800

mio. kr. i projekter
på tværs af hele
energisektoren

Sammen gør vi
Danmark til grøn
førernation for
innovative og globale
energiløsninger

400

medlemmer blandt
Danmarks innovative
energivirksomheder

30

partnere på udvalgte
vækstmarkeder via
globalt netværk

40

engagerede
kollegaer fordelt
i hele Danmark

100 aktive projekter
– skal det næste
være dit?
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Fokus på konkrete resultater

Strategisk samarbejde
løser morgendagens
udfordringer
Målet for 2030 er klart: Vi skal reducere Danmarks C0₂-udledning med 70 %. Det kræver,
at vi arbejder sammen om den grønne omstilling i den danske energisektor, og at vi
skaber nye teknologiske løsninger, der går på tværs og rækker langt ind i fremtiden.
Det hjælper vi med i Energy Cluster Denmark.
400 innovative virksomheder, førende videninstitutioner og offentlige organisationer er medlem
af Energy Cluster Denmark. Og vi vil også gerne
have dig med! Vi er Danmarks innovationsplatform
for energisektoren. Et professionelt og neutralt
mødested, hvor du indgår i partnerskaber om
innovationsprojekter, der bliver til virkelighed.

Vi faciliterer udelukkende virksomhedsdrevet innovation. Uden en relevant udfordring eller kompleks
problemstilling, som en virksomhed brænder for at
få løst, er der intet projekt. Sådan ved vi, at vi kun
arbejder med det, der er mest relevant. Vi sikrer
finansiering og fremdrift gennem skarp projektledelse og løfter produkter og processer til innovative og konkurrencedygtige nye løsninger til gavn
for den grønne omstilling.

“Der er i Danmark en underskov af virksomheder, som
har et kæmpe potentiale for at samarbejde om at udvikle
nye og globale energiteknologiske løsninger, som verden
efterspørger. Det potentiale skal vi accelerere.”
Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark

90%

af vores projekter
fører til nye
løsninger

Samarbejde og
fagligt fokus
I tæt samarbejde med hele klyngen for energiteknologi
i Danmark har vi udpeget fem faglige fokusområder, som
definerer energisektorens udfordringer det næste årti.

Innovative løsninger
på tværs af
energisektoren
Energy Cluster Denmark er formet af industrien og drevet af
behovet for et stærkt samlingspunkt for innovation. Vi arbejder
med den teknologiske udvikling af energisystemet. Som medlem
får du adgang til at blive partner på konkrete løsninger, som
markedet efterspørger.

Energiproduktion
Virksomheder, der udvikler og leverer
energi i form af grøn strøm, varme, gas
og olie. Derudover underleverandører
af komponenter, produkter, services og
systemløsninger.

Energiinfrastruktur
Alle el-, gas- og varmeforsyningsselskaber og handelsselskaber.
Derudover en række underleverandører
af komponenter, produkter, services
og systemløsninger.

Energilagring
Virksomheder, der udvikler og
producerer produkter inden for
konverteringsteknologier og lagring
i alle energiformer.

Energieffektivitet
Virksomheder, der udvikler og producerer
komponenter, produkter, services og
systemløsninger til energiforbrugende
apparater og systemer.

Tværgående områder
Vi tænker sektorkobling til fx. transportsektoren, systemintegration og digitalisering ind i alle fire fokusområder.

Energy Cluster Denmark

Kom i selskab
med 400 innovative
virksomheder i
den danske
energisektor

Hele energisektorens innovationsplatform
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Medlemsfordele
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Professionelt
mødested for den
danske energisektor
Energy Cluster Denmark samler som klyngeorganisation
hele den danske energisektor. Med blikket rettet mod
innovation skaber vi matchmaking mellem relevante
virksomheder, universiteter og andre strategiske partnere.
Som professionelt mødested danner vi samtidig rammen
om netværk, ny forskningsbaseret viden og faglig sparring
på tværs af sektoren.

4.000

netværksdeltagere til
B2B matchmaking
events hvert år

Dine medlemsfordele

What’s in it for me?

Innovation

”De kan komme med ideer, vi aldrig selv ville
drømme om – noget, der er fuldstændig nyt for
os, og som vi ikke havde set komme.”
Jesper Møller, Head of Offshore Concepts & Solutions, Siemens Gamesa Renewable Energy

Fundraising og projektledelse
Få adgang til nogle af landets bedste fundraisere og hjælp til ansøgninger,
som er målrettet danske og europæiske innovationspuljer. Aktuelt er vores
portefølje på 800 mio. kr., og vi arbejder konstant på at udvide den.

Promovering og markedsføring
Bliv synlig i klyngen og resten af verden. Du bliver eksponeret i nyhedsmedier
og vores nyhedsbrev, der har 5.000 læsere, på vores sociale medier med mere
end 10.000 følgere, på energycluster.dk og som oplægsholder til vores events.

”Vi får helt konkret innovation ud af det!
Input, inspiration, ideer, adgang til funding og
medfinansiering af projekter. Ved at engagere os
udbygger vi vores projekt scouting markant.”
Per Fenger, adm. direktør i Liftra

Internationalisering
Energy Cluster Denmark excellerer i at samle og understøtte danske
virksomheder og videninstitutioner deltagelse i internationale innovationsaktiviteter. Nye internationale samarbejder og innovationsaktiviteter, som
fører til internationale ordrer.

