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GRØN OMSTILLING
- SORT BUNDLINJE

I CLEAN adresserer vi samfundets store, komplekse udfordringer inden for den grønne 
omstilling – men med sorte bundlinjer for øje. 

Den grønne omstilling skal kunne betale sig for Danmarks virksomheder og for 
Danmark. En sort bundlinje for virksomhederne, flere danske job og en sundere klode – 
hos CLEAN er det ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger.

CLEAN bidrager således til løsning af betydelige samfundsudfordringer for bæredygtig 
fremstilling og anvendelse af energi, øget genanvendelse og optimering af ressourcer 
som affald og vand samt anvendelse af big data. Det er ganske enkelt grøn omstilling i 
praksis.

For tre år siden tog vi det første skridt som Danmarks nationale cleantech klynge med 
det sigte at skabe et naturligt omdrejningspunkt for danske virksomheder, universiteter 
og offentlige myndigheder og styrke det internationale fokus på dansk cleantech og 
eksporten af integrerede løsninger. 

CLEAN er blevet til dén klynge, hvor der udvikles nye løsninger til store udfordringer 
– vi gør en forskel, det skal vi være stolte af. Naturligvis i godt samarbejde med - og 
støttet af - et stærkt sekretariat i CLEAN med en række engagerede og kompetente 
medarbejdere. 

Grundvilkåret i en klynge er mødet mellem ligesindede, der alligevel er så tilpas 
forskellige, at de kan inspirere hinanden til at vokse – både hver for sig og sammen.  
Medlemsengagementet og involvering er drivmidlet for et stærkt og spændende CLEAN. 
Derfor vil vi udbygge og styrke dette arbejde, således at medlemmer tegner CLEANs 
retning endnu mere og deltager aktivt i udviklingen af nye aktiviteter og projekter. 

CLEAN ER medlemmerne, og det er medlemmerne, som skaber den grønne omstilling. 
Med et samtidigt, godt blik for de sorte bundlinjer i de grønne løsninger. 

Det er meningen med CLEAN.
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"Den grønne omstilling skal 

kunne betale sig for Danmarks 

virksomheder og for Danmark. En 

sort bundlinje for virksomhederne, 

flere danske job og en sundere 

klode – hos CLEAN er det ikke 

modsætninger, men hinandens 

forudsætninger."

 Kim Christensen 
Bestyrelsesformand, CLEAN
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CLEAN HAR TRE AFGØRENDE ROLLER

CLEANs faciliterende rolle spænder fra formidling 
af nye muligheder og partnerskaber i innovative 
netværk, over udvikling af nye initiativer og drift af hele 
projekter, til opbygning af konsortier med henblik på 
at lade konsortierne bygge en ny og mere bæredygtig 
virkelighed for det enkelte CLEAN-medlem.

Hvert enkelt projekt repræsenterer et særskilt problem, 
som udtænkes og suppleres i CLEANs nationale 
netværk og (gen)implementeres regionalt. Selvom intet 
lokalt forankret projekt har én global, uniform løsning, 
så udgøres CLEANs værktøjskasse af tre overordnede 
niveauer – vi forbinder mennesker og aktører 
i gensidigt nyttige partnerskaber, vi udvikler nye 
konkrete initiativer og virkeliggør idéer til løsninger.

CLEAN SKUBBER TIL DEN 
GRØNNE OMSTILLING
– VED AT VÆRE DEN

NOK SNAK.

Som landsdækkende medlemsorganisation for det grønne 
Danmark ved CLEAN, hvad der virker og ikke mindst, hvad 
der kan betale sig. For CLEAN er medlemmerne. Gennem 
CLEAN får Danmarks cleantech-virksomheder adgang 
til viden, netværk og projektsamarbejder, der forener 
bæredygtige og økonomiske interesser og omsætter grøn 
vækst til sorte tal på bundlinjen. 

CLEAN formidler og driver projekter og partnerskaber 
mellem private cleantech-virksomheder, offentlige aktører 
og vidensinstitutioner. Det skaber innovative løsninger på 
udfordringer, der vedrører os alle. Virksomhederne og 
deres bundlinje er det bærende og nyskabende løfte til 
vores omverden. De motiveres ikke af kun af tanker om, 
hvad der kan betale sig på et tidspunkt, men hvad der kan 
betale sig nu. 

Hos CLEAN insisterer vi på at få beskidte hænder i jagten 
på en renere fremtid. Vi tror på, at en forudsætning for, at 
vi kan løfte vores samfund ind i en sikker fremtid, er, at vi 
sikrer Danmarks grønne virksomheder rige muligheder for 
rentable partnerskaber.

Vi ved, hvordan man finder frem til de rigtige løsninger.  
Vi ved, hvornår det grønne kan betale sig, og vi kender dem, 
der kan få det til at ske. For dansk vækst, viden og velstand. 

Vi taler ikke bare om den grønne omstilling. Vi ér den 
grønne omstilling.

Vi skal omstille os hurtigere, end vi udvikler os. Og vi skal handle mere end vi taler. Alt for ofte er de 

gode intentioner ikke tæt nok på den jord, som bogstaveligt talt er vores brændende platform.
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Vi FORBINDER mennesker og 
organisationer i gensidigt nyttige 
partnerskaber

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer 

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med 
dansk jobskabelse og vækst for øje

CLEAN FORBINDER

CLEAN UDVIKLER

CLEAN VIRKELIGGØR
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Som organisation befinder CLEAN sig i en afgørende 
situation. Vi har fundet en model til at løbe en rentabel grøn 
omstilling i gang hos danske virksomheder. Og den model 
virker. Det har virksomhederne også fundet ud af. Vi kan 
konstatere, at vores organisation og ikke mindst danske 
cleantech virksomheders konkurrencedygtighed er moden 
til, at CLEAN tager endnu et skridt op ad vækststigen.

I CLEAN iagttager vi klyngens strategiske rejse som opdelt 
i fire perioder. Den første lange periode fra 2006-2014 
bestod af mere fragmenterede, regionale klyngeinitiativer.

I perioden 2014-2016 fandt konsolideringen af den egentlige 
klynge sted. Fundamentet for en udvidet projektportefølje 
blev skabt, og organisationen blev trimmet.

I 2016-2018 er fokus på at give klyngen retning og 
perspektiv. Det indebærer bl.a. alignment af processer og 
yderligere formalisering af organisationen.

Forude ligger den fjerde periode 2018-2022 – en periode, 
som vi ser som en afgørende periode for vækst.

Vi kan se på medlemmer og projektpartnere, at vi bliver 
ved med at være stadig mere relevante for udviklingen og 
virkeliggørelsen af Danmarks grønne omstilling.

REGIONALE KLYNGEINITIATIVER

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

2006-2014
FRAGMENTERET

OPBYGNING AF KLYNGEN

• Sekretariatsdrevet udvikling
• Fusion
• Porteføljeopbygning
• Drevet af få medlemmer
• Sekretariat centreret om Region 

Syddanmark & Region Hovedstaden
• Outsourcet økonomistyring

2014-2016
KONSOLIDERET

DANMARKS 
GRØNNE KLYNGE

STRATEGI:
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RETNING PÅ KLYNGEN

• Medlemsdrevet
• Transparent
• Til stede i alle regioner 
• Alignment af processer, 

ressourcer & prioriteter 
• Fokus på afvikling af 

projekter & deres output
• In-house økonomistyring
• Klar forretningsmodel

2016-2018
FOKUSERET

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

2018
DANMARKS 
GRØNNE KLYNGE
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LANDSDÆKKENDE 
KLYNGE MED 
BASE I REGIONALE 
STYRKEPOSITIONER

CLEAN BRINGER DANSKE LØSNINGER 
UD I VERDEN GENNEM SYSTEMATISK 
KONSORTIEDANNELSE

CLEAN forbinder regionale 
styrkepositioner i landsdækkende 
klyngeinfrastruktur

CLEANS INTERNATIONALE ARBEJDE SKABER 
VÆKST & ARBEJDSPLADSER I DANMARK & 
FORSTÆRKER DE REGIONALE STYRKEPOSITIONER

CLEAN har unik adgang 
til samarbejdspartnere i 
store dele af verden

Alene vores størrelse og det faktum, at vi er en 
landsdækkende organisation, gør CLEANs metode unik. 
For CLEAN handler det om at strukturere møderne 
mellem problemerne og løsningerne, og det handler om at 
intensivere de konstruktive og bæredygtige strømninger 
med den enkelte region i tankerne og med hele nationens 
grønne knowhow i ryggen.
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I 2016 blev klyngens aktivitetsniveau øget betragteligt. 
Porteføljen omfattede ved årets udgang 54 projekter inden 
for fokusområderne smart energy, ressourceeffektivitet, 
smart city og internationalisering. Denne projektportefølje 
repræsenterer en samlet værdi af mere end DKK 500 
mio. Over tid repræsenterer CLEANs akkumulerede 
projektportefølje faktisk mere end DKK 1 mia. CLEANs årlige 
omsætning i 2016 var ca. DKK 35 mio. 

