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FORORD

SAMMEN OM
VÆKST OG VERDENSMÅL
“Markedet alene når ikke i mål
med verdensmålene. At skabe
bæredygtige og cirkulære
løsninger inden for energi- og
miljøteknologi er komplekst og
kræver samarbejde og handlekraft
fra alle dele af samfundet.
I CLEAN bringer vi de tre
hovedaktører industri, universiteter
og offentlige institutioner sammen
i tæt samarbejde med respekt for
forskellige roller og motiver men
med et fælles formål.”

De er blevet kaldt de vigtigste mål i historien. Verdens
vigtigste plan. SDG’erne, FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling, tilbyder ikke blot et nyt globalt
sprog for virksomheder, som arbejder for, at deres
aktiviteter bidrager positivt til en bæredygtig udvikling.
Verdensmålene og de underliggende delmål skaber også
en konkret og handlingsanvisende ramme, der accelererer
virksomhedernes omstilling.
Såvel små som store danske virksomheder er gået forrest
og har meldt ambitiøse mål ud. Globale virksomheder som
Danfoss, Grundfos, Arla, LEGO og Novo Nordisk arbejder
intenst på at sikre en mere bæredygtig produktion og
værdikæde. Den bæredygtige tankegang er blevet en del af
virksomhedernes forretningsstrategi.

Da forudseende formænd, Anders Eldrup og Jørgen Mads
Clausen, i sin tid gik forrest og tog initiativ til at skabe en
konsolideret national og landsdækkende klyngeorganisation
baseret på danske styrkepositioner inden for energi og miljø,
var formålet netop det: at skabe vækst og beskæftigelse i
Danmark gennem tætte offentlig-private-samarbejder. Og
samarbejde er en nødvendighed, hvis vi vil leve op til FN’s 17
formulerede verdensmål og tilhørende delmål.

Virksomhederne har samme tankegang, som vi har i CLEAN:
Omstillingen til et bæredygtigt samfund handler nok om
samfundsansvar, men ikke om filantropi. Omstillingen
er bydende nødvendig, men rummer også et stort
forretningspotentiale. Det kalder vi grøn vækst.
Det er kendt stof, at vi i Danmark er gode til at eksportere
vores produkter og ekspertise. Danmark ligger nummer
1 i Europa, når det kommer til eksport af bæredygtig
energiteknologi og nummer 2 inden for eksport af
vandløsninger. Men vi skal videre endnu. Hvordan bevares
værdierne af materialer og produkter, så jordklodens
ressourcer udnyttes bedst muligt? Og hvordan realiserer vi
et lavemissionssamfund frit af fossile brændstoffer?
Markedet alene når ikke i mål med verdensmålene. At skabe
bæredygtige og cirkulære løsninger inden for energi- og
miljøteknologi er komplekst og kræver samarbejde og
handlekraft fra alle dele af samfundet. I CLEAN bringer vi
de tre hovedaktører industri, universiteter og offentlige
institutioner sammen i tæt samarbejde med respekt for
forskellige roller og motiver, men med et fælles formål.
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CLEANs brede cleantech fundament giver os et agilt
grundlag inden for de danske styrkepositioner energi og
miljø. Gennem et aktivt samspil i det danske cleantech
økosystem skabes ny indsigt og nye forretningsmuligheder
og resultater, der bidrager til at realisere danske og globale
markedspotentialer inden for cleantech.

HENRIK BINDSLEV

Bestyrelsesformand, CLEAN
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MERE GRØN VÆKST
OG BESKÆFTIGELSE
I HELE LANDET
“CLEAN er i dag en velkonsolideret,
landsdækkende klyngeorganisation
solidt forankret i danske styrkepositioner
i erhvervsliv og forskning inden for
energi og miljø.
Det er vi stolte af.
Vi ser det som et stærkt udgangspunkt
for at skabe endnu mere grøn vækst og
beskæftigelse.”

I Danmark har vi blomstrende cleantech-styrkepositioner
med rødder i energi- og miljøteknologi. CLEAN er som
klyngeorganisation ikke blot sat op til at favne én
styrkeposition – men flere styrkepositioner, som er gensidigt
afhængige, og som alle bidrager til den grønne omstilling,
verden efterspørger.
Da CLEANs grundlæggere i 2014 besluttede at konsolidere to
regionale klyngeinitiativer, var formålet netop det: at skabe en
national klyngeorganisation, hvori siloer kunne nedbrydes og
krydsbefrugtning opstå i et aktivt samspil mellem erhvervsliv,
forskning og offentlige aktører.
CLEAN er i dag en velkonsolideret, landsdækkende
erhvervsklynge solidt forankret i danske styrkepositioner i
klyngeorganisation og forskning inden for energi og miljø.
Det er vi stolte af.
Vi ser det som et stærkt udgangspunkt for at skabe endnu
mere grøn vækst og beskæftigelse.
2018 var endnu et godt år for CLEAN.
Vi har haft et stærkt stigende aktivitetsniveau til gavn for
CLEANs medlemmer og vore mange samarbejdspartnere i
økosystemet. Mere end 4000 personer har deltaget i vores
netværksaktiviteter og over 800 organisationer har været
engageret i vores projekter.
Vi har sammen med vores tætte samarbejdspartnere fået
fornyet bevillingen til de to vigtige innovationsnetværk,
Innovationsnetværket Smart Energy og Innovationsnetværk
for Miljøteknologi. Her fortsætter vi arbejdet for
netværksskabelse og for at styrke videnbroen mellem
universiteter og virksomheder til gavn for de mange aktive
deltagere i aktiviteterne.
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Vi har ligeledes fået skabt et solidt landsdækkende
fundament med fem regionale søster-projekter med det
formål at styrke små og mellemstore danske virksomheders
innovationskraft og konkurrenceevne ved at yde sparring
og økonomisk støtte til innovationssamarbejder med
universiteterne. En god idé afprøvet ét sted er gjort muligt i
hele landet.

Sammen med Innovationsnetværket Smart Energy
har CLEAN offentliggjort en analyse, der for første gang
giver et overblik over Danmarks energi-værdikæde på
virksomhedsniveau. Analysen viser, at Danmark, med sin
styrkeposition inden for energiteknologi og evne til at arbejde
på tværs i innovationsdrevne partnerskaber, kan bidrage
markant til fremtidens grønne omstilling.
Et vigtigt bidrag til løsning af et af tidens store
affaldsspørgsmål, og ikke mindst nye muligheder for at skabe
innovation er vores store projekt om sortering af private
husholdningers plast, som netop er i forankringsfasen.
CLEAN arbejder lligeledes aktivt for at styrke dansk
vandteknologi mod et mere sammenhængende, innovativt
økosystem.
CLEANs internationale aktiviteter er efter et langt sejt træk
nu mere fokuserede. Konkrete strategiske samarbejder
med bl.a. C40, Innovationscentrene og Udenrigsministeriet
har fundet sin form. Det skaber nye, konkrete
forretningsmuligheder for danske virksomheder og nye
konsortiekonstellationer.
Mere end 70 dedikerede medarbejdere arbejder hver dag
for at omsætte nye, gode ideer og muligheder til konkret
værdiskabelse for virksomheder, videninstitutioner og
offentlige aktører. Vores medarbejdere sidder i hele landet på kontorer i Aalborg, Aarhus, Middelfart, Sønderborg, Sorø
og København.
Den regionale forankring og landsdækkende tilstedeværelse
er et af kerneelementerne i CLEANs bidrag til Danmarks
cleantech økosystem og skabelse af grøn vækst.
Vi håber, at denne rapport vil inspirere jer til at deltage endnu
mere.
God læselyst!

CARSTEN ORTH GAARN-LARSEN
CEO, CLEAN
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DANMARKS
CLEANTECH-KLYNGE
CLEAN er Danmarks cleantech-klyngeorganisation baseret
på danske styrkepositioner i erhvervsliv og forskning inden
for energi- og miljøteknologi. CLEANs formål er at skabe grøn
vækst og beskæftigelse i danske virksomheder, etablere
internationale samarbejder og bidrage til en bæredygtig
samfundsmæssig udvikling. Det gør vi gennem tætte
offentlige-private partnerskaber,der eksperimenterer med
nyskabende idéer og realiserer skaler bare løsninger.

Virksomheder
Cleantech er nye, innovative energi- og
miljøteknologier, produkter og services,
der på markedsvilkår kan konkurrere
med, samt være et grønnere alternativ
til, eksisterende løsninger.

CLEAN bringer ligesindede sammen i en triple-helix proces,
som forbinder de tre hovedaktører industri, universiteter og
offentlige institutioner for at identificere nye tendenser og
muligheder inden for cleantech.

Offentlig

Gennem et aktivt samspil i det danske cleantech-økosystem
skabes ny indsigt, nye forretningsmuligheder og
resultater, der bidrager til at realisere danske og globale
markedspotentialer inden for cleantech.
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CLEAN er en virksomhedsfokuseret
triple helix klyngeorganisation

2006-2014
Fragmenteret

2014-2016
Konsolideret

2016-2018
Fokuseret

Regionale klyngeinitiativer

Opbygning af klyngen

Retning på klyngen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lean Energy Cluster
Copenhagen Cleantech Cluster
Danish Water Services
Danish Energy Solutions
Grøn Erhvervsvækst
Køleklynge KVCA

Sekretariatsdrevet udvikling
Fusion
Porteføljeopbygning
Drevet af få medlemmer
Sekretariat centreret om Region
Syddanmark & Region Hovedstaden

Viden

Medlemsdrevet
Transparent
Til stede i alle regioner
Alignment af processer, ressourcer
& prioriteter
• Fokus på afvikling af projekter &
deres output
• In-house økonomistyring
• Klar forretningsmodel

2018-2019
Danmarks
cleantech-klynge
Skalering af klyngen
• Skalering i alle regioner baseret på
”smart specialisering”
• Hovedspillerne i Danmark er aktive
		
kernemedlemmer
• Optimeret forretningsmodel
• Strategi = levende, retningssættende & 		
bruges til at selektere projekter
• Fokus på output & outcome af klyngen

Øget innovation
og eksport
Vækst og
beskæftigelse
7
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ENERGI OG MILJØ
- STÆRKE DANSKE
STYRKEPOSITIONER
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fået til opgave at
udpege 10-12 erhvervsmæssige styrkepositioner, som skal
danne basis for den fremadrettede erhvervsudvikling og
klyngestruktur i Danmark.
Som klyngeorganisationen for Danmarks cleantech-klynge
bidrager CLEAN naturligvis til forståelsen af netop vores
klynge – som vi mener, er blandt Danmarks vigtigste og
blandt de førende i international sammenhæng.
Styrkepositionerne: energi- og miljøteknologi
Cleantech er i sagens natur tværgående. Virksomhederne
befinder sig i mange forskellige brancher, og
applikationsområderne er rigtig mange. Så hvordan definerer
man en ”national styrkeposition”?
Direkte adspurgt af Erhvervsstyrelsen peger CLEAN
på to overordnede danske styrkepositioner: Energi- og
Miljøteknologi. Inden for disse to områder har Danmark
en lang tradition for at gå i front. Vi har en stærk
erhvervsstruktur, mange beskæftigede, stor eksportandel,
innovationshøjde og forskning i international særklasse. Det
er derfor heller ikke tilfældigt, at CLEAN driver to nationale
innovationsnetværk inden for netop disse to områder.
Styrkepositionerne er bl.a. kendetegnet ved:
•• Stærk virksomhedsspecialisering sammenlignet med
konkurrenterne (antal virksomheder, jobs, bredde i
sektoren over hele landet)

ENERGITEKNOLOGI
Energieffektive
-teknologier
Energiinfrastrukturer
Energiproduktion
Energilagring og
-konvertering

MILJØTEKNOLOGI
Ressourcer og
cirkulær økonomi
Vand
Luft
Jord

Internationalisering
Danmark er et lille land, og danske cleantech
virksomheder med vækstambitioner kan ikke fokusere
udelukkende på hjemmemarkedet. Virksomhederne – og
klyngeorganisationen – skal derfor have den internationale
dimension bygget ind på tværs af alle aktiviteter. I CLEAN
er Internationalisering en integreret del af vores ”mindset”, og som noget unikt for en klyngeorganisation har
vi en dedikeret international afdeling, der understøtter
virksomhedernes internationalisering gennem partnerskaber,
netværksdannelse, konsortiedannelse, projektudvikling mv.
Digitalisering
Udviklingen inden for digitalisering griber ind i alle
samfundslag, og det gælder også inden for cleantech hvor
det vrimler med nye databaserede løsninger. CLEAN er
på forkant med denne udvikling bl.a. inden for smart city
dagsordenen samt ved at understøtte virksomhederne i at
indarbejde digitalisering i deres forretningsmodel.

