når vi når år 2050 og der leveres CO2-neutral 
fjernvarme til konkurrencedygtige priser. Du kan læse visions- og rammefortællingen her. 

 
 

Stadig mange løse ender 
Formand for styregruppen i projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050”, vi-
cedirektør Morten Stobbe, VEKS, fortæller i en artikel på projektets hjemmeside om nogle af de udfor-
dringer, projektet og fjernvarmesektoren står foran. Fx vil der være brug for markante teknologispring på 
varmepumpeområdet og en større politisk vilje i forhold til geotermi, hvis projektets skal i mål med sine 
høje ambitioner. Du kan læse hele artiklen her. 
 
 

Projektets hjemmeside klar med nyheder og information 

Projekt ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” har gennem længere 

tid haft en hjemmeside kørende. Den bliver løbende udbygget. På hjemmesiden kan du bl.a. læse om 
baggrunden for projektet og få information om de tårnhøje visioner, projektet har. Du kan også se, hvilke 
personer der styrer projektet – og hvem der driver projektet til daglig. Hjemmesiden indeholder også de 
første publikationer, info om arrangementer, nyheder etc. Du kan tilgå hjemmesiden her.  

 
 

Abonnér på projektets nyhedsbrev 
Det er muligt at abonnere på det nyhedsbrev, du sidder og læser lige nu. Hvis du gerne vil have nyheds-
brevet tilsendt hver gang, det udkommer, skal du sende din mailadresse til Charlotte Kruse hos CTR. 
Hvis du har kolleger eller venner og bekendte, du tænker kunne være interesserede i at få nyheder 
fra/om projektet, kan du videresende nyhedsbrevet til dem, hvorefter de kan tilmelde sig. 

 

https://www.varmeplanhovedstaden.dk/om-projektet/baggrund/
https://varmeplanhovedstaden.dk/wp-content/uploads/2020/08/STOBBE-OM-PROJEKTET.pdf
https://www.varmeplanhovedstaden.dk/
mailto:ck@ctr.dk?subject=Tilmelding%20til%20nyhedsbrev%20-%20Fremtidens%20Fjernvarmeforsying%20i%20hovedstadsområdet


 

 

 

Del projektet på LinkedIn 
Hvis du synes om det, du læser på projektets hjemmeside, vil vi gerne opfordre dig til at dele projektets 
hjemmeside på LinkedIn - fx med en lille bemærkning tilknyttet. Du copy/paster bare projektets hjemme-
sides såkaldte url - https://varmeplanhovedstaden.dk/ - ind i et opslag. 
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Du kan læse mere om Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050 på vores hjemmeside 

www.varmeplanhovedstaden.dk  

 

Vil du ikke længere modtage vores nyhedsbrev? 

Du kan opdatere dine informationer eller framelde dig ved at sende en mail til Charlotte Kruse 

 

 

 

https://varmeplanhovedstaden.dk/
mailto:mst@veks.dk?subject=Fremtidens%20fjernvarmeforsyning%20i%20hovedstadsområdet%202050
http://www.varmeplanhovedstaden.dk/
mailto:ck@ctr.dk?subject=Ændring%20til%20FFH50's%20nyhedsbrev