AKTIVITETER

Mere end 1400 virksomheder var samlet set 
involveret i klyngeaktiviteter over året. CLEANs 
netværksaktiviteter trækker mange deltagere til, hvilket 
bl.a. ses i Innovationsnetværk for Smart Energy og 
Innovationsnetværk for Miljøteknologi, som har hhv. 288 og 
226 medlemmer. 112 virksomheder deltog i ét af CLEANs 
9 virksomhedsforløb, 130 partnere var involveret i 39 
innovationsprojekter og 29 virksomheder deltog i CLEANs 6 
eksportprojekter. Deltagerne kommer fra hele landet, med 
en overvægt i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. 
Mere end ¾ af deltagerne er SMVer.

MEDLEMMER
Ved årets udgang havde CLEAN 164 medlemmer, heraf 28 
kernemedlemmer. Der har været en moderat afgang og 
tilsvarende tilgang af medlemmer over året. Medlemmerne 
kommer fra hele landet med en overvægt i Region 
Hovedstaden og Region Syddanmark. 3/4 af CLEANs 
medlemmer er SMVer. 

AKTIVITETSNIVEAU 
ANNO 2016

¾ AF 
MEDLEMMERNE 
ER SMV'ER

½ MIA.
PROJEKT
PORTEFØJLE

1400
VIRKSOMHEDER

AKTIVITETSUDVALG

2016 var året, hvor CLEAN etablerede to medlemsdrevne 
aktivitetsudvalg. I udvalgene skaber CLEANs medlemmer 
konkrete udviklingsprojekter og former herved klyngens 
aktiviteter. De 20 medlemmer i Smart City udvalget 
har bl.a. taget initiativ til projekter inden for Mobility 
as a Service, et dansk data økosystem og et smart city 
community. I udvalget for energieffektive teknologier 
arbejdes bl.a. med projekter inden for overskudsvarme og 
industriel effektelektronik.

112 virksomheder deltog i ét af CLEANs 9 virksomhedsforløb, 130 partnere var involveret i 39 
innovationsprojekter og 29 virksomheder deltog i CLEANs 6 eksportprojekter. 

CLEANs
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PROJEKTER
54

526,2 M

Samlet projektbudget

130,6 M

CLEANs projektbudget

PIPELINE
19

296,7 M

Samlet pipelinebudget

38,0 M

CLEANs pipelinebudget

MEDLEMMER
164

28

Kernemedlemmer

136

Almindelige medlemmer

50+
Netværksaktiviteter

2000+ deltagere

39
Innovationsprojekter

130 deltagere

DELTAGERE

6
Eksportprojekter

29 deltagere

15+
Arbejdsgrupper

100+ deltagere

9
Virksomhedsforløb

112 deltagere

DASHBOARD
NØGLETAL CLEAN
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DELTAGERE I AKTIVITETER 
FORDELT GEOGRAFISK

CLEANs DANMARKSKORT

STOR MELLEM LILLE
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MEDLEMMER FORDELT 
GEOGRAFISK

CLEANs DANMARKSKORT

MEDLEMMER KERNEMEDLEMMER
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STRATEGISKE
FOKUSOMRÅDER

CLEAN STRATEGI

CLEANs KERNEMEDLEMMER: 
Aarhus Kommune  EnergiData  Innogie 
Region Sjælland  Aalborg Universitet  
GeoDrilling  IOT Denmark 
Region Hovedstaden  Amager Ressource Center 
Green Tech Center  Københavns Kommune 
Region Midtjylland  Bech-Bruun  Heliac  Lundgrens 
Region Syddanmark  Danfoss 
Hitachi Consulting Danmark  Middelfart Kommune 
Syddansk Universitet  Danmarks Tekniske Universitet 
HOFOR  MiljøForum Fyn  Sønderborg Kommune
Elmann Advokatpartnerselskab  Holscher Design 
Rambøll Group  Transition

CLEAN ARBEJDER MED

• Smart energy

• Ressourceeffektivitet

• Smart city

• Internationalisering
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SMART 
CITY

SMART 
ENERGY

RESSOURCE- 
EFFEKTIVITET

BIG DATA  

DATAMARKEDSPLADS URBAN SOLUTIONS

DESIGN THINKING

SENSORTEKNOLOGIBYOPTIMERING

BATTERIER

INDUSTRIEL ELEKTRONIK

INTEGREREDE SYSTEMER

INTEGREREDE SYSTEMER

ENERGIEFFEKTIVE TEKNOLOGIER

NULSPILDS PRODUKTION

AFFALDSSORTERING

VANDRENSNING

GRUNDVAND

SPILDEVAND

EMISSIONER

BIOFUEL

BIOMATERIALER

VENTILATION

JORDOPRENSNING

BYGNINGER

ADFÆRD

INDUSTRIEL ENERGISYMBIOSE

RESILIENT CITIES

URBAN INFORMATICS

CONNECTIVITY

AUTOMATISERING/INDUSTRI 4.0

VISUALISERING

INTERNET OF THINGS

FORSYNING

ENERGIEFFEKTIVISERING OVERSKUDSVARME

INFRASTRUKTUR

GENBRUGSMATERIALER

DRONER

VANDFORSYNINGCIRKULÆR ØKONOMI
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INNOVATIONSNETVÆRK
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FORSKERE, VIRKSOMHEDER 
& OFFENTLIGE
MYNDIGHEDER I 
INNOVATIONSNETVÆRK

CLEAN FORBINDER

CLEAN driver to landsdækkende innovationsnetværk 
inden for energi og miljø, der samler videninstitutioner, 
virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe 
innovation og vækst.

Medlemskab af CLEANs innovationsnetværk er gratis 
og giver adgang til videndeling, matchmaking og 
projektudviklingsstøtte via deltagelse i Bobleprojekter og 
Technology Demand projekter.

BOBLEPROJEKT

Med bobleprojektmidler støttes den tidlige udviklingsfase og 
modning af innovationsideer. Bobleprojekterne kan omfatte 
alle former for teknologiudvikling inden for de to netværks 
fokusområder og giver virksomheder adgang til at søge 
100.000-400.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand 
hos netværkets videnpartnere.

VIL DU VÆRE MED?

Så tag kontakt til netværkslederne eller tilmeld 
dig på netværkenes hjemmesider. Så kontakter 
vi dig bagefter.

TECHNOLOGY DEMAND

Et Technology Demand-projekt skaber rammerne 
for efterspørgselsdrevet teknologiudvikling ved at 
bringe udfordringsejere, teknologileverandører og 
vidensinstitutioner sammen. Projektformatet kan blandt 
andet bruges til at afklare, om innovative virksomheder og 
vidensinstitutioner kan løse en konkret efterspørgsel fra 
udfordringsejere som fx en kommune, en forsyning eller en 
større produktionsvirksomhed.

MATCHMAKING – MEET THE BUYER

I vores innovationsnetværk arbejder vi som noget nyt 
sammen med interreg programmet SCALE-UP. Det giver 
vores medlemmer mulighed for at deltage i ”Meet the 
Buyer”-arrangementer, hvor virksomheder pitcher deres 
løsninger for relevante beslutningstagere 1:1.

Innovationsnetværkene er støttet af Uddannelses- og 
Forskningsministeriet og Syddansk Vækstforum.