Cleantech

Energiteknologi

Miljøteknologi

Digitalisering
Internationalisering

Den danske cleantech-klynge har rødder i de erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner inden for
energi- og miljøteknologi, som i stigende grad digitaliseres og internationaliseres.

•• Forskning og innovation: kritisk masse målt på både
omfanget af viden og innovation samt kvaliteten af
viden
•• Markeder og politik: store investeringer på
verdensmarkederne, effektivt nationalt marked
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Energiproduktion

Energiinfrastruktur

Hydroenergi
Biogas
Biomasse
Geotermi
Bølgeenergi
Solceller og paneler
Vindenergi

El-transmission og distribution
Fjernvarme
Gas
Konverteringsteknologier
Rør og kabler

Ressourcer og
cirkulær økonomi

Vand
Vandforsyning
Spildevandsrensning
Vandbesparelser
Klimatilpasning
Digitalisering

Cirkulære forretningsmodeller
Procesoptimering og spildreduktion
Genanvendelse og affaldssortering
Design og nye materialer

Energieffektivitet

Luft

Invertere, aktuatorer, elektriske
motorer, generatorer og transformere
Pumper og kompressorer
Belysning
Sensorer og styring
Isolering og vinduesglas
Ventilation, køling, varme og
akkumulatorer

Forebyggelse af luftforurening
Digitalisering
Identifikation og dokumentation
af luftforenende stoffer
Rensning af luft
Indeklima

Energi

Miljø
Jord og natur

Energilagring

Digitalisering og måleteknologier
Biodiversitet
Undersøgelse og oprensning
af jordforurening
Risikovurdering og afværgning
ift. grundvand

Vandreservoirer
Gaslagre
Varmelagre
Brændselsceller
Batterier

Tværgående
10

Koncepter

Rådgivning

Applikationer

Smart City, Big data

Byplanlægning

Byer

Digitalisering, Industri 4,0
Cirkulær økonomi
Ressourceeffektivitet
Smart Energy

Governance

Byggeri

Strategi

Industri og produktion

Finansiering

Landbrug

Jura

Transport

Regulering

Hospitaler
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EN LANDSDÆKKENDE
KLYNGEORGANISATION

33

Erhvervsfremme i hele landet
CLEAN er en landsdækkende klyngeorganisation, som er
lokalt forankret med seks kontorer i Danmark og et kontor
i Flensborg. Vi er tæt på vores dedikerede deltagere, da
relationerne er fundamentet for CLEANs arbejde. CLEANs
dedikerede deltagere befinder sig i hele landet, med
hovedvægt i Business Region Hovedstaden, Aarhus og
Trekantområdet. 77 procent af de 658 dedikerede deltagere
er private virksomheder.

Dedikerede deltagere er
organisationer, som har været
aktive i klyngen gennem projekter,
hvor CLEAN er tilsagnsmodtager,
større projekter, hvor CLEAN er en
kernepartner og ellers gennem
aktiviteter i regi af bobleprojekter,
innovationssamarbejder,
grønne forretningsplaner eller
eksportaktiviteter. Tallene er fra 2018.

120
34

35
72
195
17

22
27

41

42
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Placering af CLEAN-medarbejdere, 10+ medarbejdere

Placering af CLEAN-medarbejdere, 1-10 medarbejdere

13
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CLEANS
AKTIVITETSNIVEAU ANNO 2018
Mere end 4000 deltagere fra økosystemet
CLEAN forbinder
CLEAN har i 2018 haft en betydelig stigning i antal
aktiviteter, hvor klyngeorganisationens økosystem
har intensiveret deres engagement. Med over 100
netværksaktiviteter over hele landet og en yderligere
intensivering af internationale aktiviteter, har CLEAN
haft mere end 4000 deltagere engageret. En klynges
eksistensberettigelse er determineret af at kunne mobilisere
økosystemet i meningsfulde aktiviteter. Dette er lykkedes i
2018.
CLEAN udvikler og virkeliggør
CLEAN har i det forgangne år oplevet en intensivering i
samarbejder med virksomheder og organisationer både
nationalt og internationalt. Opgørelsen nedenfor viser, hvor
mange organisationer som har været aktivt i indgreb med
os gennem projekter, hvor CLEAN er tilsagnsmodtager,
større projekter, hvor CLEAN er en kernepartner og
ellers gennem aktiviteter i regi af vores bobleprojekter,
innovationssamarbejder, grønne forretningsplaner eller
eksportaktiviteter.

CLEAN har kørt 76 virksomhedsforløb fordelt på 4
CLEAN-tilbud, mere end 50 projektudviklingsforløb, 45
innovationsprojekter og 56 eksportprojekter. I alt har 814
organisationer været engagerede i ovenstående, hvoraf 536
er private virksomheder. Af denne population er 460 små og
mellemstore virksomheder.
Vi har valgt at vise denne fordeling nedenfor, hvor de
dedikerede klyngedeltagere befinder sig i de to nedre dele
af CLEANs tragt (udvikler og virkeliggør) og det totale antal
deltageres aktiviteter udgør alle tre kategorier.

DASHBOARD

51

33

4000

Samlet projektbudget

Samlet pipelinebudget

Dedikerede klyngedeltagere

PROJEKTER

DELTAGERE I
NETVÆRKSAKTIVITETER

PIPELINE

810,0 M

451,8 M

814

CLEANs projektbudget

CLEANs pipelinebudget

Netværksmedlemmer

162,8 M

74,9 M

687

Sådan er CLEANs dedikerede deltagere defineret:
•• Medlemmer af CLEAN
•• Projektpartnere i et projekt, hvor CLEAN er
tilsagnsmodtager
•• Projektpartnere i et projekt, hvor CLEAN har en stor rolle
•• Organisationer, der er aktive i en CLEAN-aktivitet, som
ikke blot er et netværksarrangement
•• Organisationer, der er aktive i en af CLEANs
arbejdsgrupper

DELTAGERE
4000+ deltagere

150 deltagere

76 deltagere

229 deltagere

333 deltagere

100+

50+

5+

45

56

Netværksaktiviteter

Arbejdsgrupper

Virksomhedsforløb

Innovationsprojekter

Eksportptojekter

190

CLEAN FORBINDER

INTERNATIONALE DEDIKEREDE DELTAGERE
1600+
deltagere

CLEAN UDVIKLER

800+
dedikerede deltagere
CLEAN
VIRKELIGGØR

14

Vækst og beskæftigelse
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VERDENSMÅL OG
MILJØLEDELSE I CLEAN
CLEAN har startet en proces for at indarbejde FN’s verdensmål i projekter og internt i organisationen.
Verdensmålene udgør den overordnede ramme for opsætning af realistiske delmål, men også for
målbare indikatorer, struktureret opfølgning og evaluering, som giver mening for os.
Ambitiøse mål samt krav fra medlemmer og fondsgivere giver grundlag for innovation og nye løsninger,
så vi sammen er godt klædt på til at gå forrest i den omstilling, der skal til for at indfri verdensmålene.
Som en dansk cleantech-klyngeorganisation er CLEAN optaget af at skabe effektive og bæredygtige
innovationssamarbejder og partnerskaber mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører,
samt at skabe udvikling, vækst og beskæftigelse indenfor miljø- og energiteknologi såvel nationalt som
internationalt.
CLEAN har fokus på verdensmål 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” og 17 ”Partnerskaber for
handling” som overordnede mål. Derudover har vi verdensmål 6 ”Rent vand og sanitet”, 7 ”Bæredygtig
energi”, 9 ”Industri, innovation og infrastruktur”, 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, 12 ”Ansvarligt
forbrug og produktion”, 13 ”Klimaindsats” som faglige mål.

Hvordan arbejder CLEAN med FN’s verdensmål?
Projekter
Det er CLEAN’s ambition at understøtte indfrielsen af 8
udvalgte verdensmål. Dette sker gennem en bevidstgørelse
og en struktureret tilgang til integration af målene i projekter.
Vi har startet en proces og udvalgt 4 indsatser i 2019-2020.
•• CLEAN vil screene alle projekter i forhold til verdensmål,
indarbejde dem i projektværktøj, samt afholde
workshops blandt medlemmer og i afdelinger om
verdensmål.

16

Internt i organisationen
Det er afgørende for CLEAN’s medarbejdere at være
troværdige, også internt i organisationen, i forhold til
ansvarligt forbrug og klimabelastning. En prioritering i
forhold til væsentlighed har ført til udvælgelse af 4 mål for
2019-2020.
•• CLEAN bruger som udgangspunkt genbrugs-IT. Der
vil blive udarbejdet en gennemsigtig indkøbspolitik og
initiativet vil blive synliggjort.

BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND

6

RENT VAND
OG SANITET

7

BÆREDYGTIG
ENERGI

12

ANSVARLIGT
FORBRUG
OG PRODUKTION

13

KLIMAINDSATS

17

PARTNERSKABER
FOR HANDLING

•• CLEAN vil kortlægge og tage dialog med fonde om
verdensmål som strategisk rammesætning for projekter.

•• CLEAN vil i videst muligt omfang servere klimavenlig
mad og undgå plastikservice til egne arrangementer.

•• CLEAN vil udpege pilotprojekter blandt nye ansøgninger,
hvor delmål og indikatorer er indarbejdet proaktivt, så vi
kommer tættere på indfrielse af verdensmålene.

•• CLEAN vil gøre det attraktivt og let i højere grad at
vælge offentlig transport, deleordninger og samkørsel,
samt gøre transporttid til aktiv arbejdstid.

8

ANSTÆNDIGE JOBS
OG ØKONOMISK
VÆKST

•• Vise at et af CLEAN’s internationale
partnerskabsprojekter påvirker verdensmålene positivt.

•• CLEAN vil reducere klimabelastningen fra flytransport,
ved bl.a. kun at tage indenrigsfly, hvis det er
nødvendigt.

9

INDUSTRI,
INNOVATION
OG INFRASTRUKTUR

11

17

CLEAN19

CLEAN19

STRATEGI

TECH-PUSH
INNOVATIONSMODEL
Innovationsprojekter, der batter
I CLEAN ved vi, at virksomheder, som samarbejder med
videninstitutioner, har større sandsynlighed for at udvikle
nye produkter og løsninger og succesfuldt afsætte dem
på markedet. Perspektivrige innovationsprojekter opstår
imidlertid ikke af sig selv. Vi anser det som et håndværk, som
CLEAN mestrer, og vi bistår i arbejdet før, under og efter - fra
en virksomheds skuffeprojekt til udvikling af nye produkter i
partnerskaber af leverandører, kunder og videnleverandører.
Mange forskellige metoder er testet af i Danmark med
varierende succes. I CLEAN har vi knækket koden til
innovationsprojekter, der batter.

Pre-jekt
AKTIVITETER
Innovativ idé
Partnerskaber
Projektudvikling

Fakta om projekterne:
•• Samlet budget: 168 mio. –
heraf 121 mio. til virksomhederne
•• 108 virksomheder i
41 innovationssamarbejder
•• 4 tekniske universiteter

Innovationsmodel med national gennemslagskraft
Baseret på mangeårig erfaring har CLEAN forfinet og effektiviseret dette
arbejde – og vi har udviklet en Innovationsmodel, der anvendes til at facilitere
innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner. Modellen
blev implementeret første gang i Region Syddanmark i 2017 og i løbet af 2018 har
CLEAN haft succes med at implementere modellen i samtlige danske regioner med
en samlet finansiering på ikke mindre end 168 mio. kr., hvoraf mere end 120 mio. går
direkte til virksomhederne. Finansieringen kommer fra EU’s Regionalfond, regionale
udviklingsmidler samt partnerkredsen. Der er tale om 5 separate projekter – men
som landsdækkende klyngeorganisation implementerer CLEAN projekterne under
ét samlet program, som drives ud af vores regionale kontorer.

HVAD GØR CLEAN
Økosystemeksperter
Fælles forretningsudvikling og dealmaker
Hjemtage penge til virksomheder og
videninstitutioner
LEVERANCER
Projektidé
Godkendt innovationsprojekt

Principper:
1.

Technology push:
Udgangspunkt er virksomheders
innovationsideer og konkrete
udviklingsbehov

2.

Toplinje innovation:
Udvikling af nye produkter
og løsninger med
kommercialiseringspotentialer og
skalérbarhed på eksportmarkeder

3.