Netværk og events
Bliv en del af den danske energisektors second-to-none innovationsnetværk. Du får bl.a. adgang til hackathons, faglige webinarer og InvestorDay,
B2B matchmaking events med 4.000 deltagere, Investerday med mere end
50 investorer og årsmøde med 300 deltagere fra hele energisektoren. Der er
mindst et innovationsevent hver måned – også online.

”En af bedste internationale aktiviteter, jeg har
deltaget i. Programmet på halvanden dag var
to-the-point. Jeg nåede at præsentere DSVs
services for masser af relevante kunder og
samarbejdspartnere. Det er unikt og af stor
værdi for os.”
Jesper Dybdahl, Section Manager i DSV Air & Sea A/S

Energy Cluster Denmark

Sæt din virksomhed i spil sammen med de største danske energivirksomheder,
landets førende forskere, nicheprægede små og store virksomheder og startups. Sammen udvikler I nye løsninger gennem vores innovationsprojekter.
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Ambitiøs industridrevet
innovation

89%

af vores projektdeltagere
er på udkig efter det
næste projekt sammen
med os.

Projekter

Som medlem af Energy Cluster Denmark får du adgang til de mest spændende
innovationsprojekter inden for energisektoren i Danmark. Lige nu har vi gang i mere
end 100 projekter, som omhandler innovation, udvikling, viden og internationalisering.
Kig med her på nogle af de mange projekter.

Droner revolutionerer
vedligeholdelsen af
havvindmøller

Overskudsvarme
giver nye
forretningsmuligheder

PtX gør
olie- gasindustrien
grønnere

Siemens Gamesa, Ørsted og andre store
vindvirksomheder har store udgifter til at
vedligeholde deres offshore vindmøller. Ved
hjælp af droneteknologi kan de snart få fragtet
pakker med værktøj, reservedele mv. på op til 40
kg ud til vindmøller, der står op til 80 km fra land.
Projektgruppen med bl.a. Aalborg Universitet,
Loxar, European Merchandise Group og
Aeroscout udfordrer alt det, droner kan i dag.

Elforbruget til de største datacentre i Danmark
forventes at være ca. 3.600 GWh årligt i 2025, og
der genereres herved en meget stor mængde
overskudsvarme. Men hvordan udnytter man
overskudsvarmen? Det kalder på nye grønne
forretningsmuligheder. En løsning som bl.a.
Aalborg Universitet, HeatFlow og R&R Consult
er gået sammen om at skabe.

Det kræver meget energi at hente olie og gas
op fra undergrunden, men hvordan reducerer
man CO₂-aftrykket? En større olieoperatør står
i spidsen for et projekt, der bl.a. skal tilføre brint
til naturgas, udnytte vedvarende energi til at
reducere klimaaftrykket – og på længere sigt gøre
produktion af olie og gas fossilfrit. Det kan skabe
et nyt marked for grønne teknologier.

Genanvendelse
af vindmøllevinger

Fangst og
lagring af CO₂

På verdensplan snurrer 2,5 mio. tons
kompositmaterialer lige nu rundt som
vindmøllevinger. Hvordan kan disse materialer
genanvendes til nye højkvalitetsprodukter?
Det vil Makeen Power, FLSmidth, HJHansen,
DTU og SDU finde svar på i et projekt hvor
Vestas, Siemens Gamesa, LM Wind Power og
Ørsted aktivt bidrager med deres viden om
vindmøllevinger. Et nyt industrieventyr lurer
rundt om hjørnet.

Der er et stort potentiale i at fange CO₂. Bliver den
lagret i undergrunden, kan den genanvendes til
at producere bl.a. flydende brændstof. Danmarks
første anlæg til at fange CO₂ på kraftværker er
under opbygning på ARC. Samtidig er en række
små og mellemstore virksomheder sammen
med en større kemivirksomhed ved at lagre CO₂
i Nordsøen. Det kan blive en gamechanger for at
nedbringe CO₂.

Hele energisektorens innovationsplatform

Hvad optager Vattenfall, Equinor og Siemens
Gamesa Renewable Energy? Og kan man sammen
udvikle nye prototyper og koncepter i løbet af to
intensive dage, som kan lanceres på nye markeder?
Det fik 85 virksomheder mulighed for at afprøve på et
2-dages nternationalt hackathon. Resultat?
Nye prototyper og nye internationale samarbejder,
som fører til nye internationale ordrer.

Se alle projekter på:
energycluster.dk

Energy Cluster Denmark

Danske virksomheder får nye
internationale samarbejder
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Bliv medlem i dag
Det er nemt at blive medlem af Energy Cluster
Denmark. Du skal blot udfylde en formular her:
energyclusterdenmark.dk/bliv-medlem
Et medlemskab koster fra 2.500 kr., og som medlemsvirksomhed får I tilknyttet en medarbejder, der er dedikeret
til at lære jer, jeres forretningsmodel og innovationsbehov at
kende. Jeres manager kan derfor altid matche jer med andre
medlemmer – så I sammen kan accelerere den
grønne omstilling.
Vil du gerne vide mere om, hvordan Energy Cluster Denmark
kan skabe værdi for dig, er du altid velkommen til at kontakte
Louise Hinrichsen Thorsen, Member- & Relationship Manager,
på +45 2612 9609 eller lht@energycluster.dk

www.energycluster.dk
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