INNOVATIONSNETVÆRK FOR 
MILJØTEKNOLOGI

Simon Baagøe Andersen
Netværksleder

(+45) 6071 1585 

sba@cleancluster.dk 

inno-mt.dk

SCALE-UP NSR

Maria Skotte
Projectchef

(+45) 6142 4400 

mas@cleancluster.dk

northsearegion.eu/scale-up

INNOVATIONSNETVÆRKET SMART 
ENERGY

Claus Meineche
Netværksleder

(+45) 3122 6238

clm@cleancluster.dk 

inno-se.dk

2 LANDSDÆKKENDE
INNOVATIONSNETVÆRK
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FURGY CLEAN INNOVATION
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I NYSKABENDE 
NETVÆRK

CLEAN FORBINDER

Et eksempel på CLEANs rolle som netværksfacilitator er
Furgy Clean Innovation (FCI). Projektet handler om at skabe
grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark og
Tyskland og har potentiale til at opkvalificere store dele
af den danske cleantech-branche.

FCI er et eksempel på, hvordan CLEAN arbejder for at skabe
de bedste forhold for innovation i virksomheder. Ved at
brede klyngetankegangen ud til andre regioner styrkes
virksomhedernes mulighed for at udvikle sig bæredygtigt
i kraft af nye, innovative partnerskaber.

FCI har primært fokus på Syddanmark og Nordtyskland,
og efter etableringen af det nye netværk har private
virksomheder, forskningsinstitutter og offentlige
myndigheder fået adgang til viden og samarbejdspartnere,
som ikke ville være tilgængelige uden det nye netværk.
Missionen er at hjælpe SMV’er til bedre at kunne tilpasse
sig teknologiske- og markedsmæssige ændringer gennem
innovation og samarbejde.

En væsentlig del af CLEANs rolle består i at være den faciliterende og netværksskabende organisation, 

der samler mennesker i nye, vidensbaserede konstellationer. Vi samler de klogeste grønne hjerner 

– og sørger for, at de lærer af hinanden.

Hvem er med: 
Industrie- und Handelskammer 
Flensburg
WTSH
FuE-Zentrum Kiel GmbH
Fachhochschule Kiel
Udviklingsråd Sønderjylland
Kalundborg Forsyning

Projektet er støttet af: 
Interreg Deutschland Danmark og 
Region Syddanmark

FAKTA

UDFORDRING: 
I et område med et betydeligt grønt innovationspotentiale 
har virksomheders forestillinger om barrierer som sprog- 
og kulturforskelle hindret samarbejde.

LØSNING: 
CLEAN etablerede i samarbejde med andre aktører et 
nyt netværk, der tilbyder guidance i grænseoverskridende, 
grønne partnerskaber og innovation.

RESULTAT: 
30 nye, innovative partnerskaber, fx inden for industriel 
elektronik, hvor CLEAN bygger bro mellem innovative 
SMV’er og Syddansk Universitet.

Vores viden og erfaringer vil bringes i spil 
for at styrke samarbejdet mellem SMV’er på 
tværs af grænsen og værdikæder for Clean 
Energy – vi sørger for at viden bliver delt og 
ikke gemt, så nye opdagelser og innovation 
har bedst mulige kår.

 Christian Boysen
Projektchef

Christian Boysen
Projektchef

(+45) 6171 8663

chb@cleancluster.dk

furgyclean.eu
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”Gode kontakter og opfølgning på 
gamle blandet med ny viden og 
input – det er perfekt”.

 Søren Nørgaard Madsen
IoT Smart City Strategist, TDC

BARCELONA SMART CITY EXPO 
& WORLD CONGRESS
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”Super program, Brokerage, pitching event, 
masser af potentielle kunder.”

 Martin Stentoft Jacobsen
Partner, Wastecontrol

& STYRKER SMART CITY 
NETVÆRKET I DANMARK

CLEAN FORBINDER

På den årlige Smart City Expo & World Congress i Barcelona 
står CLEAN for 5. gang i træk for at arrangere den danske 
deltagelse – denne gang på den 420 m2 nordiske pavillon 
sammen med Norge, Finland og Sverige. Udover at vise 
udlandet, præcis hvad det er, vi i Danmark betragter 
som smarte byer, og hvad dansk teknologi og smarte 
energiløsninger kan tilbyde, er den overordnede ambition 
at få etableret Danmark som et Smart City-brand på et 
internationalt niveau for at styrke eksportpotentialet af 
danske løsninger.

Som udstiller på den danske stand fremhæves 
virksomhederne som kernebidragere til udviklingen 
af smarte energiløsninger inden for Smart City på det 
nationale og internationale marked. Som deltager er man 
med til at præge den danske fortælling om, hvordan vi 
udnytter Smart City-potentialet i Danmark, og får stillet sin 
teknologi i forgrunden som førende på markedet.

CLEAN holder sin årlige Smart City-konference i Barcelona 2017

I CLEAN ses denne Expo som vores Smart City 
årskonference, hvor det danske netværk mødes, 
taler med hinanden, styrker netværket, opdager nye 
samarbejdsflader og partnere, bliver inspireret af 
udenlandske løsninger og teknologier, og kommer tæt 
på nye, unikke forretningsmuligheder. I år er temaet 
“Norden”, hvor omdrejningspunktet er at fremvise danske 
styrkepositioner i en større, nordisk kontekst for at bære 
danske løsninger ind på det internationale marked i en 
større sammenhæng.   

Expo’en finder i 2017 sted fra d. 14. – 16. november.

Sophia Grane R. Schroeder
Projektleder

(+45) 3014 3059

sgs@cleancluster.dk

cleancluster.dk
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KORTLÆGNING AF PROBLEMET

Det undersøges om CLEAN modellen kan 
bruges til at løse en samfundsmæssig 
udfordring, og om der er et rentabelt 
marked for løsningen.

FASE 1

ETABLERING AF INNOVATIONSPLATFORM

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

FASE 2

CLEANs
INNOVATIVE 
UDBUDSMODEL

 
Med CLEAN modellen udbydes løsninger på komplekse 
samfundsmæssige udfordringer, 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 CLEAN modellen og etablering af et offentligt-privat 
partnerskab ville udfordringen ikke blive løst, fordi hverken 
markedet eller det offentlige kan løse problemet alene. 
Med CLEAN modellen får man sat skub i udviklingen af nye 
innovative løsninger.

CLEAN VÆRKTØJ
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INNOVATIVT OFFENTLIGT UDBUD

Prækvalifikation gennemføres i tæt dialog 
med problemejere og eksperter, og der 
dannes innovative konsortier af små og 
store virksomheder.

FASE 3

IMPLEMENTERING AF LØSNINGEN

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

FASE 4

 
CLEAN modellen 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.
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UDVIKLER
PROJEKT: 
EN INNOVATIV LØSNING 
TIL GENANVENDELSE AF 
PLASTAFFALD
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EN INNOVATIV LØSNING 
TIL GENANVENDELSE AF 
PLASTAFFALD

CLEAN UDVIKLER

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

40 kommuner er nu 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 skabe et 
marked for genanvendelse af husholdningsplast. 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 brugen og kvaliteten af husholdningsplast 
forventes projektet også at give positive følgeeffekter i 
form af arbejdspladser inden for grøn teknologiudvikling og 
forskning.

40 kommuner står sammen om et innovativt udbud, der skal øge 

genanvendelsen af plastaffald fra husholdningerne i Danmark.

40KOMMUNER
GÅR 
SAMMEN

FAKTA

UDFORDRING: 
Der mangler et samlet udbud af tilstrækkelige mængder 
plast fra husholdninger og sammenlignelig erhvervsplast 
samt sikkerhed for afsætningen af det oparbejdede 
returplast.

LØSNING: 
CLEAN samler affaldsselskaber, kommuner og Region 
Hovedstaden som sammen udbyder en best-of-art løsning 
for et plastsorterings- og oparbejdningsanlæg, der skal 
højne nuværende standarder.

RESULTAT: 
Vinderkonsortiet udpeges i 2018, hvorefter løsningen 
implementeres. Resultatet bliver en højere genanvendelse 
og oparbejdning af plastaffald i Danmark.