Fra forskning til faktura:
Forskningsbaseret viden
skal understøtte innovation i
virksomheder, så forskning bliver
forretning

4.

Markedsfit:
Innovationen skal have et
markedsfit i dag eller disrupte
markedet, så et nyt opstår

5.

Reference:
Innovationen skal vise sig ny (for
verden eller for virksomheden
selv), nyttig og nyttiggjort i test,
så der opnås en kortere time to
market

Pro-jekt
AKTIVITETER
Innovationssamarbejde mellem virksomheder
og videninstitutioner

CHRISTIAN BOYSEN

Projektchef
(+45) 6171 8663,
chb@cleancluster.dk

HVAD GØR CLEAN
Facilitator og indpisker
Projektledelse og -administration
Neutral samarbejdsplatform
LEVERANCER
Nye produkter og løsninger
Projektlevering

Post-jekt

NORDJYLLAND
Energiteknologi
Videnpartner: AAU

HENRIK BJERREGAARD

Afdelingsleder, Smart Energy
(+45) 3120 2231, heb@cleancluster.dk

MIDT
Energiteknologi
Videnpartner: AU

HOVEDSTADEN
Energi- og miljøteknologi
Videnpartner: DTU

SYDDANMARK
Industriel Elektronik
Videnpartner: SDU
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Tech-push innovationsmodel
Vi arbejder med innovation
i partnerskaber og fælles
forretningsudvikling med udgangspunkt
i virksomhedernes ideer og konkrete
udviklingsbehov. Det er et mål i sig selv, at
flest mulige penge kommer ud at arbejde i
innovative virksomheder, der udvikler nye
cleantech-produkter og løsninger.

SJÆLLAND
Cleantech
Videnpartner: DTU

Innovationsprojekter

AKTIVITETER
Kommercialisering af
innovationssamarbejdet
HVAD GØR CLEAN
Adgang til kunder og samarbejdspartnere
Internationalisering og systemeksport
LEVERANCER
Vækst og beskæftigelse
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CLEANS
INNOVATIVE UDBUDSMODEL
CLEANs innovative udbudsmodel

INNOVATIVE LØSNINGER PÅ
KOMPLEKSE SAMFUNDSPROBLEMER
Med CLEANs innovative udbudsmodel
fokuserer vi på løsninger på komplekse
samfundsudfordringer, hvor private
virksomheder konkurrerer om at finde
den bedste løsning.
Der er et stort eksportpotentiale i
at være først med nye innovative
løsninger på udfordringer, som
hele verden kæmper med fx
miljøudfordringer.
Uden CLEANs innovative udbudsmodel
og etablering af et offentligt privat
partnerskab ville udfordringen ikke blive
løst, fordi hverken markedet eller det
offentlige kan løse problemet alene.
Med modellen får man sat skub i
udviklingen af nye innovative løsninger.
CLEAN innovative udbudsmodel
bygger på førende forskning, og er
afprøvet på konkrete udfordringer i
Danmark med dokumenteret effekt.
Der er et stort potentiale i at udbrede
modellen og fremme innovationen
i både den offentlige sektor og det
private erhvervsliv.

20

EKSEMPLER PÅ KOMPLEKSE
PROBLEMER DER ER LØST VIA
MODELLEN
Smart cities
Der er et stort potentiale i at udnytte
big data og ny teknologi til at indrette
byer smartere og mere miljøvenligt. I
dag er det imidlertid svært for især små
innovative virksomheder at få adgang
til de mange data om forbrugsmønstre
i København, så det fx bliver muligt
at udvikle apps og nye intelligente
løsninger.
Den japanske IT-gigant Hitachi har
vundet et innovativt offentligt udbud
om at udvikle verdens første Big Data
platform i København. Platformen skal
integrere data om bl.a. energiforbrug,
trafikmønstre og demografi fra en
række forskellige kilder, så de bliver let
tilgængelige.

Et konsortium af danske virksomheder
under ledelse af RGS90 vil øge
genanvendelse af byggeaffald til brug
i nybyggerier. Det skal bl.a. ske ved at
afprøve nye metoder i nedrivningen
af tre offentlige bygninger og ved at
oprette ressourcehoteller rundt om i
landet til opbevaring af materialerne
med henblik på genanvendelse i nye
byggerier.
Fakta om projektet
Projektet er gennemført med støtte
fra Grøn Omstillingsfond og Region
Sjælland. Kolding Kommune og Faxe
Kommune er partnere i projektet
sammen med Amager Ressource
Center (ARC). Vinderkonsortiet
består af virksomhederne RGS 90,
Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og
Geoteknik.

Genanvendelse af byggeaffald
Danmark producerer hvert år 4,1
mio. tons affald i byggesektoren.
Det svarer til 35 procent af alt dansk
affald. I dag findes der ikke et marked
for genanvendelse af byggeaffald
til nybyggerier, da det er forskellige
virksomheder, som står for nedrivning
og konstruktion, da nedrivninger og
nybyggerier ikke tænkes sammen.

FASE 1
Kortlægning af problemet
Det undersøges om modellen
kan bruges til at løse en
samfundsmæssig udfordring, og
om der er et rentabelt marked for
løsningen.

FASE 2
Etablering af innovationsplatform
Der etableres en platform af eksperter,
virksomheder, myndigheder og
vidensinstituioner, som opdeler
udfordringen i veldefinerede
problemstillinger.

FASE 3
Innovativt offentligt udbud
Prækvalifikation gennemføres i tæt
dialog med problemejere ogeksperter,
og der dannes innovative konsortier
af små og store virksomheder.

FASE 4
Implementering af løsningen
Løsningen implementeres med
deltagelse af slutbrugere og via
smart offentlige regulering, der sikrer
udbredelse af løsningen.

Modellen er inspireret af DARPA i USA, der anvender en lignende model til at løse komplekse teknologiudfordringer inden for militæret.

ANNE DORTHE JOSIASSEN

Projektchef
(+45) 2625 1394, adj@cleancluster.dk
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CLEANS
AKTIVITETER
Vi FORBINDER mennesker og organisationer
i gensidigt nyttige partnerskaber
••
••
••
••
••

Matchmaking
Konferencer
Seminarer og workshops
Gå-hjem møder og webinarer
Delegationer

CLEAN FORBINDER

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer
••
••
••
••
••

Aktivitetsudvalg
Projektansøgninger og fundraising
Partnersøgning og match af kompetencer
Innovations- og eksportplatforme
Projektudvikling

CLEAN UDVIKLER

CLEAN VIRKELIGGØR

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med
dansk jobskabelse og vækst for øje
••
••
••
••
••
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Virksomhedsforløb
Eksportprojekter
Teknologi- og forretningsudvikling
Formidling af projektfinansiering
Innovationsprojekter

VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
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CLEAN FORBINDER
CLEAN forbinder mennesker og organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber. Medlemmer
og deltagere i vores klynger får adgang til et stærkt og vidt forgrenet netværk af
virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører. Vi forbinder for at skabe slagkraftige
konsortier, for at flytte lokale styrkepositioner ind i en landsdækkende og international
infrastruktur og for at give adgang til samarbejdspartnere og projekter, der fører til forretning
og vækst.

Matchmaking
Som en naturlig del af de fleste CLEAN-kollegers hverdag matches medlemmer
og andre klyngedeltagere. Det sker både fokuseret med udgangspunkt i konkrete
samarbejdsmuligheder og mere ad hoc.
Konferencer
CLEAN indgår i relevante konferencer inden for vores felt – nogle gange som
hovedarrangør, andre gange som medarrangør. Det seneste år har vi bl.a. afholdt
årsmøde i Aarhus, REFURB afslutningskonference i Bruxelles, Hi-Tech Summit på
DTU i Lyngby og taget en masse medlemmer med på Danmarks største techevent TechBBQ.
Seminarer og workshops
I regi af CLEANs projekter afholdes faglige arrangementer, hvor deltagerne bringes
sammen om et tema af fælles interesse. Her deles viden, dannes relationer og
udvikles nye ideer. Det forgangne år har CLEAN bl.a. afholdt arrangementer med
fokus på energieffektive datacentre, sortering af plastaffald og digital infrastruktur.
Gå-hjem møder og webinarer
Her er netværk blandt deltagerne i højsædet. Blandt arrangementerne har været
Nytårskur inden for Smart City og i projektet Grøn Erhvervsvækst, og CLEAN har
eksperimenteret med en serie webinarer, hvor medlemmerne let får adgang til
viden om aktiviteter i klyngen.
Delegationer
I det forgangne år har vi bl.a. haft delegationer af sted til Shanghai, Barcelona, New
York, Philippinerne, Husum, Rio, Seattle, Melbourne og Sydney.
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ET SAMLINGSPUNKT FOR
INNOVATIVE LØSNINGER, NYE
MULIGHEDER OG RELATIONER

Barcelona Smart City Expo har til formål at samle den
urbane udvikling, identificere forretningsmuligheder, etablere
partnerskaber og relationer og bidrage til en kontinuerlig
udvikling af Smart City-løsninger ved at dele viden og
løsninger.
Målgruppen er altså især danske små- og mellemstore
virksomheder, byer og kommuner. Virksomheder med
bæredygtige teknologiske produkter/services til at gøre
byer mere smarte og ressourceeffektive til gavn for den
almene borgers generelle trivsel er et varmt tema med
stort forretningspotentiale. Vores delegationstur til Expo’en
har bevist at være en unik platform til at understøtte
nye forretnings- og projektmuligheder for de deltagende
virksomheder.
Aktiviteter i projektet
Messe for matchmaking, netværksmøder, nye
forrentningsmuligheder og partnerskaber inden for Smart
City-løsninger.

21.331

Udstillere

Besøgende

+450

Deltagere i den nordiske
delegation

Barcelona Smart City Expo
Som i 2018 står CLEAN igen i 2019 for at samle den danske
delegation med nordiske samarbejdspartnere fra Norge,
Sverige, Finland og Island, til Smart City Expo World Congres,
som forbinder over 800 udstillere og 21.000 deltagere fra
virksomheder, byer og vidensinstitutioner fra hele verden.

844

Fakta
1

2

3

Udfordring
Der er et behov for at gøre vores byer og kommuner
mere bæredygtige, heraf Smart Cities. Vi ser
udfordringer inden for især vand, affald og general
ressourceoptimering, som er en nødvendighed at
få løst for at sikre borgernes trivsel og velvære i
bysamfund.
Løsning
I samarbejde med partnere fra Sverige, Norge
og Finland samarbejder vi om en 360m2 stor
Nordisk pavillon på Expo’en i Barcelona. Denne
pavillon er omdrejningspunktet for state-of theart matchmaking mellem byer/kommuner og
virksomheder, der har produkter/services, som kan
løse byer og kommuners definerede Smart Cityudfordringer.
Resultat
Deltagende virksomheder får nye konkrete
forretnings- og projektmuligheder I deres portefølje,
og byer og kommuner får fornyet faglig inspiration
til løsning af konkrete udfordringer. CLEAN har de
seneste 6 år stået for den danske delegation, som
er en blanding af virksomheder, byer og kommuner.
Heraf opnås positive matchmaking-resultater for
alle parter år efter år, hvorfor vi glæder os til Smart
City Expo Barcelona for 7. år i træk i 2019.

3

Danske netværksmiddage

13

21

Præsentationer af byer
på pavillonen

+85

Pitches af virksomheder
på pavillonen

Danske deltagere

+700 byer
+146 lande

1

Nordisk
netværksmiddag

Utallige

nye bilaterale møder
og relationer

”Gennem Barcelona Smart City Expo kan vi
præsentere vores tilstedeværelse på markedet, og
få inspiration til nye muligheder. Vores målsætning
for deltagelsen er at udvide vores netværk – og
alene samarbejdet med de øvrige deltagere bidrager
til dette. Deltagelsen åbner mulighed for innovative
samtaler, kreative samarbejder og inspirerende
præsentationer fra andre deltagere. Vi glæder os til at
deltage igen i 2019.”
KASPER THUNØ
Projektleder & Ingeniør, Sweco
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ANDERS SLOTH NIELSEN

Projektleder
(+45) 8175 3977,
asn@cleancluster.dk
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KLYNGE-TIL-KLYNGE
SAMARBEJDER SKABER
RESULTATER
FURGY CLEAN Innovation
CLEAN har i en årrække haft sin faste gang i Nordtyskland.
Det har været arnested for danske og tyske
innovationssamarbejder og et springbræt for dansk
energiteknologieksport til Tyskland.
Gennem projektet FURGY CLEAN Innovation er ca.
30 danske og tyske SMV’er blevet ført sammen i nye
samarbejder om udvikling af nye energiprodukter og
-løsninger. Ligeledes er det lykkedes at udvikle fælles
teknologiprojekter som f.eks. projektet Super Supermarkets,
der omhandler udnyttelse af overskudsvarme fra
supermarkeder.
Aktiviteter i projektet
Klynge-til-klynge samarbejder og projektudvikling

Fakta
1

Udfordring
Tyskland er i dag det største eksportland for
dansk energiteknologi. Men potentialet for at
øge eksporten yderligere er stort. Det kræver
hårdt arbejde, hvor der sættes fokus på det
uudnyttede potentiale, der er inden for dansk-tysk
innovationssamarbejde.

