
 

 Elektrificering af 
energisektoren 
 

Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede til en spændende temaeftermiddag om Elektrificering af 

energisektoren. Hvilke teknologier kommer i spil, når vi skal elektrificere 

forsyningssektoren? Og hvilke udfordringer og konsekvenser har 

elektrificeringen? Mødet afsluttes med hands-on besøg på brintfabrikken, 

der er en del af det internationale projekt HyBalance. 

Tid: Onsdag d. 9 september kl. 13-16 

Sted: Start: CEMTEC, Majsmarken 1, 9500 Hobro 

Slut: Brintfabrikken HyBalance, Jyllandsvej 25, 9500 Hobro 

Hvordan klarer vi os med en 100% VE-baseret energiforsyning? Hvordan 

udnytter vi den producerede el fra fx solceller og vindmøller bedst?  

Solen skinner jo ikke hele dagen eller året rundt og vinden blæser jo ikke 

altid! Skal vi blive ved med at stoppe vindmøller, når det ikke kan betale 

sig? 

 

Onsdag d. 9. september stiller vi skarpt på muligheder og udfordringer i 

kølvandet på elektrificeringen. Hvordan kan vi optimere vores brug af VE 

produceret el? Hvordan udviser vi rettidig omhu i fremtidige investeringer, 

både når det gælder infrastruktur og bygninger? 

 

Hør bl.a. om: 

 

● Hvilke udfordringer forsyningssektoren har i fremtiden 
● Forskellige teknologier og løsninger på udfordringerne 

● Konsekvenser for bygningsejerne 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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 Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og introduktion til dagens tema 
v/ Maja Jensen, og Energiforum Danmark i Midtjylland  

 
Kl. 13.10 

 
Fremtidens teknologier og rettidig omhu!  
v/ Hans Henrik Lindboe, Partner/civilingeniør, Ea Energianalyse  
 

Kl. 13.55 Udfordringer og konsekvenser i fremtiden i forsyningssektoren  
v/ Martin Vesterbæk, Senior Projektleder, EWII 
 

Kl. 14.40 Pause med lidt sødt  

Kl. 14.55  HyBalance – Fra vindmøllestrøm til grøn brint 
v/ Søren Bjerregaard Pedersen, CEO, Hydrogen Valley 
 

Kl. 15.10 Kørsel til og rundvisning på brintfabrikken, Jyllandsvej 25, 9500 Hobro 
v/Rasmus Vejle, Sitemanager, Air Liquide Hobro 
 

Kl. 16.00 Farvel og tak 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet 
ske Senest d. 2. september 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 2.september opkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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