Dronningen startede Danmarks største varmepumpe
Kunderne i Kalundborg kan glæde sig over at have Danmarks største varmepumpe og at selveste
Dronningen ønskede at indvie anlægget.

Et majestætisk tryk på knappen indviede onsdag Danmarks største varmepumpe. Den startede
helt som planlagt, og dronning Margrethe fulgte interesseret med på en storskærm hos
Kalundborg Forsyning. Her fik hun et grundigt indblik i, hvordan der i Kalundborg samarbejdes om
grønne løsninger.
Hun blev budt velkommen af bestyrelsesformanden Anne Marie Hansen, og 2 af forsyningens nye
vandambassadører Caroline og Jonas overrakte blomster. Direktør Hans-Martin Friis Møller, fra
Kalundborg Forsyning, og direktør Michael Hallgren, Novo Nordisk, var også med til at byde
dronningen velkommen. Hun blev derefter sammen med sit følge ført op på øverste terrasse,
hvorfra hun med et tryk på en grøn knap startede den nye varmepumpe.
Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og selv om der blæste en god vind, så generede det
ikke arrangementet. Dronningen smilede og lyttede til den korte introduktion fra Anne Marie
Hansen, inden pumpen blev startet.
Kort tid efter blev pressen bedt om at forlade terrassen, fordi dronningen gerne ville have alenetid med formanden og de to direktører for at få en grundig orientering om det grønne
industrisamarbejde, som praktiseres i Kalundborg.
Besøget hos Kalundborg Forsyning var med til at understrege, at Kalundborg også er en industriby
– faktisk den største på Sjælland udenfor hovedstadsområdet. Anne Marie Hansen nævnte i sin
velkomst, at der er tradition for royale besøg, når store energianlæg skal indvies i Kalundborg:
Kong Frederiks den 9. indviede i 1959 Asnæsværket sammen med atomfysiker Niels Bohr, og i
1981 indviede dronningen selv Asnæsværkets kulfyrede blok 5.
”Og vi er klar til at fortsætte den tradition”, lød det fra formanden.
Festlighederne hos Forsyningen fortsatte efter dronningens farvel. Indvielsen skulle fejres på den
anden side af Dokhavnsvej, hvor forsyningens ansatte og samarbejdspartnerne, bestyrelsen og
andre gæster via storskærm havde fulgt dronningens indvielse.
Her var der stor tak til alle, der har arbejdet på byggeriet og etableringen af pumpen fra
formanden Anne Marie Hansen.
”Siden bestyrelsen for Kalundborg Forsyning vedtog, at varmepumpen skulle bygges, har mange af
jer ydet et stort stykke arbejde, for at nå frem til, hvor vi er i dag. Især når vi tænker på, at vi tog
det første spadestik 6. december sidste år og holdt rejsegilde i marts, og nu den 14. juni står ved
indvielsen”.
Ifølge formanden er varmepumpeanlægget en fremragende løsning, som blandt andet vil spare
samfundet for 16.000 tons CO2 om året.

Gave og ros
Der var også stor ros til samarbejdet fra Rasmus Victor Fauerholdt, rådgiver på projektet og fra
virksomheden Ingeniør Huse. Rosen omfattede hele teamet, som har været med på byggeriet. Det
er desuden virksomhederne AEA, Arikikon, Østermark og Johnson Controls.
”Det har været en fantastik måde Forsyningen har taget imod os og behandlet os på. Kalundborg
Forsyning har gjort det til en fornøjelse at være med. Alle medarbejdere har ydet et stort arbejde
for at hjælpe os bedst muligt. Hvis vi skal give dette projekt karakter, vil jeg give det 10 på en 12skala.”
Der var fællesgave fra teamet bag byggeriet, og formand Anne Marie Hansen og direktør HansMartin Friis Møller afslørede en sten til minde om, at dronning Margrethe indviede
pumpeanlægget den 14. juni 2017. Stenen er placeret ved pumpehuset, hvor alle kan se den.

