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Proces for
Innovation
Roadmap

Energy Cluster 
Denmark

Alle input konsolideres i ét samlet Innovation Roadmap for 
energiklyngen. Nummerering er ikke udtryk for prioritering. 

Anbefalinger omsættes til konkrete innovationsprojekter og 
innovationsaktiviteter sammen med virksomheder og 
videninstitutioner. 

Bestyrelsen i 
Energy Cluster 

Denmark

Anbefalingerne overleveres til bestyrelsen i Energy Cluster 
Denmark på årlig strategidag. 

Anbefalinger fra 
Innovation 

Boards

Anbefalinger vedrørende de store teknologiske udfordringer i 
energisektoren udarbejdes af Innovation Boards i sektorens 
brancheorganisationer, og suppleret med input fra 
videninstitutioner.



Tak for inputs 
Innovation Roadmap 2023

Innovation Boards 
Brancheorganisationer og videninstitutioner 
definerer de større teknologiske udfordringer 

og sigtelinjer én gang om året.

Bestyrelsen i Energy Cluster Denmark
Sikrer retningen for innovation i energiklyngen 

og udarbejder Innovation Roadmap én gang om 
året

Energy Cluster Denmark
Implementerer strategiske input i 

konkrete innovationsprojekter og aktiviteter
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Innovation Roadmap 2023

EI
GAS
VARME
BRÆNDSTOF/KEMIKALIER
BIOMASSE
CO2



Energiproduktion
Fokusområde nr. 1



Udbygning af vedvarende energi 
og anden energiproduktion

1. Industrialisering, skalering og hurtigere udbygning af vindenergi, herunder udvikling, produktion, 
transport og installation samt flydende vind

2. Innovation indenfor vindmøller og substrukturer med fokus på anvendelsen til P2X (og andre ikke-
netkoblede anvendelser)

3. Digitalisering herunder probabilistiske designmetoder og metoder til at reducere drifts-og 
vedligeholdelsesudgifter samt levetidsforlængelse ved hjælp af f.eks. digitale tvillinger (materiale- og 
komponentniveau)

4. Dekommissionering og substituering af materialer for at øge graden af genbrugeligt materiale i 
vindmøllen og ved anden energiproduktion samt mindske miljøpåvirkning og reducere spild eller 
alternativt forlænge møllens operationelle levetid

5. Innovative løsninger til nedbringelse af emissioner og miljøpåvirkninger fra offshore og onshore olie og 
gasanlæg, brønde, rørledninger, lastesystemer mv.



Energilagring
Fokusområde nr. 2



Energilagring

1. Forsat udvikling af kort- og langtidslagringsteknologier, herunder batterier, termisk lagring, PTX 
mm. 

2. Elektrolyse direkte koblet til VE, samt omkostingsreduktion ved elektrolyse. Bl.a. styring, wear and 
tear, opsætning, input-/outputstrømme, fleksibilitet, hastighed i rampetider, produktionsformer, 
redundans, materialevalg, funktionsenheder m.v.

3. Brug af "X" i transport og industrisektor. Udvikle og skalere PtX teknologi og elektrolyseteknologi 
til produktion af grønt brint og brintbaserede produkter til tung transport og industri

4. Infrastruktur med PtX anlæg. Nødvendig og hensigtsmæssig infrastruktur, der understøtter en 
betydelig og fleksibel udrulning af PtX-anlæg. 

5. Sikkerhed og standardisering. Sikkerhedsmæssige analyser af nye systemer, anlæg og processer. 
Afprøvning/test. Behov for indsats for at opnå tilpasning eller udvikling af nye standarder, som 
kan understøtte. 



Energiinfrastruktur
Fokusområde nr. 3



Energiinfrastruktur
1. Infrastruktur for Energiøer med opsamling af elproduktion fra havvindmølleparker og kobling til eltransmisionsanlæg for levering

af elproduktion til forbrug eller til energiomsætning. Fokus bl.a. på optimeret integration til offshore og onshore 
energiinfrastrukturer (el, metan, CO2, varme, vand), energimæssig integration af Energiøerne med PtX anlæg, og 
varmeinfrastrukturer og opdateret markedsdesign og -kobling, drifts- og styringsmetoder samt stabilitet og systemsikkerhed 
for nye store offshore net (HVDC).