2

Løsning
Strategiske klynge-til-klynge samarbejder om
innovation og konkrete projektudviklinger.

3

Resultat
CLEAN har transformeret gode intentioner om
grænseoverskridende samarbejde til strategiske
klynge-til-klynge samarbejder med den Nordtyske
energiklynge Die Netzwerkagentur Erneuerbare
Energien Schleswig-Holstein (EE.SH).
Klyngerne har forpligtet hinanden med en MoU
til vedblivende samarbejde om innovation og
projektudvikling. Klynge-til-klynge samarbejdet
har gjort det nemmere for danske virksomheder
at få adgang til leverandører, kunder og
samarbejdspartnere i Tyskland og omvendt.

”As a nationwide cluster organisation in Denmark,
CLEAN has been a very competent and reliable
project partner. Jointly we initiated a cluster-to-cluster
cooperation between Denmark and SchleswigHolstein in the clean energy sector over the past
years. Given CLEAN’s long standing experience and
international network we are very confident that
this will strengthen cross-border cooperation even
further and thus foster innovation within one of the
most important industries of the future for many
years. ”
ULRICH SPITZER
Vicedirektør for IHK Flensburg
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CHRISTIAN BOYSEN

Projektchef
(+45) 6171 8663,
chb@cleancluster.dk
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CLEAN UDVIKLER
En vigtig drivkraft hos medlemmer og deltagere i CLEAN er udvikling af
nye projekter og initiativer. CLEAN faciliterer udvikling på en række
forskellige måder:
Aktivitetsudvalg
CLEANs aktivitetsudvalg er omdrejningspunkt for udvikling af nye projekter og
indsatser i klyngen. Udvalgene mødes 2-3 gange årligt.
Projektudvikling
Som projektorganisation arbejder CLEAN løbende på at udvikle nye projekter
– det gælder både klyngeprojekter, som CLEAN selv driver med nye platforme
og tilbud til medlemmerne og innovations- og eksportprojekter som er drevet af
medlemmerne med CLEAN i en understøttende og faciliterende rolle.
Projektansøgning og fundraising
At ”projektliggøre” en god idé er et håndværk, som kræver en passende faglig
indsigt kombineret med erfaring i projektdesign, administration, økonomi,
governance mv. samt forståelse for bevillingsregimer og tilskudsordninger. CLEAN
mestrer dette håndværk, både som udførende projektudvikler og sparringspartner.
Partnersøgning og match af kompetencer
Kernen i ethvert godt projekt er, at de rette partnere og kompetencer er
repræsenteret. CLEAN hjælper med partnersøgning og bringer de rette aktører og
personer sammen i projektsamarbejder.
Innovations- og eksportplatforme
CLEAN har etableret en række platforme for innovations- og eksportprojekter,
hvor vi arbejder struktureret og langsigtet på at opdyrke forretnings- og
udviklingsmuligheder for deltagerne.
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MED FOKUS PÅ UDVIKLING AF
TEKNOLOGIER TIL FREMTIDENS
LADEINFRASTRUKTUR TIL ELBILER
CLEAN 3.0
Fakta

Det stigende antal el-biler på de danske veje kræver fokus
på en optimal ladeinfrastuktur, for at elnettet kan klare den
høje efterspørgsel.

1

Aktørerne FLEXeCHARGE, Visblue, GrannEnergi og SDU har
fundet sammen om at udvikle en intelligent ladeinfrastruktur,
som vil kunne udnytte elnettet optimalt. Fremtidens elnet
skal forberedes til integreringen og belastningen fra et støt
stigende antal elbiler på de danske veje.

Udfordring
Hvilke muligheder er der for at udvikle en
ladeinfrastruktur til elbiler, der udover at kunne
opfylde fremtidens behov, også kan integreres i
den allerede eksisterende infrastruktur.

2

Løsning
Der er brug for, at der udvikles en systemløsning,
der fordeler ladebelastningen (peak shaving) på en
flåde af elbiler over perioder, som ikke belaster
el-nettet samt integreringen af energilagring, som
vil aflade til forsyningen når spotpriserne er høje
eller spidsbelastning på elnettet er markant. Der
er altså tale om en intelligent energidistribution i
samspil med energilagring.

3

Resultat
Der arbejdes på en prototype, der består af en
samlet systemløsning til en flåde af biler.
CLEAN 3.0 har sørget for at startuppen
FLEXeCHARGE blev forbundet med de essentielle
partnere. Partnere, som er med til at udvikle og
virkeliggøre det koncept som de har udtænkt.

Aktørerne inden for intelligent energidistribution og
ladeinfrastruktur til elbiler er blevet forbundet gennem
projektet CLEAN 3.0s aktiviteter.
Herudover har CLEAN 3.0 siden 2017 hjulpet og vejledt 19
innovationssamarbejder på vej, heraf 11 i 2018; LEAP, Reftronix,
MM Technology, Elastisense, Airmanager Technologies, CCM
Electronic Engineering, Eurisco, TEGnology, Sensohive og
Ærø Kommune/Søbyværftet.
Aktiviteter i projektet
CLEAN 3.0 afholder jævnligt arrangementer med fokus på
match-making, internationalisering og fundingmuligheder.
Formålet er at facilitere partnerskaber, der kan udvikle
og konkretisere projektmuligheder gennem bl.a.
innovationssamarbejder.
Yderligere vejleder CLEAN 3.0 omkring eksisterende
puljer og fonde, der kan søges. Herved sikres, at konkrete
teknologier og løsninger udvikles og demonstreres gennem
innovationssamarbejder.

”FLEXeCHARGE IVS is a young start-up company,
which provides an intelligent charge management
controller to be used in electric vehicle charging
stations. In an early state, as Start-up Company,
CLEAN facilitates and supports the initial network
setup and helps to accelerate our industry
partnerships.
CLEAN accelerated the initialization of a project
consortium to apply for proof-of-concept funding
from the Energy Technology Development and
Demonstration Program (EUDP).”
FLEXECHARGE
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MICHAEL SØRENSEN

Senior Projektleder
(+45) 6160 2400, mts@cleancluster.dk
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CIRKULÆRE KOMMUNER
OG VIRKSOMHEDER MED
CIRKULÆRE PRODUKTIONER
Circularity City
I Hedensted har de sat bæredygtighed i system og
gennem ildsjæle, lokalt initiativ og stor opbakning fra
kommunen, åbnede Compas i foråret 2019 et erhvervshus
for virksomheder, som arbejder med cirkulær økonomi og
produktion. Iværksætterhuset tiltrækker iværksættere
fra hele Region Midtjylland og har både materialestation,
industriel makerspace, lager, værksted og kontor under
samme tag. CLEAN er stolte af, at midler fra projektet
Circularity City har været med til at understøtte udviklingen
af Compas, som skaber vækst og udvikling i Hedensted
Kommune.

Fakta
1

Udfordring
Hedensted Kommune har vækstambitioner og har
samtidig et ønske om at omsætte visionen om en
bæredygtig kommune til praksis. I Hedensted er
der ligeledes fokus på at etablere partnerskaber
med virksomheder og andre aktører, der har samme
dagsorden.

2

Løsning
Iværksætterhuset Compas har med sine cirkulære
partnerskaber og fokus på bæredygtig forretning,
formået at sætte konkret handling på drømmen
om en bæredygtig kommune og samtidig skabe
arbejdspladser og vækst. Gennem midler fra
kommunen og støttemidler fra bl.a. Region
Midtjylland-projektet Circularity City blev Compas til
virkelighed i starten af 2019.

3

Resultat
Compas huser i dag 6 virksomheder og har en
række samarbejdspartnere. Der er en omfattende
materialestation og produktionsværksted, og
gennem samarbejde med jobcentre er flere socialt
udsatte borgere i jobprøve her. Derudover
har Compas allerede haft besøg af flere ministre
og personer fra erhvervslivet, som er meget
inspirerede af den nye måde at tænke forretning
og partnerskaber på.

Hedensted er desuden med i netværket Partnernetværk for
Cirkulære Kommuner. Netværket samler kræfterne på tværs
af midtjyske kommuner og skubber cirkulær økonomi ind i
det byggede miljø. Her får kommunerne hjælp fra fagfolk og
hinanden til bl.a. at lave cirkulære udbud, selektiv nedrivning,
materialedatabaser og erhvervsudvikling.
Aktiviteter i projektet
Projektudvikling og eksekvering indenfor fagområderne
viden, erhverv og cirkulær økonomi, med udgangspunkt
i design og produktion. Dette generer viden om cirkulær
økonomi, som deles gennem konferencer, seminarer og
facilitering.

”I kommunerne har vi igennem mange år forsøgt at
argumentere for, at klimaudfordringerne skal tages
alvorligt. I Compas griber vi det lidt anderledes an og
har i stedet fokus på, hvordan vi kan skabe synergi
igennem partnerskaber og samtidig kan skabe
forretning. Vi kobler således miljø og erhverv sammen,
hvilket er en spændende cocktail med uanet
potentiale.”
MERETE VALBAK
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SØREN BERNT LINDEGAARD
Projektchef
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Klimakoordinator, Hedensted Kommune
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CLEAN
VIRKELIGGØR
CLEAN virkeliggør ideer til løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje
Innovationsprojekter
Konkrete teknologier og løsninger udvikles og demonstreres gennem
innovationsprojekter. I nogle tilfælde har CLEAN en direkte projektledende rolle,
men oftest agerer CLEAN katalysator for, at virksomheder, offentlige aktører og
videnpartnere sammen definerer og implementerer innovationsprojekter.
Virksomhedsforløb
CLEAN driver virksomhedsforløb, hvor vi fokuserer på den enkelte virksomheds
teknologi, energi- og ressourceforbrug, forretningsmodel m.v.. Disse forløb
gennemføres ofte sammen med udvalgte videnpartnere (universiteter og GTS’er)
og konsulenter.
Eksportprojekter
CLEANs internationale aktiviteter spænder bredt fra delegationsture, relations- og
netværksdannelse, klynge-klyngesamarbejde m.v. Et centralt sigte med CLEANs
internationale arbejde er at realisere eksportprojekter for danske virksomheder
Teknologi- og forretningsudvikling
CLEAN driver innovationsforløb, der fører til udvikling og test af nye teknologier
og nye forretningsmodeller. Forløbene gennemføres bl.a. gennem vores
innovationsnetværk og gennem facilitering af samarbejder mellem SMV’er og
videninstitutioner.
Formidling af projektfinansiering
I CLEANs platformsprojekter sikrer vi støttemidler til innovationsprojekter,
så deltagerne i højere grad har mulighed for at projektudvikle ved siden af
deres daglige drift. På den måde agerer CLEAN mellemlægningspapir mellem
bevillingsregimerne og virksomhederne, så virksomhederne kan fokusere på at
udvikle teknologi, produkter og løsninger med et minimum af administration og
bureaukrati.
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KOMMERCIELLE BÆREDYGTIGE
PROJEKTER PÅ DET KINESISKE
MARKED
CLEAN China Desk
Fire danske virksomheder har
underskrevet kontrakt på et vigtigt
kommercielt bæredygtigt projekt inden
for jordforurening i Kina. De danske
virksomheder er Nordiq Group, Ejlskov,
GEO og COWI, som sammen screener
og kortlægger jordforureningen på to
kinesiske grunde.
De danske regioner har siden midten
af 00’erne haft samarbejdsaftaler
med forskellige provinser i Kina. En af
de danske kontrakter udspringer fra tre
års intenst samarbejde mellem
Kina og tre af landets regioner; Region
Hovedstaden, Region Sjælland og
Region Midtjylland med CLEAN som
operatør. De har sammen arbejdet
intensivt på at skabe kommercielle
bæredygtige projekter til et potentielt
kæmpestort marked, og nu er det
endelig lykkedes.

