
Program for Klimapolitisk Dialogforum 

Torsdag d. 3. november 2022 

Kl. 14.45-18.00  

Nordjyllandsværket 

Nefovej 50 

9330 Vodskov 
 

OBS! Kl. 14.45 udleveres adgangskort. Deltagere SKAL på forhånd have gennemgået sikkerhedsvideo – 

se uddybende info i mail. 

 

Velkomst 

v. BRN-formand, Birgit S. Hansen byder velkommen. Dagens moderator er direktør for teknik, kultur og 

klima i Mariagerfjord Kommune, Torben Ladefoged. 

 

Del 1 – Oplæg om Nordjyllandsværkets omstilling 
v. Søren Gais Kjeldsen, direktør Aalborg Forsyning 

Herefter får vi indblik i omlægningen af Nordjyllands kraftcenter; Nordjyllandsværket. Med en planlagt 

omlægning fra kul til strøm i 2028, er Nordjyllandsværket i gang med en omfattende grøn omstilling, der 

også inkluderer store Power to X-ambitioner. Søren Gais Kjeldsen giver os et indblik i denne omstilling. 

 

Del 2 – Grøn Energi Nordjylland 2040 – hvor står vi, og hvordan kobles indsatsen til DK2020-

klimahandlingsplanerne? 

v. Anita Rosenkilde Lodberg, energiplanlægger Aalborg Kommune 

Vi får en status på det fælles, nordjyske arbejde om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende 

energi i 2040. Meget er sket siden indsatsen blev sat i gang, men sektorkobling og strategisk 

energiplanlægning er blot blevet en endnu større nødvendighed - og har stor betydning for, hvilken 

kapaciteten Nordjyllands elnet bør have i fremtiden. 

 

Del 3 – Hvordan undgår Nordjylland, at elnettet bliver den berygtede flaskehals? 

v. Poul Alberg Østergaard, AAU og Anders Steen Kristensen, Energinet 

Her bliver vi klædt på til at udforske og drøfte fælles, nordjyske handlinger i del 4. Med udgangspunkt i en 

screening af transmissionsnettet i Nordjylland, får vi indblik i, hvor skoen reelt set trykker. Og med 

indspark fra Energinet identificeres konkrete greb og handlinger, vi bør tage med i vores arbejde med at 

sikre et robust og fremtidssikret elnet i Nordjylland. 

 

Del 4 – Knæk koden med handling – hvad er vores næste skridt? Gruppedrøftelser og sparring  

v. Torben Ladefoged, Mariagerfjord Kommune 

Med udgangspunkt i realiteterne og indspark fra vores fire eksperter, skal deltagerne finde fælles løsninger 

og handlinger, der kan sikre de nødvendige processer og det afgørende tempo. Med hånden på 

kogepladen får vi hjælp fra vores ekspertpanel, når forslag og betragtninger trykprøves. 

 

Afrunding og tak for i dag 

v. Birgit S. Hansen. 