2. Systemintegreret e-mobilitet og ladeinfrastruktur. Nye forretningsmodeller for smart ladning og V2G. Massiv udbredelse af ny 
ladeinfrastrukturer og hurtigladningsteknologier, der understøtter væksten i elektrificeret vejtransport 

3. Digital infrastruktur for øget integration og Cybersikkerhed for energiinfrastrukturerne. Bl.a. udvikling af ny IT- og OT-
styringsarkitektur på tværs af energiformer, f.eks.. microgrids, energifællesskaber med peer2peer energiudveksling samt 
koblingspunkter. Nye værktøjer til bedre systemdrift, overvågning og optimering af energi infrastrukturerne samt sikring af 
stabilitet og kobling til de overordnede energiinfrastrukturer. Cybersecurity og -privacy for digital infrastruktur. 

4. Infrastrukturer for gasser og nye brændstoffer. Den eksisterende gasinfrastruktur er fortrinsvis for metan og opgraderet 
biometan. Der vil snart vise sig behov for ny infrastruktur til transport af gasser som brint, CO2, PtX gasser m.v. Det er enorme 
samfundsinvesteringer, som kræver optimerede løsninger fra planlægning til drift. Sammenhængen med de andre 
energisystemer er oplagt, og særligt nyttiggørelse af overskydende varme i fjernvarmesystemet er optimal og kræver 
integreret planlægning. Udover infrastruktur til gasser, så kan der også vise sig behov for infrastrukturer for flydende produkter 
som ammoniak, metanol og DME

5. Lagring som aktiv del af energiinfrastrukturen. Bl.a. Udvikling af eksisterende lagerinfrastruktur (gas) og etablering af nye 
energiinfrastrukturer for energilagring gennem bl.a. direkte el, komprimeret luft og brint samt systemer for CO2-lagring. Den 
direkte lagring af el kan ske i store batterisystemer tilsluttet elnettet (BESS), der udover selve ellagringen også åbner gode 
muligheder for levering af systemydelser til elsystemet og de direkte batterier kan løse opgaver som f.eks. lager til ECD Aarhus 
stationer og DC applikationer. 



Energieffektivitet
Fokusområde nr. 4



Energieffektivisering
1. Energieffektivitet i industrien, fleksibelt forbrug og udnyttelse af overskudsvarme. Intelligent styring til reducering af 

energiforbrug, samt skabelse af fleksibilitet i energiforbruget (i tidsperspektiv). Systemperspektivet ift. sektorkobling til
fjernvarme via bl.a. udnyttelse af varme fra lokale varme/køle systemer. Varmegenvinding ved hjælp af varmepumper, både til 
internt brug i processer samt til videresalg til fjernvarmeværker er en oplagt vej til at reducere det samlede aftryk fra en industri, 
hvor målsætningerne kan være svære at nå. 

2. Bygningsinstallationer og systemer, energirenovering og forsyning. Vægt på styringsdelen (ikke materialer). Intelligent og 
databaseret styring, herunder anlæg hvor de enkelte undersystemers    drift automatisk tilpasses hinanden (f.eks. varme, 
ventilation). Automatisk indregulering / "komissioning". Databaseret diagnosticering og ”smart” vedligehold. Dynamisk og 
prognosebaseret temperaturregulering for at skabe fleksibilitet og forbedret indeklima. Demand response både på el og på 
varme. Energirenovering af installationer i den eksisterende bygningsmasse (afgrænses fra klimaskærm). 

3. Effektivisering af Power-to-X og forædlingssynteserne. Generel effektivitet af teknologien + genbrug af spildenergi (primært 
varme). Effektive og stabile elektrolyseanlæg, metanisering, ammoniak-produktion. Restproduktoptimering, eksempelvis ilt ved 
elektrolyse. Energieffektivisering af konverteringsprocesser, herunder design af konvertere og power system komponenter for 
øget effektivitet. Kostoptimeret brintproduktion, bl.a. ved at muliggøre fleksible drift for optimal udnyttelse af perioder med 
lave elpriser. 

