DaCES er stø�et med en bevilling fra

ÅRSDAG I DANSK
CENTER FOR
ENERGILAGRING
Invitation til årsdag i DaCES, 4. november 2021, Kl. 08.30 - 13.00
Dansk Center for Energilagring blev etableret i begyndelsen af 2021 og har siden samlet forskere, virksomheder
og andre aktører om energilagringens rolle i den grønne omstilling og som et vækst- og eksportpotentiale for
Danmark.
Nu glæder vi os til at byde alle med interesse for emnet velkommen til vores første årsdag, hvor vi sætter
fokus på følgende spørgsmål:
- Hvilken betydning har energilagringen for en grøn omstilling af vores energisystem?
- Hvilke muligheder og udfordringer giver det for Danmark?
- Hvad er status indenfor batterier, termisk lagring og PtX og hvordan optimeres systemintegrationen?
- Hvordan fremmer vi samarbejdet på tværs af sektorer til gavn for teknologiudvikling og den grønne omstilling?
Hør om pionerprojekterne, deltag i debatten og mød blandt andre Katherine Richardson, professor, medlem af
Klimarådet og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, Rasmus Helveg Petersen,
formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg og Marie Bjerre, klimaordfører, Venstre.
Årsdagen er for alle med professionel interesse i emnet. Arrangementet afholdes hos Dansk Center for
Energilagring i BLOX, København. Deltagelse er gratis – også for ikke-medlemmer.
Se det foreløbige program på næste side og tilmeld dig her senest d. 31. oktober:

Klik her for tilmelding

Eller scan
QR-koden

Vi glæder os til at mødes fysisk – men er du forhindret, så se med online
Efter halvandet år bag skærmen grundet Corona glæder vi os over, at vi igen kan mødes fysisk. Af samme grund er
der også lagt god tid ind i programmet til, at du kan netværke og hilse på dine kolleger fra branchen.
Vi håber derfor, at du har lyst til at prioritere fysisk fremmøde. Såfremt du er forhindret i at møde op, har du også
mulighed for at følge arrangementet online. Du vælger mellem fysisk og virtuel deltagelse, når du tilmelder dig.

DaCES ÅRSDAG
PROGRAM
4. November 2021, 8.30 - 13.00

08.15 – 08.30 Ankomst og registrering
08.30 – 08.35 Velkomst og introduktion til dagen
Anja Bo, moderator

08.35 – 08.45 Præsentation af Dansk Center for Energilagring
Anne Marie Damgaard, sekretariatsleder, DaCES

08.45 – 09.10 Keynote: Omstilling af energisystemet med fokus på helheden

Katherine Richardson, professor, leder af Sustainability Science Center, KU og medlem af Klimarådet

09.10 – 09.30 Energilagring: Status og potentiale

Gunnar Rohde, teknisk chefkonsulent, DaCES

09.30 – 09.50 Præsentation af DaCES temagruppernes arbejde

Kurt Engelbrecht, lektor, DTU Energi og formand for arbejdsgruppen for termisk lagring i DaCES
Brian Vad Mathiesen, professor, AAU Energi og formand for arbejdsgruppen for systemintegration i DaCES
Lars Barkler, product director, Fluence og formand for arbejdsgruppen for batterier i DaCES
Anker Degn Jensen, professor, Institut for Kemiteknik, DTU og formand for arbejdsgruppen for PtX i DaCES

10.05 - 10.30 Pause
10.30 – 11.30 Energilagringens pionerer: Eksempler på innovativt arbejde med energilagring
Crossbridge Energy Fredericia: Vejen til en grønnere fremtid
Marstal Fjernvarme: Ærø som pioner med termisk lagring

11.30 – 11.45 Eksportpotentiale og vækstmulighederne for danske virksomheder i energilagring
Troels Ranis, Branchedirektør, DI Energi

11.45 – 12.25 Hvordan optimerer vi energilagring som vækstpotentiale og middel i den grønne omstilling?
Paneldebat med: Rasmus Helveg Petersen, formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.
Marie Bjerre, Klimaordfører Venstre, Lasse Rosendahl, Institutleder v. AAU Energi, Thomas Hofman-Bang, direktør
i Industriens Fond og Kasper Tipsmark Therkildsen, teknologichef, Green Hydrogen System

12.25 – 12.30 Afrunding
12.30 – 13.00 Frokost og netværk

Klik her for tilmelding

Eller scan QR-koden

Arrangementet foregår i DAC’s lokaler i BLOX, København. Deltagelse er gratis - også for ikke-medlemmer af DaCES. Til årsdagen
får du rig chance for at høre mere om DaCES, fordelen ved medlemskab og mulighederne for at deltage aktivt i arbejdsgrupperne.
Du modtager mere praktisk information i dagene op til arrangementet.