Hvem er med: 
Københavns Kommune 
CLEAN

Projektet er støttet af: 
Markedsmodningsfonden 
Region Sjælland

Anne Dorthe Josiassen
Projektchef, Innovative udbud

(+45) 2625 1394

adj@cleancluster.dk

cleancluster.dk/plast

"Med det her udbud ønsker vi en højere kvalitet 
i genanvendelsen, end den vi ser i dag. Vi 
ønsker at arbejde hen imod den cirkulære 
økonomi, hvor plasten udsorteres og indgår i 
ressourcekredsløbet på linje med nye råvarer. 
Det betyder, at plastens værdi bevares".

 Morten Kabell
Teknik- og Miljøborgmester, Københavns Kommune

Kilde: Ingeniøren
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CLEAN 
UDVIKLER
PROJEKT: 
NYE PARTNERSKABER 
FOR BEDRE ANVENDELSE 
AF BYGGE- OG 
ANLÆGSAFFALD

”Cirkulær økonomi skal kunne betale sig for at 
for vinde indpas i markedet. Sammen udvikler 
vi i konsortiet nye metoder for nedtag af 
byggematerialer og efterfølgende behandling, så 
de overholder nuværende og fremtidige byggekrav. 
Vi har fokus på, at metoderne kan strømlines og 
skaleres, så vi bidrager til at industrialisere og højne 
værdien i genanvendelsen af brugte byggematerialer. 
Samarbejde og vidensdeling på tværs af værdikæden 
er en forudsætning for at lykkedes med dette”.

 Mette Reindahl
Miljøkonsulent, RGS 90
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INTELLIGENT 
GENANVENDELSE
AF BYGGEAFFALD

CLEAN UDVIKLER

FRA DEPONERING TIL RECIRKULERING

Danmark har en høj genanvendelsesrate på byggeaffald: 
89%. Men desværre sker ”genanvendelsen” langt hen ad 
vejen i form af deponering af affaldet som fyld i støjvolde 
eller underlag til veje. 

Baseret på CLEANs innovative udbudsmodel har CLEAN 
derfor udbudt et projekt, som skal sikre en mere innovativ 
genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet fra nedrevne 
bygninger. Projektet gennemføres i samarbejde med de tre 
bygherrer Amager Ressourcecenter, Faxe Kommune og 
Bovia ABB/Kolding Kommune

Affaldets renhed har tidligere været en af de barrierer, der 
har forhindret genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald 
som byggematerialer. Vinderkonsortiet, som ledes af 
RGS 90, har en forretningsmodel, som bl.a. bygger 
på en ressourcekapitaliserings-proces, som vurderer 
bygningsdelenes muligheder og bæredygtighedspotentiale. 

DER ER STORE ØKONOMISKE POTENTIALER I BYGGEAFFALD 
– NATIONALT OG GLOBALT

Der er et stort potentiale i genanvendelse af 
byggematerialer. Danmark producerer hvert år 4,1 mio. 
tons affald i byggesektoren og det potentielle marked for 
genanvendelige byggematerialer vurderes til at udgøre 1,1 
mia.

På verdensplan anvendes årligt 40% af verdens råstoffer 

Nu skal Danmark bygge huse af affald. Et nyt partnerskab skal 

skabe nye standarder for genanvendelse af byggeaffald.

4,1MIO. TONS
AFFALD
ÅRLIGT

FAKTA

UDFORDRING: 
Danmark producerer hvert år 4,1 mio. tons affald i 
byggesektoren. 89% genanvendes, men typisk til en 
forholdsvis lav ”genanvendelses-værdi” som erstatning for 
eksempel grus.

LØSNING: 
De tre kommuner i projektet vil i højere grad planlægge 
nedrivninger, så materialerne kan gå til lokale nybyggerier. 
Inden en bygning rives ned kortlægges potentialet for 
genanvendelse og kvaliteten af byggematerialerne, og der 
oprettes ressourcehoteller rundt om i landet til opbevaring 
af de nedrevne materialer til senere brug. Aktører i 
byggebranchen får herved adgang til overblik over lageret 
på ressourcehotellerne via en online platform.

RESULTAT: 
Et konsortium bestående af virksomhederne RGS 90, 
Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik har 
vundet udbuddet og går nu i gang med projektet, som skal 
medvirke til øget brug af genbrugsmaterialer i nybyggeri.

Hvem er med:
Kolding Kommune
Faxe Kommune
Amager Ressourcecenter (ARC)

Projektet er støttet af: 
Grøn Omstillingsfond
Region Sjælland

Anne Dorthe Josiassen
Projektchef, Innovative udbud

(+45) 2625 1394

adj@cleancluster.dk

cleancluster.dk

i byggesektoren. Med en stigende ressourceknaphed og 
øget fokus på byggesektorens miljøpåvirkning vil der være 
et stort potentiale i øget eksport af innovative og grønne 
genanvendelsesløsninger af byggeaffald.
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PROJEKT: 
C40-CLEAN CITY 
SOLUTIONS PLATFORM
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BEST PRACTISE FOR
STORBYUDFORDRINGER

CLEAN UDVIKLER

CLEAN faciliterer konsortiedannelse på både regionalt og 
globalt plan. Målet er at styrke eksporten af danske grønne 
løsninger på vejen mod bedre og mere beboelige
bysamfund. En af måderne at gøre det på er det strategiske 
partnerskab City Solutions Platform (CSP). 

CSP er resultatet af et samarbejde mellem CLEAN og 
storbysammenslutningen C40 og er en måde at støtte 
det indledende engagement mellem byer og den private 
sektor og følge det helt til dørs. I CSP-projektet rettes et 
strategisk blik mod udvalgte byers grønne udfordringer 
med det formål at etablere bæredygtige offentligt-private 
partnerskaber. 

Byerne er problemejere, og de skal introduceres til 
løsningerne så tidligt som muligt. Netop det at bygge en
platform for den tidlige interaktion er en væsentlig del
af formålet med CSP, som på længere sigt skal kunne
fungere som katalysator for reproducérbare løsninger
på megabyernes megaudfordringer. 

Pilotbyerne er Melbourne, Rio de Janeiro, Seattle og Sydney, 
som er udfordret af hhv. håndtering af oversvømmelser, 
affaldshåndtering, mobilitet og vedvarende energi.

"Som privat virksomhed, er vi nødt til at være 
en aktiv del i dialogen omkring, hvordan vi 
håndterer udfordringerne. Med dette initiativ, 
kan vi komme endnu tættere på en værdifuld
dialog med byerne omkring deres behov og 
løsningsmulighederne, og derfor fremme 
tiltagene, både til fordel for samfundet og den 
grønne omstilling."

 Atli Benonysson 
Vice President, Danfoss A/S 

Byer overalt i verden kæmper for at finde bæredygtige løsninger på udfordringer, der har vokset sig større 

end byerne selv. CLEAN skaber den forandring, der kan give mennesker mulighederne for at leve og bo 

bæredygtigt. Det efterlever vi eksempelvis, når vi strukturerer systemeksport af danske løsninger.

FAKTA

UDFORDRING: 
Klimaudfordringer i megabyer og adgang til 
problemejere for danske virksomheder

LØSNING: 
At skabe en platform, der kan fungere som afsæt 
for helstøbte partnerskaber mellem virksomheder 
og byer med henblik på at udvikle best practice 
reproducerbare løsninger

RESULTAT: 
Innovationsprojekter udviklet i fire pilotbyer, og en 
blivende platform etableret

(+45) 4094 4400

hbj@cleancluster.dk

cleancluster.dk

Henrik Bjørnager
International Direktør

Hvem er med: 
Danfoss
Hitachi Insight Group
BMW Group 
RTI International

Projektet er støttet af: 
Realdania

4 PILOTBYER
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CLEAN 
UDVIKLER
PROJEKT: 
GE 3.0 - KLIMASPOR

”Vores erfaringer fra Klimaspring kampagnen
viser, at man kommer længst med indsatsen
ved at skabe en fælles forståelse mellem
private problemejere og professionelle
leverandører af løsninger. Derfor skal der
overblik og gennemsigtighed til”. 