Fakta
1

Udfordring
Jordforurening var i mange år et overset miljøområde i Kina,
men efter et par skandalesager fik de øjnene op for alvorligheden
af jordforurening. Hvis den forventeligt giftige jord skal kortlægges
og oprenses, vil de kinesiske myndigheder skulle anvende 7.000
milliarder kroner. Kineserne er teknisk dygtige, men de har ikke den
samme viden og tankegang som danskerne, når det drejer sig om
miljø og forurening. Derfor er der stor efterspørgsel efter danske
erfaringer og viden omkring kortlægningen af forurenet jord.

2

Løsning
CLEAN China Desk har kortlagt mulighederne, skabt tillid hos
de kinesiske projektejere og forståelse for kommercielle
bæredygtige projekter. Man har konkretiseret efterspørgslen
og modnet projektmulighederne sammen med de kinesiske
myndigheder i Jiangsu provinsen. Herudover har CLEAN China
Desk involveret danske virksomheder med de rette kompetencer,
som kan eksekvere og implementere danske kompetencer og
teknologier i kommercielle bæredygtige projekter i Kina.

3

Resultat
• CLEAN China Desk sikrede en positiv proces og medvirkede til
kontraktunderskrivelsen.
• De fire virksomheder vil i samarbejde med de kinesiske
myndigheder gennemgå forureningen på to kinesiske grunde.
• En stærk dansk virksomhedsgruppe kan fremadrettet tilbyde en
komplementerede løsning.
• En kommerciel bæredygtig referencecase, som kan skaleres på
tværs af kinesiske myndigheder.
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XU ZHAI
Projektleder
(+45)5014 7565, xuz@cleancluster.dk

• Kontrakten har bevågenhed fra de relevante kinesiske
ministerier, og kan medvirke til flere positive kommercielle
bæredygtige cleantech projekter for danske virksomheder i Kina.

Vores tankegang er helt klart, at vi som danske
virksomheder ikke vil konkurrere med hinanden i Kina,
vi vil meget hellere samarbejde og dermed stå endnu
stærkere og med en større mængde viden, som vi
kan dele med kineserne. Markedet er så stort, at kan
vi bare få en lille bid af kagen i Kina, så vil vi meget
gerne vinde den sammen med vores konkurrenter i
Danmark. Derfor er det i vores alles interesse, at vi har
lavet dette samarbejde
Morten Hjorth
COO i Nordiq Group A/S.
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INNOVATIVT UDBUD
SKAL SIKRE GENANVENDELSE AF
PLASTAFFALD
Inno-model PLAST
Fakta

38 kommuner står sammen om et innovativt udbud,
der skal øge genanvendelsen af plastaffald fra
husholdningerne i Danmark og udvikler derved
Danmarks første sorterings- og oparbejdningsanlæg for
plast.

1

I Danmark er vi ikke gode til at udnytte værdien af vores
plastikaffald. Omkring 70 procent af affaldet ender med at
gå op i røg på forbrændingsanlæg, mens resten sendes til
udlandet til oparbejdning og videresalg. Den statistik ønsker
CLEAN og 38 af landets kommunerat lave om på.

Udfordring
De nuværende løsninger for sortering og
oparbejdning af plast er ikke gode nok. Vi
har brug for øget genanvendelse af vores
husholdningsplast.

2

Løsning
CLEAN samler affaldsselskaber, kommuner og
Region Hovedstaden som sammen udbyder en
best-of-art løsning for et plastsorterings-og
oparbejdningsanlæg. Anlægget skal
højne nuværende standarder, således at
husholdningsplast kan blive genanvendt til en
pris, kvalitet og mængde, der er attraktiv for
virksomheder, som anvender genbrugsplast i
deres produktion.

3

Resultat
Vinderkonsortiet udpeges i 2019, hvorefter
løsningen implementeres. Resultatet bliver
mere genanvendelse og oparbejdning af
plastaffald i Danmark.

38 kommuner er gået sammen om at få udviklet en løsning,
der skal sikre at husholdningsplast kan blive genanvendt til
en pris, kvalitet og mængde, der er attraktiv for virksomheder,
som anvender genbrugsplast i deres produktion.
Formålet med CLEANs innovative plastudbud er at øge
genanvendelse af husholdningsplast i Danmark. Projektet
bygger videre på anbefalingerne fra en Innovationsplatform
om Plast, som CLEAN gennemførte i 2013 med deltagelse fra
mere end 100 danske plastvirksomheder og videnaktører på
området.
Udover at øge genanvendelsen og kvaliteten af
husholdningsplast forventes projektet også at give positive
følgeeffekter i form af arbejdspladser inden for grøn
teknologiudvikling og forskning.
Aktiviteter i projektet
Infomøder, dialogmøder og workshops
Projektdeltagere
Københavns Kommune og CLEAN
Projektet er støttet af
Markedsmodningsfonden og Region Sjælland
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ANNE DORTHE FETHERS

Projektchef
(+45) 2625 1394, adj@cleancluster.dk
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KLIMAENTREPRENØR
– DA KLOAKMESTEREN BEGYNDTE
AT TÆNKE OPAD
Sammen om Klimatilpasning
Klimaentreprenøruddannelsen er en del af projektet
”Sammen om Klimatilpasning” og går kort sagt ud på at
efteruddanne kloakmestre og anlægsgartnere i, hvilke
forskellige muligheder der er for at håndtere regnvand på
egen grund og skybrudssikring af bygninger.
Jens Chr. Latter tog oprindeligt på kurset for at udvide sin
horisont og blive klogere indenfor området klimatilpasning.
Han er kloakmester og driver til daglig et enmandsfirma i
Sønderjylland. Den nye viden har klædt ham på til at rådgive
sine kunder endnu bedre, og han har efter kurset endda selv
undervist unge på rørlæggeruddannelsen og understreget
vigtigheden af at tænke alternativt og opad – og ikke kun
ned i jorden. Han siger: ”Jeg plejer at sige til mine kunder:
Pengene, de er væk. Men vil du se på dine penge eller vil du
ikke se på dine penge? Så kigger de underligt på mig, men
så forklarer jeg dem, at hvis vi graver det hele ned og laver en
faskine – så er pengene nede i jorden. Men hvis vi i stedet
laver et regnbed med blomster, så kan du jo kigge på dine
penge”
Sammen med de øvrige projektpartnere har CLEAN
stået for at udarbejde kurset og selv forestået en del af
undervisningen.
Aktiviteter i projektet
Lettilgængeligt formidlingsmateriale om håndtering
af regnvand på privat grund og i boligorganisationer,
klimaevents, netværksmøder, uddannelse af
klimaentreprenører.

Fakta
1

Udfordring
I fremtiden vil det regne mere og kraftigere, og som
klimaet ændrer sig, er der behov for, at vi tilpasser
os det. Men markedet er udfordret af høje priser og
en uigennemsigtig proces for både grundejere og
entreprenører.

2

Løsning
En fælles forståelse mellem problemejere
og løsningsleverandører (grundejere og
entreprenører). Projektet omfatter udarbejdelse
af et overskueligt informationsmateriale
samt uddannelse af lokale kloakmestre og
anlægsgartnere.

3

Resultat
Vækst og højnet vidensniveau hos
klimaentreprenører samt mobilisering af private
grundejere i at klimasikre deres boliger og
bygninger og holde regnvand på egen grund. 45
klimaentreprenører er nu uddannet, og de skal
sørge for at vejlede grundejerne om klimatilpasning
med merværdi og vise dem, at regnvand kan
ses som en ressource. Fremadrettet er fokus på
boligorganisationer og erhverv, hvor afledning af
regnvand fra store arealer kan have stor effekt for
miljøpåvirkningen.

Projektpartnere:
Vandcenter Syd, BlueKolding, Middelfart Spildevand, IBC, Molio samt
Kolding, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Odense og Middelfart kommuner.

”For at lykkes med klimatilpasningen er det vigtigt at
få mobiliseret de private grundejere til at håndtere
regnvand på egen grund. Klimaentreprenører kan
virke som ambassadører og understøtte kommuner
og forsyning i denne vigtige opgave. Her er det
vigtigt, at de udførende entreprenører – som
grundejerne søger vejledning hos- er klædt godt på
til opgaven”
Gerda Hald
Vicedirektør, Vandcenter Syd
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BEDRE BILLEDE
MED DET HALVE STRØMFORBRUG
Industriel Elektronik Innovation
Sønderborg virksomheden ViewNet Systems ApS har
succes med store LED-infoskærme. Succesen skyldes
ikke kun den høje kvalitet, men og så deres Cloud-baserede
styringssystem. LED-skærme er meget strømkrævende. En
LED-skærm bruger typisk 200 Watt/m2. Dette strømforbrug
ønsker man nedsat til mellem 90 og 100 Watt/m2. Med
skærme op til 100 m2, som kører i døgndrift, kan det betyde
en besparelse på op til 240 kWh per. døgn, svarende til en
årlig besparelse på op til 200.000 kr. per. skærm.

Fakta
1

Udfordring
Hvordan får man en LED-skærm til at bruge 50
procent mindre strøm, uden at det giver et visuelt
dårligere billede, og hvordan optimerer man
skærme til specifikke miljøer?

2

Løsning
At halvere strømforbruget kræver en palet af
innovative løsninger. Løsninger, som ikke kun er
baseret på hardware og software, men også på
viden omkring produktets fysiske miljø. Ud over
et simuleringssoftware, som skal hjælpe med at
optimere skærme i forhold til omgivelser, er det
lykkedes ViewNet Systems at implementere
teknologier, som vi kender fra OLED-skærme.

3

Resultat
eInfoSys er lidt over halvvejs gennem
projektforløbet og har på nuværende tidspunkt
opnået en gennemsnitlig strømreduktion på
37 procent. En stor del af dette er opnået ved
implementering af bl.a. Super Black teknologi.
Projektdelen omkring simulering af LED-skærme
i et givent miljø, samt andre teknologier mangler
stadig endelig udvikling. Projektet slutter ved
udgangen af 2019.

elnfoSys-projektet er et resultat af CLEANs projekt Industriel
Elektronik Innovation.
Aktiviteter i projektet
Flere avancerede teknologier til styring af de enkelte
pixels skal implementeres i LED-skærmene. Nye, specielle
strømforsyninger skal bidrage til reduktion af strømforbruget.
Sammen med de øvrige projektpartnere udvikles
simuleringssoftware, som kan hjælpe med at optimere
skærme i forhold til deres miljø; såsom placering, sollys og
temperaturer henover året.

“Gennem eInfoSys-projektet har vi pt. opnået en
gennemsnitlig strømreduktion på 37 procent
gennem udvikling på signalbehandling og
PCBdesign. Yderligere har vi opnået en optisk
forbedring af LED-modulerne og imagestyring.
Vores samarbejdspartnere i projektet (SDU, Redia
og Sensade) bidrager henholdsvis med udvikling
af simulerings- og beregningsværktøjer, Testbench,
imagestyring og signalbehandling samt fieldtest og
dataopsamling.”
Lars Dalvig
Direktør, ViewNet Systems ApS
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OPTIMAL UDNYTTELSE AF
OVERSKUDSVARMEKAPACITET
FRA INDUSTRIEN
OG FRA SUPERMARKEDER

Fakta
1

Udfordring
Når danske virksomheder bruger energi til f.eks.
produktion, køling eller til datacentre, bliver der skabt
overskudsvarme. Hvordan kan overskudsvarmen
udnyttes enten af virksomhederne selv eller af en
ekstern modtager såsom vores fjernvarmesystem?
Der skelnes nemlig imellem om varmen bliver
udnyttet ”internt” eller ”eksternt”. Dette har
betydning for, hvilke aktører man bør involvere i
projektet, og om man skal betale afgift. Hvordan kan
fremtidens overskudsvarmeteknologier udvikles så
overskudsvarmen udnyttes bedst muligt?

2

Løsning
Aktiviteterne omfatter supermarkeders
overskudsvarme fra køleinstallationer,
produktionsvirksomheders overskudsvarme fra
produktionsprocesserne/spildevand og ikke mindst
overskudsvarme fra datacentre og servercentraler.
Denne overskudsvarmekapacitet kan enten udnyttes
i nærliggende fjernvarmenetværk eller benyttes
i symbiosesamarbejder med virksomheder eller
institutioner, der kan gøre brug af overskudsvarmen.
Der tales altså her om systemløsninger til nyttiggørelse
af overskudsvarmekapacitet.

