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Program for teknisk høring om
kabellægning af højspændingsforbindelse
i Vestjylland

Se programmet for den tekniske høring om kabellægning af
højspændingsforbindelse i Vestjylland torsdag d. 21. november kl. 10-13.

Torsdag d. 21. november afholdes en teknisk høring om kabellægning af
højspændingsforbindelse i Vestjylland. Det foregår i Landstingssalen på
Christiansborg.

Læs mere om baggrunden for den tekniske høring

https://presse.ens.dk/pressreleases/invitation-til-teknisk-hoering-om-kabellaegning-af-hoejspaendingsforbindelse-i-vestjylland-2943084


Program

09:45-
10:00

Ankomst og registrering

10:00-
10:10

Indledning
ved Kristoffer Böttzauw, Direktør for Energistyrelsen

10:10-
10:15

Fokus for dagen 
ved moderator John Pedersen

10:15-
10:40

Energinets konklusioner om muligheden for
kabellægning
ved Christian Flytkjær, Chefnetanalytiker for
Eltransmission, Energinet og Henrik Riis,
Administrerende direktør for Eltransmission,
Energinet

10:40-
11:05

WSP’s vurdering af Energinets konklusioner
ved Anna Ferguson, Power Systems Director at WSP
(indlæg på engelsk)

11:05-
11:20

Oplæg fra professor ved Institut for Energiteknik på
Aalborg Universitet Claus Leth Bak

11:20-
11:35

Oplæg fra professor ved Ingeniørhøjskolen,
Aarhus Universitet, Björn Andresen

11:35-
11:50

Oplæg fra professor i energiplanlægning ved
Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen

11:50-
12:05

Oplæg fra professor ved Institut for elektronteknologi, DTU, Joachim
Holbøll

12:05-
12:50

Paneldebat og spørgsmål fra salen

12:50-
12:55

Opsamling ved moderator John Pedersen

12:55-
13:00

Afrunding ved Kristoffer Böttzauw, Direktør for Energistyrelsen

Hent programmet som pdf

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/program.pdf


Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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