 Mie Wittenburg
Specialkonsulent Smith Innovation
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SAMMEN OM 
KLIMATILPASNING

CLEAN UDVIKLER

Hver gang vi i Danmark oplever ekstremregn, er det ikke 
bare lig med store samfundsomkostninger, men også 
betydelige tab for mange grundejere. Under overskriften 
”Sammen om Klimatilpasning” har CLEAN sammen 
med 9 andre partnere i projektet modtaget støtte af 
Grundejernes Investeringsfond (GI) til at løfte kendskabet 
til klimatilpasningsløsninger og skybrudssikring hos 
grundejere, der er plaget af oversvømmelser forårsaget af 
ekstremregn og grundvandsstigning.

Formålet med projektet er at engagere og mobilisere de 
private grundejere i at klimasikre deres boliger og bygninger 
på baggrund af en erkendelse af, at det kan være komplekst 
at finde den rette og bedste løsning. Endvidere er markedet 
udfordret af høje priser, en uigennemsigtig proces for både 
grundejere og entreprenører og få muligheder for valg af 
kreative løsninger, der skaber merværdi.

Derfor handler en del af projektet om at udarbejde 
et overskueligt informationsmateriale om 
klimatilpasningsløsninger til grundejere samt at uddanne 
lokale kloakmestre og anlægsgartnere, så de kender til flere 
og andre løsninger end traditionelle nedsivningsanlæg, og 
så de som ”klimaentreprenører” kan løfte anlægsopgaverne 
med brug af de nyeste klimatilpasningsløsninger og 
samtidigt vækste herpå. CLEAN og Smith Innovation 
udvikler klimaentreprenørkursus og informationsmateriale 
om klimasikring til grundejere. Det nye klimaprojekt 
er bygget op om en række aktiviteter i de deltagende 
kommuner Kolding, Middelfart, Odense, Nordfyn og 
Faaborg-Midtfyn.

9PROJEKTPARTNERE

FAKTA

UDFORDRING: 
Der skal mere til, hvis grundejerne skal kende løsningerne 
til at klimasikre deres ejendomme. Men markedet er 
udfordret af høje priser og en uigennemsigtig proces for 
både grundejere og entreprenører.

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.

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.  

Hvem er med: 
CLEAN, Smith Innovation, Teknologisk 
Institut, AMU-Fyn, HUSET, IBC 
kursuscenter, BlueKolding og Middelfart 
Spildevand samt Kolding, Nordfyns, 
Faaborg-Midtfyn, Odense og Middelfart 
kommuner.

Projektet er støttet af: 
Grundejernes Investeringsfond 

Lotte Lindgaard Andersen 
Projektchef

(+45) 2422 9228

lla@cleancluster.dk

groenerhvervsvaekst.dk

Grøn erhvervsvækst gennem højnet vidensniveau hos klimaentreprenører, målrettet informationsmateriale 

til grundejere understøttet af borgerrettede events og markedsføringsstøtte.
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”Det er fantastisk pludselig at få mulighed 
for at samarbejde med eksperter. Der er et 
stort marked for vores nye produkt, og vi 
glæder os til at udvide med nye kunder og nye 
medarbejdere. Jeg vil gerne opfordre andre 
små virksomheder til at overveje, om de også 
kan gøre brug af ordningen og sikre sig den 
vækst og udvikling, de fleste virksomhedsejere 
drømmer om, men har vanskeligt ved at finde 
ressourcer til”. 

 Nanna Høegh Ravn
Civilingeniør, LNH Water

CLEAN 
VIRKELIGGØR
PROJEKT: 
VAND-INNOVATION-SMV'ER:VIS
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VIDENOVERFØRSEL 
FRA UNIVERSITETERNE 
TIL ERHVERVSLIVET

CLEAN VIRKELIGGØR

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) arbejder ofte 
med koncepter, der kan skabe innovative løsninger. Men 
de har ikke altid selv innovationskompetencerne til at nå 
i mål og mangler netværk og midler til den nødvendige 
faglige sparring. I regionalt forankrede projekter som 
CLEAN Green Plan (CGP), We know How You Grow (WKHYG) 
og Vand-Innovation-SMV'er (VIS) gennemfører CLEAN 
virksomhedsforløb, der løfter virksomhederne videre.

VAND-INNOVATION-SMV'ER

Vand-Innovation-SMV'er (VIS) projektet består af 
virksomhedsforløb specifikt målrettet til innovative SMV'er 
i vandsektoren i Region Hovedstaden, hvor man efter en 
grundig screening matcher relevante forskere sammen med 
virksomhederne.

CLEANs rolle er at finde og screene potentielle 
virksomheder og understøtte dem i processen. Gennem 
screening og netværksaktiviteter får alle deltagende 
virksomheder et bedre billede af deres egen position og 
muligheder. For de virksomheder, hvor der vurderes at 
være basis for et innovationsforløb, kobles virksomhederne 
med relevante forskere.

Små virksomheder får mulighed for stor udvikling, når de sættes sammen med forskere og eksperter, 

som kan booste deres innovationspotentiale.

Ulla Kristine Brandt
Projektleder

(+45) 2963 7137

ukb@cleancluster.dk

cleancluster.dk

Hvem er med: 
DTU
Scion DTU
Vækstforum Hovedstaden

Projektet er støttet af: 
EU’s Regionalfond  
Region Hovedstaden

FAKTA

UDFORDRING: 
Der er et stort behov for bæredygtige avancerede 
teknologiske løsninger relateret til vandområdet 
både nationalt og internationalt. SMV'er arbejder ofte 
med koncepter, der kan skabe innovative løsninger på 
vandområdet, men mangler netværk og midler til den 
nødvendige faglige sparring til at nå i mål.

LØSNING: 
SMV'er matches med forskere, hvorefter de i fællesskab 
definerer og gennemfører specifikke innovationsforløb, 
der bidrager til SMV'ernes produktudvikling. Herigennem 
får SMV'en adgang til viden og aktuel forskning på 
området og forskere bringes tættere på erhvervsliv og 
udfordringsejere.

RESULTAT: 
Minimum 24 SMV'er indgår i innovationsforløb, hvoraf 
minimum 20 SMV'er forventes at markedsintroducere nye 
produkter.

Ingeniørvirksomheden LNH Water rådgiver 
forsyningsselskaber, når de skal sikre sig mod skybrud, 
og oversvømmelser. Det gør de bl.a. med et digitalt 
administrationsværktøj, som indsamler data fra 
kloaksystemet. Det system ønskede virksomheden at 
udvide. Men med bare to ansatte var der hverken tid eller de 
rette kompetencer til at udvikle den nødvendige software. 
Planerne om et forbedret system var derfor næppe blevet 
til virkelighed, hvis ikke virksomheden var blevet tilbudt at 
deltage i VIS-projektet.

24 SMV'er 
INDGÅR
INNOVATIONSFORLØB
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CLEAN 
VIRKELIGGØR
"Big Data er meget vigtigt for en virksomhed som 
Grundfos og har høj prioritet hos topledelsen. Hvis vi 
ikke selv gør noget, vil der være andre der overhaler 
os inden om. Derfor er timingen med at kunne deltage 
i Big Data Business Academy helt perfekt for os”.

 Marianne K. Knudsen
Director, Grundfos 
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DIGITALISERING I 
VIRKSOMHEDER

CLEAN VIRKELIGGØR

Under overskrifter som ”Disruption and trends” og 
”Mastering privacy and security as a competitive advantage” 
arbejder CLEAN sammen med Alexandra Instituttet, DTU og 
Teknologisk Institut på at opkvalificere danske virksomheder 
til bedre dataudnyttelse. Det sker gennem et ambitiøst 
udviklingsforløb, som giver virksomhederne konkret
erfaring med værktøjer og teknikker med udgangspunkt 
i deres egne udfordringer. Virksomhederne får samtidigt 
mulighed for at samarbejde med studerende, der sidder 
inde med den nyeste viden inden for Big Data.

GRUNDFOS

En af deltagerne er Grundfos. Big Data Business Academy 
forløbet rammer lige ned i virksomhedens udfordringer 
med ledelse af digital transformation og sikring af det 
fremtidige forretningsgrundlag, og har vist sig at være en 
stor succes.

Grundfos ser digitalisering og herunder Big Data som en 
kritisk "enabler" af deres strategi. Grundfos har deltaget 
i Big Data Business Academy med et bredt hold af 
medarbejdere fra forskellige dele af Grundfos’ organisation 
(Marketing, IS, Development & Engineering, Technology & 
Innovation og Digitalisering inkl. forretningsudvikling).