4. Effektiv styring og omsætning/konvertering af elektricitet (effektelektronik). Der kan med fordel kigges på at effektivisere 
konvertere, eksempelvis via  nye materialer og komponenter. Jo større systemer, jo større er konverteringsbehovet. 
Effektelektronik skal ses i forbindelse med energiproduktion (vind, sol), lade standere, køleanlæg, tilkobling af batterier. 

5. Varmepumper og elektriske hybridløsninger: Høje temperaturer, effektivitet og fleksibilitet. Effektivisering / elektrificering af 
processer vha. effektive varmepumper til højere temperaturer, samt teknologier som øger fleksibiliteten (i.e. muligheden for 
hurtig op- og nedregulering). Herunder elektriske hybridløsninger (varmepumper + direkte el) samt valg og potentielt blanding 
af kølemidler for optimering af varmepumpeeffektivitet ved givne temperaturniveauer. 



Sektorkobling og Digitalisering
Fokusområde nr. 5



Sektorkobling og Digitalisering
1. Udvikle og skalere PtX-teknologi og elektrolyseteknologi til produktion af grøn brint og brintbaserede produkter til tung transport og 

industri. Der er behov for  undersøge, hvordan PtX-anlæg og elektrolyseteknologi skaleres, billiggøres og gøres fleksible i forhold til 
fluktuationer i energipriser. Undersøgelse af, hvordan PtX-anlæg kan optimeres ved at spille sammen med f.eks. energimarked, elnet og 
fjernvarmen. Der er også behov for at arbejde for, at eksempelvis mindre PtX-anlæg gøres mere rentable, så vi sikrer en større udbredelse 
af teknologien. Eksempelvis er der et potentiale i bakteriel behandling ift. lavere Capex-omkostninger sammenlignet med katalysatorer.  

2. CCUS - Udvikling af teknologi til fangst, transport og lagring af kulstof. Etablering af fangstanlæg på danske punktkilder og udvikling af 
metoder til anvendelse, transport og lagring af kulstof fra biogene og fossile kilder.  Kræver nye standarder, infrastruktur, og at transport 
billiggøres samt billige og effektive løsninger til lagring af CO2 (rør, tanke, landtransport og skibe). Undersøgelser af geologiske 
formationer og reservoirs med henblik på lagring on-, near- og offshore. Innovation i anvendelse af fanget kulstof til brændsler og 
sekundære formål i industri og slutprodukter som fx plastik.

3. Samspil mellem energi og forsyningsinfrastruktur og integration mellem sektorer, herunder el, varme (fjernvarme og gas), vand (og 
spildevand) til at fremme fleksibilitet i energisystemet gennem udvikling og afprøvning af markedsdesign, der giver de rette 
investeringsincitamenter og sikrer aktivers evne til at reagere på prissignaler mm. Markedet skal videreudvikles, så prissignaler sikrer 
aktivering eller udskydelse af forbrug på tværs af sektorerne og sikrer, at vores grønne investeringer er så effektive som muligt. Vi skal 
bruge markedet til at skabe en adfærd, der sikrer den mest effektive brug af energi og infrastruktur på ethvert tidspunkt og markedsregler, 
som understøtter handel med fleksibilitet på tværs af sektorer, og som sikrer effektiv konkurrence om levering af fleksibilitetsydelser. 
Udvikling af et design, der skaber grundlaget for, at den billigste fleksibilitet sættes først i spil.

4. Elektrificering af processer i industrien kræver udvikling og demonstration af ny teknologi til høj-temperatur processer f.eks. varmepumper 
og elektriske forbrændingsovne. Fremme integration af store varmepumper, individuelle varmepumper og andre varmepumpe-drevne 
løsninger. Afprøvning af fordele ved at udnytte fjernvarmens varme vand som varmekilde til industri-varmepumper.

5. Billiggørelse og integration af biogas til anvendelse i tung transport og industri. Placering af PtX-anlæg, og biogasanlæg har betydning for 
planlægning af infrastrukturen. PtX-anlægs og biogas/hybridløsningers muligheder i fleksibilitetsmarkedet. Udvikling af teknologi til fangst 
og anvendelse af kulstof fra store biogasanlæg således, at kulstof kan anvendes til e-fuels og andre industrielle formål.
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