3

Resultat
Den brede vifte af aktiviteter inden for overskudsvarme
i CLEAN synliggør nødvendigheden og potentialet for
at udnytte den overskydende varme fra industrien og
fra supermarkeder. Et potentiale, der kan løses,
når virksomhederne eller supermarkederne ikke
kan anvende den overskydende varme yderligere i
produktionsprocesserne. En mulighed er, såfremt der
er et fjernvarmenet i området, at sælge eller ”give” den
overskydende varme til det lokale fjernvarmeselskab.
De mest typiske processer med overskudsvarme
er f.eks.; Opvarmning/kogning, tørring, inddampning,
smeltning/støbning, køle/frys samt trykluft og
procesluft.

Super Supermarkets og CLEAN 3.0
Udvikling af prototyper og komponenter til samlede
systemløsninger der skal bruges til at udnytte
overskudsvarme fra forskellige miljøer og industrier.
Prototyper, der forudsætter et øget fokus på mange
forskellige teknologier såsom; vekslere, pumper, ventiler,
kompressorer, IoT, varmepumpeteknologi mm.

Aktiviteter i projektet
Konkretisering af nyttiggørelse af overskudsvarmekapacitet.
En businesscase afgør, om det er er rentabelt at investere
i udnyttelsen af overskudsvarme i forbindelse med et
supermarked eller i forhold til en proces i en virksomhed.

CLEAN har forbundet aktører inden for udnyttelsen
af overskudsvarme. Virksomheder med markant
overskudsvarmekapacitet på den ene side og
fjernvarmeinfrastruktur med mulighed for at aftage
overskudsvarme på den anden.

LOTTE GRAMKOW

Senior Projektleder
(+45) 2031 6463, log@cleancluster.dk

”Fjernvarmeselskaberne har behov for at
kunne hente miljøvenlig varme fra nye kilder.
Genbrugsvarme fra supermarkederne er
en oplagt mulighed mange steder i landet.
Desværre er vores lovgivning og regulering
ofte benspænd for de oplagte løsninger.
Overskudsvarme fra store og små kilder
opfattes som skatteobjekt, når varmen
genbruges til fjernvarme, mens udledning
er afgiftsfrit. Det er en forældet tilgang, som
slet ikke er i harmoni med de energi- og
klimapolitiske mål. Super Supermarketsprojektet arbejder på at adressere disse
barrierer, og guleroden er, at man, ved at
genbruge den overskydende varme, vil kunne
forsyne et stort antal danske husstande med
varme direkte fra deres lokale supermarked .”

Ud over de enorme potentialer der er for at udnyttet
overskudsvarmen, er det nødvendigt at finde
løsninger på, hvordan overskudsvarmen fra industrien
og fra supermarkeder kan udnyttes og hvordan
energiforsyningen kan elektrificeres.

Kim Behnke
vicedirektør for Dansk Fjernvarme
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MATCHMAKING SOM MIDDEL
TIL DANFOSS’ INNOVATIVE
FREMGANG
SCALE-UP North Sea Region
Fakta

CLEAN var arrangør af Cleantech Corner på TechBBQ 2018
– Danmarks største startup-scene. Her blev der i regi af det
europæiske Interreg-projekt SCALE-UP North Sea Region,
arrangeret Meet the Buyer arrangementer, hvor Danfoss var
med som udfordringsejer.
CLEAN assisterede Danfoss med at specificere deres
konkrete udfordringer og leverede, efter et grundigt
screeningforløb, en liste med relevante små- og mellemstore
virksomheder (SMV’er) fra Nordsøregionen, som alle
specialiserer sig inden for nicheløsninger, der matchede
Danfoss’ udfordringer.
Danfoss fik derfor direkte adgang til udvalgte cleantechløsninger, som passede til netop deres udfordringer.
CLEAN’s store netværk inden for cleantech og samarbejdet
med andre klynger, med ligeledes store netværk, har
derfor resulteret i en unik mulighed for Danfoss, for at finde
specialiserede SMV’er i Nordsøregionen.

70 internationale SMV’er identificeret
5 SMV’er udvalgt og inviteret til arrangementet

1

Udfordring
Danfoss efterspurgte nye serviceløsninger
indenfor sensorer, måling og optimering af
bygninger og teknologiske løsninger ift. optimering
af dataanalyse.

2

Løsning
Danfoss har gennem CLEAN’s Meet the Buyer
arrangement fået adgang til innovative løsninger
på nye markeder og identificeret nye partnere.
Samtidigt har de fået øget kendskab til hvilke
trends der er aktuelle på de europæiske markeder

3

Resultat
Danfoss er fortsat i dialog med 3 af de 5 SMV’er.

Projektets formål er at forbinde små- og mellemstore
cleantech-virksomheder med store organisationer. CLEAN
arbejder på tværs af landegrænserne, og samarbejder i
dette projekt med europæiske klynger fra Sverige, Holland,
England og Belgien.
Aktiviteter i projektet
Screening, Meet the Buyer arrangementer, konkrete
samarbejder, træning af SMV’er, uddeling af rejsestilskud til
SMV’er
”CLEAN faciliterede kontakten til en række
internationale SMV’er, som vi ellers ikke ville have haft
kontakt til. Derfor har Meet the Buyer arrangementet
bidraget til vores fortsatte udvikling, som værende
førende indenfor vores felt.”
Njal Pettit
Head of Technology Management and Innovation, Danfoss
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Afdelingsleder, Miljø & Smart City
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EN POTENT
PROCENT

Andel af beskæftigede pr.
brancheområde
(total 131.025)

Andel af total vareeksport
pr. brancheområde

4%

Energiteknologi
19%

Kan en analyse være et kærlighedsbarn? Det er måske at gå til yderligheder, men det kan i hvert fald konstateres, at
når energiafdelingen i CLEAN finder fælles fodslag, så kommer der spændende resultater på bordet.
I Projektet CLEAN 3.0 havde man et ønske om at få kortlagt
virksomhedslandskabet inden for energiteknologi for
at få et bedre overblik over, hvilket potentiale Danmark
har for udvikling og vækst inden for dette område.
Innovationsnetværket Smart Energy havde tilsvarende
et ønske om at sikre, at den forskningsbaserede viden
fra universiteterne matcher den klynge af virksomheder,
der er derude. Dette førte til et samarbejde med det
formål at analysere energiteknologiklyngen i Danmark.
Analysen kortlægger for første gang i Danmark klyngens
virksomheder og organisationer og giver et unikt billede
af, hvor energiklyngen står i dag i forhold til andre danske
styrkepositioner.
Analysen viser, at energiteknologi er en styrkeposition i
dansk erhverv med stor samfundsøkonomisk betydning.
Cirka 3200 virksomheder i Danmark arbejder med
energiteknologi, og det svarer til ca. 1 procent af alle danske
virksomheder. Energiteknologi dækker over produkter og
services, der enten producerer, transporterer, konverterer,

19%

lagrer eller forbruger energi på en effektiv og smart måde. Det
kunne f.eks. være bygningsstyring, der automatisk
regulerer dit hjems energiforbrug eller etablering af lokale
solenergianlæg.
På trods af, at kun 1 procent af alle danske virksomheder
arbejder med energiteknologi, står denne sektor for 15
procent af Danmarks omsætning og 17,5 procent af den
samlede vareeksport. Det er altså en potent lille procent af
virksomheder, der løfter energiomstillingen i Danmark og i
resten af verden. Kortlægningen i analysen viser, at ud af den
samlede mængde energivirksomheder, bestående af 3240,
arbejder 1095 inden for energieffektive teknologier. Denne
gruppe af energiteknologivirksomheder havde i 2017 den
klart største beskæftigelse i hele energisektoren og stod for
den største andel af vareeksporten, svarende til 56,8 mia. kr.
Virksomheder, der arbejder med energieffektive teknologier,
er dermed en vigtig spiller i den danske energisektor, også
fordi virksomhederne leverer vigtige komponenter ind i de
andre områder for energiproduktion, -infrastruktur og -lagring.

3240

48%

38%

Virksomheder i den
danske energiklynge

20%

41%
1%
Energiproduktion
Energilagring

9%
1%

Rådgivning
Energiinfrastruktur
Energieffektive teknologier

”Analysen viser tydeligt, at energiteknologi er en
erhvervsmæssig styrkeposition for Danmark med
en stor vareeksport og mange arbejdspladser
spredt udover hele landet. Det er en klynge i
vækst; ikke alene drevet af vindenergi, men også
af f.eks. energieffektivitet. Klyngen er innovativ og
trækker på medarbejdere med både erhvervs- og
ingeniøruddannelser. Det er én af de mest grundige og
velgennemførte analyser af energiteknologiklyngen,
og den er meget værdifuld, når vi som GTS-institut
understøtter klyngen i dens innovationsarbejde”.
HENRIK HASSING
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HENRIK BJERREGAARD

Afdelingsleder, Smart Energy
(+45) 3120 2231, heb@cleancluster.dk

Technical Vice President, FORCE Technology

Den danske energiteknologiklynge eksporterede for
117,2 mia. kr. svarende til 17,5 procent af den samlede
danske vareeksport til 189 ud af 193 lande.

Dansk energiforskning er blandt den internationale
elite. Det er resultater som danske virksomheder tager
til sig og omsætter til konkurrencedygtige produkter.

Energiteknologiklyngen har en høj produktivitet og
hver medarbejder skabte i gennemsnit værdi for 1,1
mio. kr. målt i arbejdsproduktivitet i 2016.

Der findes ca. 3.200 aktive energiteknologiske
virksomheder i Danmark. De udgør samlet kun 1
procent af alle danske virksomheder. Til gengæld
dækker klyngen ca. 6 procent af alle private jobs og
15 pct. af omsætningen.
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Flere nye virksomheder end i andre sektorer
Virksomhederne i den energiteknologiske sektor er i analysen opdelt i fem brancheområder: Energiproduktion,
energiinfrastruktur, energilagring, energieffektive teknologier og rådgivning.
Tilsammen beskæftiger de over 131.000 mennesker, svarende til 6 procent af alle jobs i den private sektor. På fem år er antallet
af virksomheder i energiteknologisektoren steget med næsten 20 procent, og der er skabt mere end 10.000 nye jobs. Til
sammenligning er antallet i resten af erhvervslivet steget med 3,7 procent i samme periode.

Energiklyngens
brancheområder (2017)

Antal virksomheder

Antal fuldtidsbeskæftigede

Værdi af vareeksport
(mia. kr.)

378

24.673

44,1

Energiproduktion

Energiinfrastruktur

Energilagring
Energieffektive
teknologier
Rådgivning
I alt

777

98

1.095

25.767

1.172

53.941

Projektleder
(+45) 8144 6080, rkj@cleancluster.dk

Nordjylland

Vækst i energijobs i
subregionen fra 2012-17

8.353

Aarhus og omegn

Vestsjælland

23.381

2.145

Midt Vestjylland

Nordsjælland

12.618

7.201

Esbjerg og omegn

Hovedstaden
(inkl. Bornholm)

4.085

44.446

Trekantområdet

Roskilde/Køge bugt

12.709

1.100

Sønderjylland

Sydsjælland

8.462

1.053

Fyn

Lolland-Falster

4.903

590

10,6

0,6

58,8

892

25.472

5,1

3.240

131.025

117,2

Analysen viser, at hver enkelt medarbejder i energisektoren i 2016 skabte værdi for ca. 1,1 mio. kr. målt i arbejdsproduktivitet,
hvor landsgennemsnittet er på 800.000 kr. Sektoren er altså både højteknologisk og højproduktiv, og også spredt udover hele
landet.

RENE KJÆR JENSEN

Energiteknologiske jobs i Danmark (2017)

”Vi skal sørge for at fortsætte med at arbejde tæt
sammen med universiteter, offentlige aktører og
andre virksomheder i værdikæden. Det er bl.a. derfor
CLEAN eksisterer. Det er for at skabe et tæt
og effektivt samarbejde på tværs af partnerne, og
sikre, at de rigtige aktører sættes sammen og
har den rette tid til at lave kvalitetsprojekter. Der
kører mange gode initiativer på universiteterne. Her
gælder det om at få flest mulige stakeholders med
og invitere virksomhederne ind. CLEAN effektuerer
dette og stræber efter at blive bedre hele tiden, fordi
potentialet er stort.”
TORBEN FUNDER
Head of Public and Industry Affairs, Danfoss Cooling Segment
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CHRISTIAN BOYSEN
Projektchef
(+45) 6171 8663, chb@cleancluster.dk

Energiteknologiklyngen skaber jobs over hele landet. Der er derfor tale om en klynge,
der er vigtig for den nationale vækst og beskæftigelse.
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INNOVATIONSNETVÆRKET
SMART ENERGY

MEDLEMMER:
Regionerne

Virksomheder
Andre medlemmer

29% Hovedstaden
Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) er et af
CLEANs to innovationsnetværk, som er solidt placeret i den
danske innovationsinfrastruktur med partnere bestående
af førende videninstitutioner. Via placeringen hos CLEAN og
samarbejdet med andre klynger, brancheorganisationer og
kompetencecentre, har netværket et stort og internationalt
outreach til virksomheder og offentlige aktører.
Missionen for Inno-SE er at være videnbro, og på
den måde sikre forskning, udvikling og innovation
i danske virksomheder. Netværkets målgruppe er
danske virksomheder (især SMV’er), som fremstiller
og/eller udvikler løsninger indenfor smarte, integrerede
energisystemer og alle former for teknologier, som kan
bidrage til energieffektivisering og omstillingen til et fossilfrit
energisystem.
Fokusområderne tager afsæt i danske virksomheders
styrkepositioner inden for energieffektivitet og intelligente
energisystemer. De fem fokusområder ledes af de førende
forskere inden for de respektive områder. Inno-SEs arbejde
sikrer gennem koordinering af aktiviteter, at der opnås
synergier med relevante projekter både nationalt og
internationalt.

