
- TEGLVÆRKER OG ENERGI -

SPAR PENGE OG MATCH FREMTIDENS ENERGIKRAV

Kan energien udnyttes mere effektivt? Kan overskudsvarmen udnyttes - og hvor skal den sendes hen? 
Er biomasse en del af løsningen og hvad med forgasningsløsninger? Er mikrobølge-teknologi fremtidens 
svar? Kom og diskuter muligheder og potentialer. 

Energieffektivisering og udnyttelse af energioverskud i teglværkerne er oplagte muligheder for at 
forbedre processens økonomi, styrke branchens CSR-profil og samtidig sænke CO2-udledningerne. 
Nye teknologier, løsninger og mulige partnerskaber mellem teglværkerne og lokale stakeholders er 
omdrejningspunkter for dette spændende møde. 

Efter en række kvalificerede oplæg, diskuterer vi potentialer og interesse for at formulere et eller flere 
innovationssamarbejder med fokus på f.eks. energibesparelser, reduktioner af røggastemperaturen, 
røggassernes indhold af hydrogenflourid, salpeter- og svovlsyre, udnyttelse af overskudsvarme til 
fjernvarme etc.



Tilmelding senest 
den 30. april 2018 

TILMELD DIG HER

- TEGLVÆRKER OG ENERGI - 
SPAR PENGE OG MATCH FREMTIDENS ENERGIKRAV

Program:
 
10:00              Kaffe og netværk

10.30  Velkomst og præsentation 
  v./ Lotte Gramkow; CLEAN og Peter Rathje; ProjectZero                   
            
11:00               Teglværker - historierne og potentialerne:

  -   Historie og status; herunder tekniske løsnigner og afgiftsstrukturen
   v./ Peter Maagøe Petersen; Viegand Maagøe

             - Hvad er potentialet - og hvor er optimeringsmulighederne?
   v./ Kent Christinesen; Ewii Energirådgivning 

  - Indlæg fra et teglværk - hvad er potentialerne set indefra?                                         
   v./ Andreas Christensen; Vesterled Teglværk og bestyrelsesformand i                          
   Danske Tegl 

11:50               Fælles frokost og netværk

12:30             De tekniske udfordringer

  -  Det hårde miljø ifm. røggasser -herunder vekslere, coating mm. 
   v./ René Mulvad; Exodraft 
  - Forgasningsløsninger til teglværkersindustrien 
   v./ Jens Dall Bentzen; Dall Energy 
  -  Energibesparelser samt mikrobølge teknologi
   v./ Abelone Køster; Teknologisk Institut 
  - Potentialerne for udnyttelse af overskudsvarme fra hhv. Sønderborg-   
              og Svenborg områdets teglværker 
   v./Jens Birch Jensen; PlanEnergi 

14:00  Set med et varmeværks øjne
  - Sønderborg Fjernvarme  
   v./ NN; Sønderborg Fjernvarme 

14:10  Workshop 
  - Arbejdsgrupper

14:50  Plenum  
  - Gruppernes dialog fremlægges

15:15       Tak for i dag 
  CLEAN samler op.
  Slutter senest kl. 15:15 så fynboer og sjællændere kan nå færgen kl. 16:00 fra    
             Fynshav eller et fly til Kastrup kl. 16:30 

Dato: Mandag d. 7. maj 2018 kl. 10:30 - 15:15 
Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg   

Spørgsmål og kontakt:
Senior Projektleder: Lotte Gramkow
Tlf.nr.: +4520316463
Email: LOG@cleancluster.dk  
www.cleancluster.dk

https://podio.com/webforms/20608956/1412605

