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Invitation til og program for workshop om 

Innovation af teknologier til energiproduktion i 

micro-skala i vandsektoren 

Torsdag d. 16. januar, 2014 kl. 10.00-15.00 

På Ferskvandscentret i Silkeborg 

 

Der har i de senere år været stadig stigende fokus på teknologier, som kan anvendes til at 

producere energi i vandsektoren og som kan medvirke til at bevæge sektoren i bæredygtig 

retning. Test af nye teknologier til vandproduktion i micro-skala i Danmark og udlandet har vist, at 

det kan lade sig gøre og at der trods et mindre potentiale sagtens kan være tale om forholdsvis 

korte tilbagebetalingstider.  

Aarhus Vand og Grundfos har i ESWA projektet med succes testet en nyudviklet micro-turbine til 

trykaflastning i vandstrøm med konstant flow i drikkevandforsyningen. Den teknologi skal 

yderligere udvikles og kan måske anvendes som små minikraftværker i vandforsyningen ved 

trykreduktion tæt på forbrugerne. 

Der har i flere år ligget projektforslag klar til test af vandmøller til energiproduktion i forbindelse 

med højdelagre, regnvandsbassiner og lignende. Der findes ligeledes en række andre mere eller 

mindre kendte teknologier i vandsektoren, som med en innovationsindsats har realistiske 

potentialer i micro-skala. 

Der er imidlertid et behov for yderligere udvikling og tilpasninger af teknologierne for at 

barriererne kan overvindes og der er et stort behov for at gennemføre test og demonstrationer af 

teknologiernes almene egnethed og driftsforhold. 

Challenge:Water afholder derfor en workshop, hvor de hidtidige erfaringer fremlægges og drøftes 

med henblik på at diskutere og skitsere nogle innovationsforløb til fremme af teknologier til 

energiproduktion i micro-skala i vandsektoren til gavn for leverandører og forsyninger.  

Det er workshoppen formål: 

 At bringe forsyninger, leverandører og rådgivere sammen for at diskutere, hvorledes teknologier til 
energiproduktion i micro-skala i vandsektoren kan fremmes og gennemføres i praksis 

 At diskutere status for teknologierne i dag og at drøfte fremtidens muligheder og det aktuelle 
udviklingsbehov 

 At skitsere flere mulige innovationsforløb om teknologiernes muligheder i vandsektoren 

 At udvælge deltagere til innovationsforløbene 

 

Bemærk, at workshoppen ikke har som formål at fremme salget af eksisterende hyldevarer. 