MASTERCLASS I BIG DATA

Det større perspektiv er et bredt kompetenceløft i danske 
virksomheder og projektet har fokus på, at ny konkret og 
praksisnær indsigt og viden om de specifikke potentialer når 
så bredt ud som muligt. Dette sker gennem Master Classes 
og projektets egen online portal, som blandt andet vil 
indeholde et gratis selvhjælpsværktøj.

FAKTA

UDFORDRING: 
Big Data fremstår for mange virksomheder som diffust og 
komplekst. Det skyldes blandt andet teknologiernes hastige 
udvikling. Der er behov for, at ledelsen i dansk erhvervsliv 
bliver bedre til at realisere de gevinster, der ligger i en mere 
strategisk og kreativ dataudnyttelse.

LØSNING: 
Big Data Business Academy skaber større strategisk 
bevidsthed om Big Data og opkvalificerer danske 
virksomheder til kommerciel udnyttelse af Big Data. Det 
sker blandt andet ved identifikation af virksomhedernes Big 
Data-modenhed, tilførsel af viden i form af MasterClasses 
og praksisnære virksomhedsforløb.

RESULTAT: 
20 virksomheder har deltaget på uddannelsesforløbet, 
hvoraf flere allerede er gået i gang med udviklingen af det 
strategiske Big Data arbejde. Erfaringerne spredes til øvrige 
virksomheder gennem Master Classes og projektets egen 
online portal. Samtidig skal forløbet danne grundlag for en 
ny efteruddannelse på DTU Business, der skal bidrage til, at 
virksomheder fremadrettet kan få adgang til de nødvendige 
Big Data kompetencer.

Big Data Business Academy gør Big Data håndgribeligt for dansk erhvervsliv

Bjarke Kovshøj
Projektleder

(+45) 3162 2900

bjk@cleancluster.dk

bigdataacademy.dk

Hvem er med: 
Alexandra instituttet 
Teknologisk Institut 
DTU Compute 
DTU Skylab 
DTU Business 
CLEAN

Projektet er støttet af: 
Industriens Fond

 “All initiatives like the Big Data Business 
Academy are excellent because it's a way 
to bring people together from the private 
sector and academia to share problems, to 
identify needs and to improve the state of the 
business.”

 Kenneth Cukier 
Data Editor, The Economist
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FAKTA

UDFORDRING: 
Danske supermarkeder skal blive bedre til at sende 
overskudsvarme fra køleanlæg ud i fjernvarmenettet. Det 
giver en unik mulighed for at gentænke energieffektive 
løsninger i supermarkederne som bidragere af energi og 
samtidig få energibesparelser til at gå hånd i hånd med 
bundlinjen.

LØSNING: 
Et stærkt konsortium udarbejder sammen nye 
forretningsmodeller og procesbeskrivelser for, hvordan 
man sælger overskudsvarme fra supermarkeder til 
fjernvarmeværker og samtidig får udviklet tekniske 
løsningsmodeller, der er gennemtænkt både økonomisk, 
miljømæssigt og teknisk.

RESULTAT: 
1. bølge: 
3 eksisterende COOP-supermarkeder får installeret 
optimale tekniske, miljømæssige og økonomiske løsninger.

2. bølge: 
15 supermarkeder gennemfører feasibility-studier i 
samarbejde med de respektive fjernvarmeværker. 

3. bølge: 
500 -1.000 ombyggede supermarkeder i Danmark og 
Nordtyskland 3-5 år efter projektets afslutning i 2019.

OVERSKUDSVARME TIL 
FJERNVARMENETTET

CLEAN VIRKELIGGØR

ET STÆRKT TVÆRFAGLIGT KONSORTIUM

Bag projektet Super Supermarkets står et stærkt 
partnerskab, som udover CLEAN bl.a. tæller COOP, 
Dansk Fjernvarme, Danfoss, Teknologisk Institut samt 
en række private virksomheder og fjernvarmeværker. 
At partnerskabet er forbundet på tværs af teknologi- 
og forretningsområder er nøglen til at kunne realisere 
projektets ultimative formål: At gøre op med den 
traditionelle tilgang til varme i supermarkeder og dermed 
udnytte det fulde potentiale af fjernvarmeproduktion og 
systemydelser i de danske supermarkeder.

Ved at udnytte varmen mere energieffektivt i 
løsningsmodeller, der er gennemtænkt både økonomisk, 
miljømæssigt og teknisk, bliver det nemmere at bruge 
overskudsvarmen som buffer i fjernvarmenettet.

DE TVÆRFAGLIGE LØSNINGSTEKNOLOGIER KAN SKALERES 
VIDERE TIL ANDRE OMRÅDER

Projektet giver desuden mulighed for at bringe de 
tværfaglige løsningsteknologier baseret på tilgangen 
bag Super Supermarkets videre til andre områder med 
overskudsvarme som for eksempel industriproduktion og 
datacentre og dermed skabe økonomisk, energieffektiv og 
social værdi.

Leverandører og videnpartnere skaber innovative løsninger, der kan øge anvendelse af 

overskudsvarme i supermarkeder.

Hvem er med: 
CLEAN, COOP, Teknologisk Institut, 
Dansk Fjernvarme Forening, Danfoss, 
OK AMBA., Bjerringbro Varmeværk, 
Mølholm Fjernvarmeværk, Bramming 
Fjernvarmeværk, AK-Centralen, Dansk 
Fjernvarmes Projektselskab (DFP), 
Rådgivende ingeniører Ivar Lykke 
Kristensen og svenske KTH

Projektet er støttet af: 
Det Energiteknologiske Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (EUDP)

”Det handler om at få fjernet barrierer 
for aftaler mellem lokale supermarkeder 
og fjernvarmeselskaber. Leveringen 
af en kogebog med manual for lokale 
projekter bliver et afgørende værktøj for 
hurtig udbredelse af supermarkedernes 
genbrugsvarme til fjernvarme”. 

 Kim Behnke
Vicedirektør, Dansk Fjernvarme

Lotte Gramkow
Senior Projektleder

(+45) 2031 6463

log@cleancluster.dk

cleancluster.dk
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BIG DATA PLATFORM 
I KØBENHAVN

CLEAN VIRKELIGGØR

CityDataExchange er navnet på Københavns nye big data
platform, som blev lanceret i maj 2016 på Københavns
Rådhus. Platformen er skabt gennem et langt sejt træk
fra CLEAN. Arbejdet startede allerede tilbage i 2012, hvor
smart cities og big data var tidens nye, store buzzwords. 

Spillerne i feltet havde svært ved at finde hinanden ikke 
mindst på grund af en uklar forretningsmodel. 

CLEAN igangsatte en innovationsplatform, hvor hundredevis 
af eksperter, innovatører og beslutningstagere drøftede 
udfordringer og perspektiver i at åbne og dele offentlige 
og private data. Herefter fulgte et innovativt udbud som 
CLEAN gennemførte sammen med Københavns Kommune 
og Region Hovedstaden. 

De konkurrerende virksomheder fløj bl.a. ind fra Asien, USA 
og England for at byde sig til med en løsning. Og vinderen 
blev japanske Hitachi, der nu har etableret et nyt selskab i 
København. 

Platformen rummer allerede nu store mængder af både 
offentlige og private data, der skaber grundlag for et utal 
af muligheder; lige fra smarte parkeringsløsninger over 
håndtering af skybrud til mere effektive, offentlige services.

FAKTA

UDFORDRING: 
Hvordan skaber man en dataplatform, der både skaber 
værdi for byerne og virksomhederne? 
Og hvad er egentlig en god forretningsmodel?

LØSNING: 
CLEAN nedsatte en innovationsplatform og gennemførte 
et innovativt udbud, hvor førende virksomheder fra 
hele verden sammen med innovative danske SMV’er 
konkurrerede om at skabe den bedste løsning

RESULTAT: 
Big Data markedspladsen CityDataExchange 
lanceret i maj 2016

CLEANs innovative udbudsmodel er ét af vores værktøjer til at vende vanskelige problemstillinger til 

unikke forretningsmuligheder. Vi gennemfører konkrete udbud sammen med de store spillere – og vi 

stopper ikke, før løsningen rammer asfalten.