Resultater

20% Midtjylland

1

Siden 2015 har netværket udviklet og gennemført følgende
aktiviteter:

10

•• 17 bobleprojekter, hvor virksomheder og videnistitutioner
har samarbejdet om udviklingen af nye koncepter,
teknologier og services. Samlet projektsum 12,1 mio kr.

3% Nordjylland
9

5% Sjælland
32% Syddanmark

•• Mere end 130 innovations- og energifaglige
arrangementer med over 5000 deltagere

11% Internationalt

•• Samarbejdet med over 850 virksomheder alene i 2018.

9

•• Opnået en tilslutning på 317 medlemmer.

62
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Partnere bag Innovationsnetværket Smart Energy er:
CLEAN, House of Energy, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Alexandra
Instituttet, DTU, FORCE Technology, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut.

27

Fokusområder

30

Integrerede energisystemer og
digitalisering

102

92

65

72

5

15

10

Intelligente bygninger og energiadfærd

Effektelektronik

84

317

Energilagring

Varmepumpe- og køleteknologi
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CLAUS MEINECHE

Netværksleder
(+45) 3122 6238, clm@cleancluster.dk
inno-se.dk

13

36

23

233
I ALT

INTERNATIONALT
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ANALYSE AF
DEN DANSKE MILJØKLYNGE
Med lanceringen af FN’s klimamål står det klart, at vi står over for alvorlige udfordringer, der truer vores klima
og miljø. Udfordringerne er komplekse, og det haster at finde nye løsninger i tide. Det kræver etablering af helt
nye typer innovative samarbejder på tværs af sektorer. Lykkes det, kan løsningerne danne grundlag for nye
erhvervsmuligheder og måske endda blive fremtidens styrkepositioner i Danmark.

CLEAN er i gang med en kortlægning af miljøområdet
i Danmark, hvor vi stiller skarpt på, hvilke store
miljøudfordringer vi står over for, og hvor danske aktører
i særdeleshed bidrager eller kan bidrage. Kortlægningen
af miljøområdet skal ses i forbindelse med den nye lov
om erhvervsfremme, hvor der skal ske en reorganisering
af erhvervsklynger og innovationsnetværk med fokus
på danske styrkepositioner. Reorganiseringen vil få
betydning for anvendelsen af de økonomiske midler på
erhvervsfremme- og innovationsområdet.
I kortlægningen af miljøområdet har vi bedt nogle af landets
førende forskere om at formulere og prioritere de største
miljøudfordringer inden for områderne Energi, Vand, Affald og
Ressourcer, Transport og Landbrug. Inden for de fem områder
vil det blive kortlagt, hvor mange virksomheder, universiteter
og andre videninstitutioner samt offentlige selskaber,
der arbejder med miljøudfordringer inden for de enkelte
områder, og hvor mange der er interesseret i at deltage i nye
innovative samarbejdsprojekter.

5 områder

I forlængelse af kortlægningen af miljøudfordringer,
undersøges interessen blandt virksomheder,
videninstitutioner og det offentlige for at deltage i innovative
samarbejder, der kan skabe nye og bedre løsninger på klimaog ressourceudfordringerne.
Undersøgelsen vil også - blandt andet på grundlag af
videnskabelige rapporter om nye miljøteknologier - udpege
konkrete forslag på samarbejdsprojekter inden for hver af de
fem områder, hvor der er realistiske muligheder for at skabe
helt nye løsninger med betydelig effekt for klima og miljø.

Interview med
forskere

Interessen for deltagelse i samarbejdsprojekterne vil blive
kortlagt. Det forventes, at interessen - også fra private
virksomheder - vil være betydelig. Og forhåbentlig kan nye
og bedre løsninger på klimaudfordringerne og skabelsen
af en cirkulær økonomi bidrage til at bevare og udbygge
danske styrkepositioner på miljøområdet.

Kortlægning af
organisationer

Rapport
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MARIA SKOTTE

Afdelingsleder, Miljø & Smart City
(+45) 6142 4400, mas@cleancluster.dk
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INNOVATIONSNETVÆRKET
FOR MILJØTEKNOLOGI
Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) er et
af CLEANs to innovationsnetværk. Inno-MT arbejder
målrettet for at bringe danske miljøteknologi-virksomheder
i front gennem matchmaking, formidling af viden,
internationalisering og hjælp til iværksætteri. Inno-MT
fremmer innovation i den danske miljøteknologiske sektor,
med særligt fokus på SMV’er, ved at:

Fremme
SAMARBEJDE
mhp udvikling af konkrete
PROJEKTER
med forretnings- og
eksportpotentiale

Øge viden og
indsigt i innovationsBEHOV
og innovationsBARRIERER

Øge fokus på
INNOVATION
hos medlemmer og
myndigheder

Missionen for Inno-MT er at være det centrale netværk
for udvikling af teknologier til; Vand, Ressourcer & Cirkulær
Økonomi, Luft og Jord, og at bidrage til at skabe en videnbro
fra videninstitutioner til virksomheder, der kan bringe danske
virksomheders teknologier og løsninger helt i front.

MEDLEMMER:
Virksomheder
Andre medlemmer

Regionerne

Resultater

43% Hovedstaden

I løbet af de seneste fire år har netværket udviklet og
gennemført 19 samarbejdsprojekter, hvor SMV’er har fået
støtte til deres teknologiudvikling af universiteter og GTSinstitutter. Vi har sørget for at introducere flere tusinde
deltagere til hinanden på vores konferencer, temadage og
workshops, og vi har faciliteret, at de har udvekslet ideer og
skabt nye samarbejder. Alt dette arbejde har vi gjort, fordi vi
tror på, at vi har en vigtig rolle i den grønne omstilling. I kraft
af at netværket er blevet forlænget, vil vi fortsat arbejde på
at skabe innovation og bedre løsninger, så alle har adgang til
rent drikkevand, ren luft og en ren natur.

25% Midtjylland

21

5% Nordjylland
9% Sjælland
15% Syddanmark

•• Netværket har igangsat 19 samarbejdsprojekter (13
bobleprojekter og 6 Technology Demand projekter), hvor
virksomheder og videninstitutioner i samarbejde har
testet og udviklet teknologier og services.

91

•• Inno-MT har øget antallet af medlemmer til 358
medlemmer ved udgangen af 2018, hvor 72 procent er
SMV’er.

156

Partnerne bag Innovationsnetværk for Miljøteknologi er:
CLEAN, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DHI, DTU, FORCE Technology,
GEUS og Teknologisk Institut.
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33

Fokusområder
Vandrensning og vandforsyning
Ressourcer og cirkulær økonomi
Ren luft teknologi
SIMON BAAGØE

Jordressourcer og næringsstofkredsløb
62

Senior Projektleder
(+45) 6071 1585
sba@cleancluster.dk

ANNE DORTHE JOSIASSEN
Netværksleder
(+45) 2625 1394
adj@cleancluster.dk
inno-mt.dk

373

11

I ALT

INTERNATIONALT
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De danske cleantech-styrkepositioner er
anerkendt verden over og byer, organisationer
og forsyningsselskaber efterspørger grønne
løsninger i stort omfang. Den danske eksport står
overordnet stærkt, men der er et stort potentiale
for at øge danske virksomheders internationale
markedsandele. Det kan bl.a. gøres gennem
samarbejde og ”løsningsbaseret salg”, hvor
virksomheder i konsortier leverer samlede løsninger
frem for enkeltkomponenter.
CLEAN forbinder danske virksomheder med
udenlandske partnere, forretningsmuligheder
og leads med fokus på energi og miljø.
Vi har strategiske samarbejder med
nationale organisationer, heriblandt
Udenrigsministeriet og deres otte innovationscentre,
hvor dialog og udvikling af projekter med involvering
af vores medlemmer er startet i Sydkorea,
Brasilien, Tel Aviv og Singapore. Involvering sker
gennem en række internationale platforme som
understøtter dansk eksport og udviklingmuligheder.
CLEAN driver bl.a. CLEAN Solutions, Nordic
Solutions for C40, C40 City Solutions Platform,
China Desk og International Cleantech Network.

CLEAN International hjælper bl.a.
virksomheder med:
•• Adgang til konkrete internationale
forretningsmuligheder
•• Projektudvikling
•• Konsortiedannelse
•• Adgang til stærkt dansk, nordisk og internationalt
netværk
•• B2B matchmaking
•• Udvikling af offentlig-privat-partnerskaber

Få overblik over konkrete udenlandske
forretningsmuligheder og få adgang til vores online
interaktive platform for internationale projekter via
www.cleancluster.com

Fjernvarme - og Vandrensningsprojekter
i Ukraine
Clean har i samarbejde med forsyningsselskaberne
3Vand og Fjernvarme Fyn været med til at identificere og
beskrive 2 testprojekter i Ukraine til fælles finansiering af
Danida Business Finance og Nefco. Hvert projekt ventes
at blive på 10-12 mio. Euro og efter de to testprojekter
ventes der årligt at kunne gennemføres 5-7 tilsvarende
projekter.

Nordic Solutions for C40
CLEAN og fem nordiske partnere har udviklet en
samarbejdsmodel, der kan understøtte eksporten af
nordiske løsninger til de internationale markeder. I et
strategisk samarbejde med C40-Cities og projektet
City Solutions Platform får nordiske virksomheder
en enestående mulighed at blive en del af konkrete
løsninger på komplekse klimaudfordringer. Denne
nordiske platform understøtter virksomheder ved at:
•• Udvikle en proces til cleantech-samarbejde
•• Skabe tæt samarbejde med internationale byer, der
efterspørger klimaløsninger
•• Fremme systematisk inddragelse af nordiske
virksomheder i internationale projekter

Urban Heat Island-løsninger i Athen
Gennem partnerskaber i C40 byer deltog en nordisk
delegation i en 2-dages co-creation workshop for at
udvikle grønne løsninger for infrastrukturen i Athen for
at minimere urban heat island-effekten. CLEAN hjalp
bl.a. med at facilitere workshoppen og identificere
udviklingsbehov i Athen. Som resultat af workshoppen
er Rambøll blevet knyttet sammen med City of Athens
og partnerne arbejder sammen videre med de løsninger
som blev identificeret på workshoppen.

International Cleantech Network
CLEAN er medlem af International Cleantech Network
(ICN), der består af 13 førende cleantechklynger fra
Europa, Nordamerika og Sydafrika med særligt fokus
på projektudvikling, internationalisering og videndeling.
CLEAN er samtidig vært for ICN-sekretariatet, og
kan igennem sit ICN-medlemskab tilbyde en række
services til eksportorienterede virksomheder, og giver
adgang til bl.a. internationale udbud med fokus på
konkrete miljøudfordringer, hjælp til at finde udenlandske
forretningspartnere (ICN passport), og matchmaking
missioner i USA og Kina. Såfremt en CLEAN-virksomhed
har et internationalt udbud kan dette deles med resten
af ICN-klyngerne, som har adgang til mere end 2000
virksomheder på verdensplan.

