Brint

Brintbranchen gentager succesen
fra Folkemødet 2017
Brintbranchen deltager naturligvis i Folkemødet igen i år.
Med arrangementer der trækker tråde fra konverteringen af
vedvarende energi til brint, er
rammerne på Solskinsøen intet
mindre end ideelle.
Af Line Strauss Jørgensen
Der bliver tryk på i teltene, når Brintbranchen inviterer til fire spændende arrangementer, som spænder
bredt. Fra brugeroplevelser hos
brintbilister, til juridiske og tekniske
udfordringer i den grønne omstilling,
og over gasaspektet i fremtidens
energisystemer.
Jesper Theilgaard om brintbiler og brugeroplevelser
Ligesom sidste år vil vi igen i år have
en brintbil med til Allinge. Brintbranchens første event er en interviewsession, hvor meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard taler med
flere brugere af brintbiler om deres
oplevelser med at køre på brint. Hør
om brugererfaringerne fra Københavns socialborgmester, en pensionist, en projektleder og en rådhusbetjent. Efterfølgende vil der være
mulighed for at se nærmere på
bilen, og stille spørgsmål til en
mekaniker fra Toyota.
Tidspunkt

Bureaukratiet som bremseklods
Brintbranchen er med i projektet
HyLAW, der kortlægger, hvilke udfordringer manglende lovgivning har for
udbredelse af brintteknologier. Den
begrænsede viden om ny teknologi
kan være en hæmsko for lovgivning
og regulering, hvilket ofte betyder,
at investorer tøver i forhold til udviklingen af nye initiativer.
Ved dette arrangement diskuterer
Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, analysechef hos Vindmølleindustrien, Martin Risum Bøndergaard og Biogasbranchens faglige direktør, Bruno Sander Nielsen,
hvordan vi bedst sikrer regulering,
der fordrer nye initiativer. Afdelingsleder i Energinet, Hanne Edlefsen,
er moderator på debatten.

Tema

Torsdag den 14. juni 2018, Mød Jesper Theilgaard som vil interviewe
klokken 13:00 – 14:00
brintbilister – derefter er der mulighed for at
sparke dæk på en brintbil, H2ME arrangement
Fredag den 15. juni 2018,
klokken 09:00 – 10:00

Når bureaukrati sætter en stopper for den
grønne omstilling, HyLAW arrangement

Fredag den 15. juni 2018
klokken 13:30 – 14:30

Fremtidens helte – mød de grønne forskere,
FutureGas arrangement

Lørdag den 16. juni 2018,
klokken 15:00 – 16:00

Debat: Er gas en del af den grønne
omstilling? FutureGas arrangement

Brintbranchens fire arrangementer under sommerens folkemøde den
14. – 17. juni.
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GasTalk – forskning og formidling
Fredag og lørdag er Brintbranchen
og Energinet værter ved to arrangementer i Energinets telt. Disse to
events falder under projektet FutureGas, hvor omdrejningspunktet er
gassens rolle i et energisystem funderet på vedvarende energi. Fredagens arrangement, GasTalk, står i
forskningens tegn.
To Ph.d.-studerende og en lektor
vil fortælle om deres forskning og
deres syn på, hvilken rolle gas kan
og vil komme til at spille i den grønne omstilling. Formidlingen vil foregå
på en måde, så alle kan være med.
Gassen og den grønne omstilling
Brintbranchens sidste indslag på
Bornholm er en klassisk paneldebat,
hvor udgangspunktet er spørgsmålet: “Er gas stadig en del af den
grønne omstilling?”. Foruden Tejs
Laustsen Jensen, er deltagerne i
debatten Peter Rathje, ProjectZero
i Sønderborg, direktøren for Biofos,
John Buur Christiansen, og Poul
Erik Morthorst som er professor på
DTU og projektleder på FutureGas.
Debatten styres af Områdeleder for
Gassystemansvar i Energinet, Jeppe
Danø.
Line Strauss Jørgensen er kommunikationspraktikant i Brintbranchen,
lsj@brintbranchen.dk.

