
Den overordnede visjonen for Nordhavn er at den skal være fremtidens bærekraftig bydel i København. Vi besøker  Nordhavn og
får en gjennomgang av Københavns kommune 3. mai. Meld deg på studieturen i dag!
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Nordhavn viser fremtidens elnett: Bli med
på studietur til København og lær om de
nye krav til elforsyningen og hvordan løse
dem

Det tidligere industri- og havneområdet Nordhavn i København er i en
endringsprosess. Aktivitetsnivået har minsket over tid og området
transformeres til et område som skal huse over 40.000 innbyggere fordelt på
18.000 boliger. Det blir også kontorer, butikker, skoler og andre institusjoner
i området. Noen av den gamle driften blir igjen men flyttes lenger ut.



Den overordnede visjonen for Nordhavn er at den skal være fremtidens
bærekraftig bydel i København. Fornybar energi, nye energiformer
strømforsyning, optimal bruk av ressurser og miljøvennlig transportmidler må
alle bidra til å gjøre Nordhavn et banebrytende nabolag for bærekraftig
byutvikling og miljøvennlig bygninger.

Nye krav

Man får stadig mer av av strømmen fra vind og sol også i Danmark. Dette gjør
at det stilles nye krav til elnettet. Derfor tester hovedstadens nettselskap
Radius, sammen med blant andre ABB, hvordan store batterier kan anvendes
til at understøtte elnettet. Energien fra det nye 460 kWh store batteri i
Nordhavn kan minske belastningen av elnettet. Det gir en mer
omkostningseffektiv drift, og kan potensielt være en billigere erstatning til
utbygning av elnettet.

Samarbeidspartnere

Batteriet er en del av EnergyLab Nordhavn, der er et fireårig EUDP-støttet
prosjekt som utvikler fremtidens energiløsninger. Prosjektet bruker Nordhavn
som et levende laboratorium for smart energi og demonstrerer, hvordan man
kan samle erfaring fra el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk
transport i et intelligent, fleksibelt og optimert energisystem. Prosjektets
partnere er medlemmer av iEnergi: DTU, Københavns Kommune, Radius, ABB,
Balslev, Danfoss og Glen Dimplex.

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen - meld deg på
studieturen i dag!

• Påmelding til studieturen
• Program til studieturen
• Les mer om turen her
• Se film fra Nordhavn - den grønne by

Fakta

• Avreise: 2. mai med ombordstigning kl 15.15, båten går kl 16.30.
DFDS Pearl Seaways, Akershusstranda 31, Skur 42

• Hjemreise: 5. mai kl 16.15 fra Kastrup, med ankomst Gardermoen
17.25.

• Overnatting: Axel Gullsmeden Hotel, Helgolandsgade 11
• Pris: kr 12.500 (mva tilkommer)

http://www.abb.dk/cawp/seitp202/62f53975e441a0dbc1257f87004002df.aspx
http://www.energylabnordhavn.dk/
https://event.nho.no/skjema/?event=7793
http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2017/03/Program-studietur-K%C3%B8benhavn-mai-2017-med-p%C3%A5melding.pdf
http://www.mynewsdesk.com/no/byggalliansen/news/baerekraftig-by-og-omraadeutvikling-studietur-til-koebenhavn-2-dot-5-mai-223814
https://www.youtube.com/watch?v=sv6HCXNy5Is&list=UUZXepvF5orsbtCSBXFB6KSw&index=1&feature=plcp


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i
bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og
eiendomssektoren. 
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