
 

Verdensnyhed: Brønderslev 

tester koncentreret solenergi 
integreret med biomasse 
 

Energiforum Danmark i Nordjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede til demonstration og introduktion til CSP-solvarmeanlægget i 
Brønderslev  

 
Tid: Onsdag d. 7. juni, kl. 14-16 

Sted: Brønderslev Forsyning, Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderselv 

Det er noget nær en verdensnyhed, at Brønderslev Forsyning kan byde på et 

integreret CSP- og biomasseanlæg, og du kan nu få syn for sagen. 

 

CSP betyder Concentrated Solar Power og handler om, at bruge parabolske 

trug (buede spejle) til at reflektere og koncentrere solens stråler. 

Kombinationen af CSP og biomasse er helt unik. Anlægget består af 40 

rækker af 125 meter parabolske trug, der opvarmer olie til 330 gr. for 

derefter at sende det gennem biomasseanlægget til kraftvarmeproduktion. 

Overskudsvarmen udnyttes i fjernvarmen. 

 

Deltag 7. juni og se og hør mere: 

 

● Introduktion til projekt og koncepter 
● Teknikken bag CSP 

● Rundvisning på anlægget – husk sikkerhedssko og -hjelm og 
praktisk tøj. 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 

 

 
Energiforum Danmark│Paul Bergsøes Vej 6│DK - 2600 Glostrup │Tlf.: +45 38 34 41 40 

info@energiforumdanmark.dk│www.energiforumdanmark.dk 



 

Program 
 
 
Kl. 14.00 

 
 
Velkomst og deltagerpræsentation  
v/ Energiforum Danmark Nordjylland 
  

Kl. 14.10 Information om projektet 
v/ Jørgen Røhr, NIRAS 
 

Kl. 14.35 Teknikken bag solfangersystemet 
v/ Jacob Juul, CSP 
 

Kl. 15.00 Tur rundt om solfangerpark og tilhørende teknik 
 

  
Kl. 16.00 Farvel og tak 

 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Der er kun plads til 25 deltager og pladserne fordeles efter først-til-mølle-    
princippet. Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til 
arrangementet ske senest 30. maj 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden: 
https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 300 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 12. april opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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