(+45) 3024 2929

kdm@cleancluster.dk

citydataexchange.com

Kasper Dam Mikkelsen 
Afdelingsleder Miljø & Smart City

Hvem er med: 
Københavns Kommune

Projektet er støttet af: 
Realdania
Erhvervsstyrelsen
Københavns Kommune
Region Hovedstaden

Det her er en helt unik mulighed for Hitachi. 
Ingen by i verden har en tilsvarende big 
data platform, og vi tror på, at vi ikke alene 
får stor succes her – men også i resten af 
verden. CLEANs innovative udbud har åbnet 
mange døre for os.

 Peter Bjørn Larsen 
CEO, CityDataExchange 
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FAKTA

UDFORDRING: 
Overkomme markedets ’dødens gab’ for nye, 
energieffektive teknologier og løsninger i små og 
mellemstore virksomheder.

LØSNING: 
Samskabelse i offentlig-private innovationssamarbejde om 
at teste og tilpasse løsninger til offentlige kunder.

RESULTAT: 
Den vigtige første referencedokumentation for nye 
produkter og teknologier, som skal teste og tilpasse 
løsningen til markedet.

ENERGIEFFEKTIVITET 
PÅ GULVET 
I SYDDANSKE SMV’ER

CLEAN VIRKELIGGØR.

CLEAN er operatør på energibenet af Syddansk OPI-pulje.
Puljen skal hjælpe små og mellemstore virksomheder til at 
kommercialisere nye, innovative produkter og løsninger.
CLEAN er ude i produktionshallerne for at finde 
prototyperne til morgendagens nye, energieffektive 
teknologier.

CLEAN har i alt skabt syv konkrete offentlig-private 
innovationssamarbejder fra intelligent gadebelysning i 
Aabenraa over simulering af dagslys på kontor og sygehus
i Sønderborg til behovstyret fjernvarmeforbrug i Esbjerg.

Hos ReMoni har man udviklet en ny power sensor, der 
overvåger elforbruget på udstyr i bygninger i realtid.
Det kan eksemplevis være maskiner, pumper, ventiler og 
ventilationssystemer. ReMoni har videreudviklet løsningen 
til at inkludere et selvlærende alarmsystem, som lærer 
udstyrets brugsmønster i forhold til de forskellige
driftssitutationer. 

ReMoni er gået sammen med Odense Kommune om at teste 
og tilpasse systemet til kommunens facility management. 
Det handler om at videreudvikle systemet til at kunne give 
early warning-alarmer til de driftsansvarlige, inden udstyret 
går i stykker og energiforbruget løber løbsk.

CLEAN er ikke bange for at trække i arbejdstøjet. Vi er ude på gulvet hos mange små og mellemstore 

virksomheder, der indgår i konkrete innovationssamarbejder med offentlige organisationer om tests, 

tilpasning og videreudvikling af energieffektive teknologier.

Hvem er med: 
Der ydes støtte til samarbejder 
mellem små og mellemstore 
virksomheder, offentlige parter og 
forskningsinstitutioner.

Projektet er støttet af: 
Region Syddanmark

"CLEAN har været en stor hjælp til at
etablere vores innovationssamarbejde
med Odense Kommune og SDU.
Samarbejdet har stor betydning for
kommercialiseringen af vores løsning
og er en stor hjælp til at øge hastigheden
i vores Go2Market. Dermed har CLEAN
bidraget effektivt til, at vi udnytter
potentialet i vores løsning."

 Bo Eskerod Madsen
CEO, ReMoni

Henrik Bjerregaard
Afdelingsleder for Smart Energy

(+45) 3120 2231

heb@cleancluster.dk

cleancluster.dk

7 INNOVATIONS
SAMARBEJDER
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INNOVATIONSPROJEKT, DER 
REDUCERER NOx EMISSIONER 
FRA BIOMASSEANLÆG

CLEAN VIRKELIGGØR

NOx er en miljøskadelig emission, der bl.a. skabes ved 
forbrænding. NOx danner smog og forårsager hermed 
luftvejssygdomme og tidlig død. Desuden er NOx årsag til 
syreregn og har negative effekter for vandmiljøet.

I 2016 fik Dall Energy sammen med Sindal Varmeforsyning, 
FORCE Technology og DTU støtte fra Innovationsnetværk 
for Miljøteknologi til bobleprojektet ”Udvikling af 
driftsfleksibel NOx-reduktionsteknologi”. Udover at 
udvikle en urea-baseret NOx-reduktionsteknologi til 
biomasseanlæg var projektets sigte at sikre verifikation af 
metoder til design og specifikation af urea-baserede NOx-
reduktionssystemer.

Dall Energy fik i 2016 støtte til at gennemføre et bobleprojekt om udvikling af reduktion af NOx-

emissioner fra biomasseanlæg. Projektet leverer nu energiteknologi til et nyt biomasseanlæg i Sindal, 

som kommer til at slå verdensrekorder med hensyn til brændselsfleksibilitet og emissioner.

Simon Baagøe Andersen
Netværksleder

(+45) 6071 1585

sba@cleancluster.dk

inno-mt.dk

Hvem er med: 
Dall Energy 
FORCE 
DTU Institut for Kemiteknik 
Sindal Varmeforsyning

Projektet er støttet af: 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen via 
Innovationsnetværk for Miljøteknologi

FAKTA

UDFORDRING 1: 
EU-Kommisionen har udsendt et forslag til direktiv, der vil 
pålægge alle nybyggede mellemstore biomassebaserede 
fyringsanlæg nye lave emissionsgrænser, som vil kræve, at 
der indføres reduktionsteknologi på mange af anlæggene.

UDFORDRING 2: 
For at understøtte implementering af biomasse i 
energisystemet har producenter og slutbrugere fokus 
på størst mulig brændselsfleksibilitet og anvendelse af 
billigere biomassetyper. Disse har typisk en højere NOx-
emission end de sædvanlige brændsler og brugen heraf er 
dermed afhængig af, at der indføres reduktionsteknologi på 
anlæggene. 

LØSNING: 
Via en urea-baseret teknologi reduceres NOx-emissioner fra 
biomassefyrede kedler.  

RESULTAT: 
Dall Energy har udviklet en unik energiteknologi inden 
for biomasseanlæg, som udmærker sig ved lave NOx-
emissioner og høj brændselsfleksibilitet. Teknologien har 
vundet international anerkendelse og man har nu udviklet 
næste generation, som tages i brug i 2018.

I juni 2017 tages det første spadestik til et nyt 
anlæg i Sindal, som anvender virksomhedens nye 
reduktionsteknologi.

”Anlægget i Sindal kommer blandt andet 
til at lykkes, fordi vi i 2016 fik støtte til 
et bobleprojekt i Innovationsnetværk for 
Miljøteknologi. Gennem bobleprojektet fik 
vi med hjælp fra DTU Kemiteknik og FORCE 
Technology testet det design, som nu tages 
i brug i det nye anlæg i Sindal. Ved at give 
afgang til kompetencer og testfaciliteter, 
som vi ikke selv har til rådighed, accelererede 
projektet vores innovationsproces”. 

 Jens Dall Bentzen
Founder og Diektør, Dall Energy

Projektets verifikationer er værdifuld for DTU Institut for 
Kemiteknik i deres fortsatte forskningsarbejde inden for 
metoder til emissionsreduktion og for FORCE Technology i 
forbindelse med rådgivningsopgaver.
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”Vi har de seneste 6-7 år arbejdet med 
udvikling af systemer til målinger af luftkvalitet 
fra droner og helikoptere.  Systemet kan 
indsamle data fra mange distribuerede enheder 
og analysere dem på en central cloud-baseret 
platform. Men det var først i 2014, at vi via 
CLEAN og FORCE Technology fik hul igennem til 
den maritime verden”.