City Solutions Platform
Byer overalt i verden kæmper for at finde bæredygtige
løsninger på udfordringer, der har vokset sig større end
byerne selv. CLEAN og storbysammenslutningen C40Cities skaber igennem City Solutions Platform (CSP)
muligheden for at adressere og udvikle løsninger til
byernes udfordringer. I CSP-projektet rettes et strategisk
blik mod udvalgte byers grønne udfordringer med
det formål at etablere bæredygtige offentlige-private
partnerskaber. Byerne er problemejere der introduceres
til nye løsninger, som på længere sigt kan fungere som
katalysator for skalérbare løsninger globale udfordringer.
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HENRIK BJØRNAGER

Afdelingsleder, International
(+45) 4094 4400, hbj@cleancluster.dk
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Vi har ikke kunder, men medlemmer. Som triple helix klyngeorganisation er vores
medlemmer både små- og mellemstore virksomheder, større organisationer,
videninstitutioner og offentlige aktører. Sammen med vores medlemmers
ekspertise og know-how gør vi grønne løsninger til sort bundlinje.
Vores medlemmer får mulighed for at gøre deres innovative ideer til forretning. Vi
bygger videnbro mellem forskning og erhvervsliv og faciliterer og støtter op om
innovationsprocesser, netværk, funding og forretningsudvikling.
Vi sørger for, at vores medlemmer er synlige bl.a. på vores hjemmeside og sociale
medier og vi sætter en dyd i at fortælle om alle de spændende cleantechløsninger, vores medlemmer udvikler. Vores medlemmer får også tilbud om projektog eventdeltagelse og får mulighed for at netværke bl.a. til CLEANs årsmøde. Ikke
mindst sørger vi for at lytte til vores medlemmer, så vi kan hjælpe dem bedst muligt
med deres cleantech-udfordringer.
Der ligger i CLEAN en grundantagelse om, at det økonomiske incitament er
en afgørende og magtfuld driver. Vi mener, at vejen til udviklingen af den
grønne omstilling og dermed jobskabelse i Danmark går direkte gennem vores
virksomheder og organisationer og deres indbyrdes samarbejder. Og de mødes
hos CLEAN.
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1st Mile ApS

Frederikssund Erhverv

Pernexus

Acti-Chem A/S

GeoDrilling ApS

Picca Automation A/S

Advansor A/S

Geokon A/S

PlanEnergi

Aguardio ApS

Greatop Science & Technology Development ApS

PlanMiljø

Alexandra Instituttet A/S

Green Moves

Processio ApS

Amager Ressource Center

Green Tech Center A/S

Project Zero A/S

AquaGreen

Hedensted Kommune

Racell Saphire ApS

AU Aarhus Universitet

HiSun DK ApS

Rambøll Group

BANKE ApS

HOFOR A/S

RHOV Region Hovedstaden

Bech-Bruun

Holscher Design Aps

RMID Region Midtjylland

Billund Kommune

INCUBA A/S

RSYD Region Syddanmark

BlueKolding A/S

INNOTERM

Saint-Gobain Denmark A/S

CBS Copenhagen Business School

InQvation ApS

Saltkraft ApS

CCM Electronic Engineering ApS

Insero A/S

Scanex Venture

Converdan A/S

IPU

Schluter - Systems KG

Convert

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S

SDI - Syddansk Innovation A/S

Damgaard Rådgivende Ingeniører

Ivar Lykke Kristensen

SDU Syddansk Universitet

Danfoss A/S

Kalundborg Forsyning

SE Next Step A/S

Danish Water Technology Group

Kalundborg Kommune

SEAS-NVE Holding A/S

Dansk Design Center

KIRT x THOMSEN

Sharepeeps ApS

Dansk Energi

Klimadan A/S

Slagelse Erhvervscenter

Dansk Gasteknisk Center A/S

Kolding Kommune

Smart City Catalyst

Dansk-Tysk Handelskammer

Københavns Kommune

STAC Technology

DEM Dansk Energi Management

Leap Technology

Steel Nordic

Develco A/S

Leapcraft

Strategirummet Aps

DI Dansk Industri

LED iBond

Sweco Danmark (tidl. Grontmij)

DTU Danmarks Tekniske Universitet

Lodam Electronics A/S

Sønderborg Kommune

E.ON Danmark A/S

Logstor A/S

Sønderborg Vækstråd

Easy Park

Lundgrens

Transition ApS

EcoBETA

Mediegruppen

Udvikling Fyn P/S

Elmann Advokatpartnerselskab

Middelfart Erhvervscenter

Umore Consulting ApS

Energiforbedring

Middelfart Kommune

URS Udviklingsråd Sønderjylland

Energy and Climate Academy

Middelfart Spildevand A/S

VCS Denmark (Vandcenter Syd)

Energy Innovation Cluster

MSK Maskinmesterskole København

Vestfrost Solutions A/S

Enexio ApS

NGF Nature Energy

Via Trafik Rådgivning A/S

EUC Syd

NIKO

Viegand og Maagøe

eviShine A/S

Nordfyns Kommune

VisBlue

EWII Energi A/S

NordicFlexHouse IVS

Visility ApS

Faaborg Midtfyn Kommune

Nordiq Group A/S

Y.E.S., Your Electronic Supplier A/S

Fischer Advokatfirma ApS

Nordsense

ØkoSafe ApS

Fischer Lighting ApS

NorthQ ApS

Aarhus Kommune

Fjernvarme Fyn A/S

Novafos

AAU Aalborg Universitet

FORCE Technology

Novalume A/S

Foresight Cleantech Accelerator Centre

Odense Kommune

Fredericia Kommune

OE3i ApS

Frederiksberg Forsyning

OJ Electronics A/S
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CLEANS
MEDARBEJDERE

International
FREDERIK THURE

MORTEN KILDAHL-SØRENSEN

SCOTT ALLISON

Sekretariatsleder for International

Projektchef

Projektleder

Cleantech Network

Ledelse
CARSTEN ORTH GAARN-LARSEN

HENRIK BJERREGAARD

HENRIK BJØRNAGER JENSEN

Direktør

Afdelingsleder, Smart Energy

Afdelingsleder, International

(+45) 2323 0000

(+45) 3120 2231

(+45) 4094 4400

cgl@cleancluster.dk

heb@cleancluster.dk

hbj@cleancluster.dk

KIM FREDENSLUND

MARIA SKOTTE

MICHAEL JOHANSEN

Økonomichef

Afdelingsleder, Miljø & Smart City

Udviklingschef

(+45) 4094 4400

(+45) 2326 0460

(+45) 5029 6771

hbj@cleancluster.dk

mks@cleancluster.dk

sca@cleancluster.dk

SVEND ROED NIELSEN

XU ZHAI

Senior Projektchef

Projektleder

(+45) 2526 7523

(+45) 5014 7565

srn@cleancluster.dk

xuz@cleancluster.dk

Miljø & Smart City

(+45) 2926 3754

(+45) 6142 4400

(+45) 4079 3399

ANDERS SLOTH NIELSEN

ANNE DORTHE JOSIASSEN

AUGUSTAS SUDARAS

kif@cleancluster.dk

mas@cleancluster.dk

mij@cleancluster.dk

Projektleder

Projektchef

Studentermedhjælper

Support
ANN-KATHRIN SCHOLTYSSEK

BIRGITTE UTOFT SØRENSEN

HANNE RAHBÆK KRAGH

Projektassistent

Controller

Chefkonsulent

(+45) 8175 3977

(+45) 2625 1394

asn@cleancluster.dk

adj@cleancluster.dk

CHARLOTTE DARRE

EMIL SØNDERGAARD HANSEN

KIRSTINE DUPONT

Projektleder

Studentermedhjælper

Kommunikationsmanager

(+45) 3086 6686
(+45) 9399 1423

(+45) 40214586

(+45) 2251 1153

aks@cleancluster.dk

bus@cleancluster.dk

hrk@cleancluster.dk

JETTE FALCK BEK

JYTTE HANSEN

MIKKEL LARSEN-LEDET

Bogholder

Sekretær

Senior Konsulent

(+45) 8144 1000

(+45) 2866 8678

jfb@cleancluster.dk

hbj@cleancluster.dk

mll@cleancluster.dk

(+45) 2876 8364
kid@cleancluster.dk

LASSE AAHAVE UHD

LINN MALNACS

LOTTE LINDGAARD ANDERSEN

Projektassistent

Studentermedhjælper

Projektchef

lim@cleancluster.dk

luh@cleancluster.dk

(+45) 2422 9228
lla@cleancluster.dk

LOUISE EJS

LÆRKE DAHL KLAUSEN

NIKLAS PEDERSEN

Kommunikationskonsulent

Projektleder

Projektassistent

(+45) 2229 2796

(+45) 6051 0198

(+45) 6015 2006

loe@cleancluster.dk

ldk@cleancluster.dk

njp@cleancluster.dk

NILAS RØPKE DRIESSEN

SIMON BAAGØE ANDERSEN

SISSE MEIER

Grafiker

Senior Projektleder

Kommunikationsmanager

NRD@cleancluster.dk
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esh@cleancluster.dk

chd@cleancluster.dk

(+45) 2678 5953
(+45) 3013 4573

aus@cleancluster.dk

(+45) 6071 1585

(+45) 2829 1910

sb@cleancluster.dk

sim@cleancluster.dk

SØREN BERNT LINDEGAARD

ULLA KRISTINE BRANDT

Projektchef

Senior Projektleder

(+45) 4259 5020

(+45) 2963 7137

sbl@cleancluster.dk

ukb@cleancluster.dk
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ANERKENDELSER & PRISER

Smart Energy
ANNE BAASTRUP HOLM

ANNE KATRINE ARENTSEN

CHARLOTTE BAUMGARTNER

Senior Projektleder

Kommunikationsassistent

Kommunikations- og
Eventmanager

(+45) 2534 7144

(+45) 2561 3860

(+45) 81449255

abh@cleancluster.dk

aka@cleancluster.dk

clb@cleancluster.dk

CHRISTIAN BOYSEN

CLAUS MEINECHE

EMILIE FABER

Projektchef

Projektchef

Kommunikations- og

CLEAN er i flere sammenhænge anerkendt som en
førende klyngeorganisation.

Eventkonsulent
(+45) 6171 8663

(+45) 3122 6238

(+45) 2423 3966

chb@cleancluster.dk

clm@cleancluster.dk

emf@cleancluster.dk

FRANK KROGH IVERSEN

HANS JØRGEN BRODERSEN

KEVIN AUTZEN

Senior Teknologiansvarlig

Senior Projektleder

Projektleder

(+45) 2388 8122

(+45) 2688 0228

fri@cleancluster.dk

hjb@cleancluster.dk

Guldklynge
CLEAN er anerkendt som én af Europas førende klynger
efter EU’s Cluster Management Excellence standard. CLEAN
anvendes ofte som et best practice eksempel på god
klyngeledelse.

(+45) 9340 3089
kpa@cleancluster.dk

LEON AAHAVE UHD

LOTTE GRAMKOW

MADS LAURITSEN

Projektchef

Senior Projektleder

Projektleder

(+45) 2973 0187

(+45) 2031 6463

(+45) 2789 0985

lau@cleancluster.dk

log@cleancluster.dk

mal@cleancluster.dk

MICHAEL SØRENSEN

MARIE JOHANSEN

MARTIN EJLSKOV HANSEN

Senior Projektleder

Senior Projektleder

Konsulent

(+45) 8144 3200

(+45) 9330 2976

(+45) 3162 2882

mt@cleancluster.dk

maj@cleancluster.dk

meh@cleancluster.dk

MARTIN TOFTEGAARD LAUGESEN

METTE REINDAHL ANDERSEN

NICOLAI LAUTRUP ANDERSEN

Kommunikations- og

Teknisk Projektkonsulent

Projektleder

RegioStars Award
CLEAN vandt i 2016 den prestigefyldte pris RegioStars
Award som tildeles af Europa Kommissionen til regionale
initiativer, der skal inspirere andre regioner i Europa.

EU Cluster Partnership Award
Europa Kommissionen har tildelt et CLEAN-initiativ EU
Cluster Partnership Award. Prisen gives til Europas bedste
European Strategic Cluster Partnership, som kendetegner
internationale klyngesamarbejder af høj kvalitet.

Eventmanager
(+45) 6133 8366

(+45) 2390 5335

(+45) 8144 7080

mtl@cleancluster.dk

mar@cleancluster.dk

nla@cleancluster.dk

PETER MUNCH KOFOED

RENE KJÆR JENSEN

SIGURD VIVE BERGSTRØM

Senior Projektleder

Projektleder

Studentermedhjælper

pmk@cleancluster.dk

(+45) 8144 1000

Klima100
CLEAN-initiativ er anerkendt af Realdania som værende
blandt de bedste danske klimaprojekter.

svb@cleancluster.dk

hbj@cleancluster.dk
TIM DAMGAARD-VYUM

Projektadministrator
(+45) 4223 1976
tiv@cleancluster.dk
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