Speaker biography

Jakob Stenby Lundsager
Jakob Stenby Lundsager, Long Term Adviser to MOIT for the Danish
Energy Partnership Programme in Vietnam.
Jakob Stenby Lundsager started January 2017 in the position of Long
Term Adviser in MOIT working for the Danish Energy Partnership
Programme in Vietnam. The programme runs for the next two years and
one of its work streams is dedicated to increase capacity within RE
integration into the grid. These activities are just starting up and has focus on RE and
load forecasting and on ancillary services.
Prior to the advisor position in MOIT, Jakob worked in the Danish Energy Agency
managing the Danish Energy Outlook (DEO). Denmark holds a world record in wind
share in and the DEO projects more than 50 % wind in 2020.”
Jakob Stenby Lundsager
Ông Jakob Stenby Lundsager, Cố vấn dài hạn cho Bộ Công Thương trong Chương trình
Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch.
Từ tháng 01 năm 2017 ông Jakob Stenby Lundsager bắt đầu công tác tại vị trí Cố vấn
dài hạn cho Bộ Công Thương trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam Đan Mạch. Chương trình được thực hiện trong 02 năm tới và một trong các hoạt động
chính của Chương trình là nâng cao năng lực tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào
lưới điện. Các hoạt động này mới bắt đầu được triển khai và tập trung vào dự báo phụ
tải và các nguồn năng lượng tái tạo và các dịch vụ phụ trợ.
Trước khi làm việc tại vị trí Cố vấn cho Bộ Công Thương, ông Jakob đã làm việc cho Cục
Năng lượng Đan Mạch và chịu trách nhiệm về Báo cáo Triển vọng Năng lượng Đan Mạch.
Đan Mạch hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng điện gió và theo Báo cáo Triển
vọng Năng lượng Đan Mạch dự kiến đến năm 2020 điện gió có thể chiếm đến 50% tổng
sản lượng điện trong nước.

