GASBRANCHEN

Evidas rolle i fremtidens
energisystem
Den 1. oktober lødstartskuddet for det samlede nationale selskab for gasdistribution.
Det var ikke kun dagen, hvor virksomheden fik nyt navn, det var også dagen, hvor
det blev markeret for alle ansatte, at nu går gasdistributionen ind i en ny rolle i den
danske energisektor.
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Evida er blevet til på baggrund af en
politisk beslutning om at samle den
nationale gasdistribution i et selskab. Der er nogle naturlige synergier, som er forbundet med denne
sammenlægning, men vigtigst af alt
er, at det samlede selskab står over
for en stor og spændende opgave
— gassens placering i fremtidens
energiforsyning.
”Vi har vidst gennem de seneste
30-35 år, at gasnettet er en effektiv
og driftssikker infrastruktur, som kan
levere forsyningssikkerhed døgnet rundt, året rundt”, siger Søren
Hylleberg, driftsdirektør i Evida. Han
kalder det naturligt med en samling
i ét statsligt selskab.
Gasnettet udgør mere end 18.000
kilometer rør spredt over hele Danmark. Det er driftssikkert, og med
et begrænset vedligehold vil nettet
have en restlevetid på mere end 50
år. Dermed kan gasinfrastrukturen
udgøre en hjørnesten i den grønne
omstilling, da nettet kan bruges til
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både biogas og nye grønne gasser.
”Der er så meget potentiale i
denne eksisterende infrastruktur,
som billigt og sikkert kan forsyne
såvel industri, bolig og transport som
kraftvarme, når vinden ikke blæser,
og solen ikke skinner,” forklarer
Søren Hylleberg og fortsætter, ”gasnettets store fleksibilitet kan udligne
et varierende forbrug med en fast
bionaturgasproduktion, og en fluktuerende produktion af andre grønne gasser produceret på overskuds-el
bør sikre nettet en afgørende plads i
energiforsyningen på lang sigt.”

Fortsat fokus på
kerneopgaverne
Selvom klimaudfordringer og den
grønne omstilling fylder meget, vil
Evida fortsat prioritere virksomhedens kerneopgaver meget højt. Det
gælder både i forhold til forsyningssikkerhed og effektivitet.
”Vi har nu over 400.000 gaskunder, som vi skal sikre forsynings-

sikkerhed og konkurrencedygtige
betingelser. Vi har lavet en meget
forretningsorienteret strategi, hvor
vi blandt har en målsætning om, at
det skal være enkelt at være gaskunde,” forklarer Søren Hylleberg.
Evida vil i de kommende år have
fokus på øget digitalisering, såkaldt
samfakturering og optimering af
processer, ligesom virksomheden vil
harmonisere priser og vilkår på tværs
af den tidligere markedsinddeling.
”Det er nogle meget store spændende opgaver, vi har i relation til
vores drift. Vi skal naturligvis høste
alle de synergier, vi kan som et
samlet selskab. Det gør vi ikke ved at
fortsætte som hidtil. Vi skal i stedet
tænke nyt og være omstillingsparate,” siger Søren Hylleberg.
En del af omstillingen kommer
helt naturligt. Sammenlægning og
en udflytning af hovedkontoret
til Viborg giver et godt afsæt for
ændringerne, men giver samtidig
naturligvis også udfordringer på den
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Klimapanel udpeger de
mest grønne løsninger
Innovationsfondens klimapanel, der består af bl.a.
førende klimaforskere, topledere fra de største danske
virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder
har haft til opgave at identificere de klimaløsninger og
-teknologier, som med afsæt i danske styrkepositioner
kan få størst gavn på CO2-udledningen og klimaet.
Dansk styrkeposition

Med det nye navn Evida følger også
en ny rolle for gasdistributionen i
den danske energisektor. Foto Evida

kortere bane med betydelige tab af
kompetencer og erfaring fra medarbejdere, der ikke ønsker at følge
med Evida til Viborg eller en af de
øvrige to adresser i hhv. Stenlille og
Trekantområdet.
”Vi står også over for at skulle
skifte nogle af de vitale IT-systemer
ud, ligesom vi i forbindelse med
flytning til Viborg og til de to nye
driftscentre skal ansætte nye medarbejdere. Det giver os mulighed for
at starte på en frisk – dog ikke at
forveksle med at skulle starte på et
blankt papir. For vi har da heldigvis
fortsat mange gode eksperter med
om bord på vores hold, som sikrer, at
Evida kommer godt af sted på den
nye rejse,som vi har påbegyndt, og
som heldigvis aldrig stopper,” slutter
Søren Hylleberg.

Det arbejde er nu afsluttet, og i en ny rapport udpeger klimapanelet
en række klimaløsninger fordelt på fem overordnede områder, som
både repræsenterer langt størsteparten af Danmarks samlede udledning og samtidig er områder, hvor Danmark har eksisterende forskning
og erhvervsmæssige styrkepositioner:
1.

Bæredygtigt landbrug og fødevarer

2.

Energi og lagring

3.

Alternative brændstoffer og transport

4.

Byggeri og intelligente bygninger

5.

Fremstillingsindustri og materialer

Alle fem områder omfatter løsninger, hvor dansk innovation har
potentiale for at skabe den største reduktion af CO2-udledning
forankret i danske styrkepositioner inden for forskning, erhvervsliv
og regulering.
Løsningerne tæller blandt andet alternative brændstoffer til
transport, klimavenlig fødevareproduktion, digitalisering og
energieffektiviseringer i byggeri og fremstillingsindustri og ikke
mindst et vedvarende og massivt fokus på lagring af vedvarende
energi og såkaldt P2X.
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