 Jon Knudsen
Founder og Direktør, Explicit

PROJEKT: 
BOBLEPROJEKT INNO-MT
– PARTIKELSENSOR TIL DRONE
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INNOVATIONSPROJEKT, 
SOM KONTROLLERER 
EMISSIONER FRA SKIBE

CLEAN VIRKELIGGØR

I CLEAN blev Explicit tilbage i 2013 matchet med GTS-
instituttet FORCE Technology under arbejdstitlen 
”Luftkvalitet” og dermed var der skabt kontakt til en af de 
vigtige partnere i virksomhedens videre udvikling.

Sammen med FORCE og virksomheden CK Environment fik 
Explicit via Innovationsnetværk for Miljøteknologi i 2014 
støtte til et bobleprojekt, som gik ud på at kvalificere en lille 
partikelsensor, som skulle benyttes til at måles partikler 
fra skibsmotorer og anvendes fra forskellige luftbårne 
platforme.  

Teknologien kombinerer positionsdata fra skibene og 
vejrdata med delvis autonome droner og bemandede 
helikoptere, der er udstyret med gassensorer til måling af 
kuldioxid, svovldioxid og kvælstofoxider samt en avanceret 
softwareplatform til håndtering af data. Bobleprojektet 
støttede specifikt validering og test af sensoren. Udover 
laboratoriefaciliteter kunne FORCE Technology også hjælpe 
iværksættervirksomheden med viden omkring skibsrøg og 
lovgivning på området.

Explicit fik i 2014 støtte til at gennemføre et bobleprojekt i regi af CLEAN netværket Inno-MT.  

Projektet blev en vigtig byggesten i virksomhedens videre succes.

Simon Baagøe Andersen, 
Netværksleder

(+45) 6071 1585

sba@cleancluster.dk

inno-mt.dk

Hvem er med: 
Explicit 
CK Environment 
FORCE Technology

Projektet er støttet af: 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen via 
Innovationsnetværk for Miljøteknologi

FAKTA

UDFORDRING: 
IMO (FN's organisation for søfart) har indført nye skrappe 
regler om skibes emissionsgrænser for de farlige stoffer 
svovloxider og kvælstofoxider. Gængse metoder som 
f.eks. flyovervågning er dyre, og fysiske inspektioner 
kræver, at skibene anløber havn og fanger heller ikke de 
titusindvis af årlige gennemsejlinger i danske farvande. 
Miljømyndighederne efterlyser værktøjer til at føre et mere 
effektivt tilsyn.

LØSNING: 
Ved at bruge luftbårne sensorer er det muligt at 
måle skibes emissioner til havs og sende eventuelle 
overskridelser direkte til de europæiske myndigheder, hvor 
skibet næste gang skal i havn.

RESULTAT: 
Explicit står i dag med en sensorteknologi, der tilbyder 
den laveste måleusikkerhed på markedet. Explicit benytter 
den udviklede sensorteknologi i en række produkter og har 
bl.a. samarbejdet med Mærsk, DFDS og den hollandske 
trafikstyrelse ILT. 

I forhold til sensorer på droner venter virksomheden på ny 
lovgivning vedr. flyvning med ubemandede fartøjer. Man er 
dog fortrøstningsfuld og overbevist om, at dette vil komme 
på plads indenfor en overskuelig årrække. 

Explicit samarbejder også fortsat med FORCE om 
kalibrering og verifikation af sensorer og forventer at 
udbygge samarbejdet med flere nye projekter i 2017.
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CLEAN VÆRKTØJ

FACILITATION OF: FASTER, BETTER 
& MORE GREEN SOLUTIONS EXPORT

• Find project candidates needing 
3+ partners
- with industry stakeholders

• Prescreening & qualifying 
incoming leads 
- with industry stakeholders

• Project scoping 
– in dialogue with the client

• Light business-plan in 
collaboration with the client

PROJECT IDENTIFICATIONClean Solutions er vores metode til 
at omsætte internationale leads til 
internationale projekter. Mange mennesker 
er involveret, og sammen knækker vi koden 
med hensyn til systemeksport. Arbejdet 
støttes af Industriens Fond.

I Clean Solutions har vi  udviklet konkrete 
værktøjer, der understøtter virksomhederne. 
Projekterne modnes af virksomhederne, der 
er organiseret i projektevalueringsudvalg 
inden for Fjernvarme og Affald, 
Energieffektivisering og Vand. 

• Qualifying partners & setting best 
consortium of Danish & international 
partners

• Employ contractual templates  
– ensuring a systematic and simple 
process 
towards feasibility study

• Driving and facilitating in 
collaboration with the partners

PARTNERSHIP CREATION

• Various financial options 
– Danida, EKF, HVO etc.

• Attractive interest rates, terms & conditions 
– favorable for the clients

• Partly financed feasibility studies

• Project financing

FINANCING
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FAKTA

UDFORDRING: 
Eksport af systemløsninger er praktisk talt en 
umulighed for SMV’er.

LØSNING: 
At skabe en platform som kan hjælpe virksomhederne 
med at indgå partnerskaber, udvikle og modne projekter, 
samt sikre den rette finansiering.

RESULTAT: 
Byen Bridgeport Connecticut er blevet et amerikansk 
forbillede takket være et fjernvarmepartnerskab 
drevet af Clean Solutions og projektets partnere. På 
Filippinerne er der underskrevet tre projekter inden 
for energieffektivisering med en større gruppe danske 
virksomheder.

Clean Solutions (CS) er navnet på et projekt, som blev 
startet i 2015 af CLEAN og Industriens Fond i fællesskab. 
CS har som fremmeste formål at øge eksporten af danske 
systemløsninger. Det gør vi ved at hjælpe virksomhederne 
med at danne de rigtige partnerskaber, udvikle og modne 
projekterne og sikre en skræddersyet finansiering. Vi 
arbejder ud fra en partnerskabstankegang i samarbejde 
med kunden, så vi får skabt en skræddersyet løsning, som 
er nem at implementere og dermed mere attraktiv for 
kunden.
 
Clean Solutions har derfor skabt en platform, som 
agerer modtagerstation for udenlandske kunder, som 
har en udfordring, de ønsker at få løst ved hjælp af 
danske teknologier og knowhow. CLEAN og deres 
virksomhedsnetværk samler tidligt i fasen det rigtige hold 
af danske og udenlandske virksomheder og sikrer, at de 
udenlandske kunders interesse i danske teknologier ikke går 
tabt.   
 
Clean Solutions har desuden udviklet en lang række 
værktøjer og en guide, som gør det enkelt og overskueligt 
for virksomheder at indgå samarbejder og selv lykkes 
med at levere en samlet løsning. Derved kan man som 
virksomhed også få gavn af Clean Solutions, selvom man 
ikke ønsker hjælp til hele processen.
 
Clean Solutions er platformen for den strukturerede 
systemeksport, som sørger for, at grønne løsninger kan 
betale sig – hvilket er selve kerneopgaven i CLEAN.

"Det tætte samarbejde, den gensidige tillid, 
åbenheden for udveksling af erfaringer 
og en fælles egenfinansiering omsættes 
til en ny måde at skabe værdifulde 
forretningsmuligheder, innovation og vækst 
på – det skaber ikke kun flere markedsandele, 
men også nye markeder". 

 Henning Staugaard Lambertsen 
CEO, Damgaard Rådgivende Ingeniører

EKSPORT AF DANSKE
GRØNNE LØSNINGER

CLEAN VIRKELIGGØR

CLEAN er ofte med hele vejen i virkeliggørelsen af idéerne.  Vi bygger rammerne for 

forretningsudvikling eller internationalisering  af danske løsninger fra bunden med henblik på dansk 

jobskabelse. Vi taler nemlig ikke bare om den grønne omstilling – vi skaber den!

Hvem er med: 
Mange virksomheder deltager 
i arbejdet, og en række 
brancheorganisationer og strategiske 
partnere deltagere via Forum for Grøn 
Systemeksport

Projektet er støttet af: 
Industriens Fond

Peter Keller-Larsen
Director, International Business 
Development

(+45) 9396 1830

pkl@cleancluster.dk

cleansolutions.dk
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FORRETNINGSMULIGHEDER 
FOR DANSKE VIRKSOMHEDER  
I KINA
Det er nemt at vende blikket mod Kina, men sværere rent faktisk at lave forretning.  

CLEAN arbejder på at skaffe danske cleantech SMVer adgang til ordrer på det kinesiske marked.

Morten Kildahl-Sørensen  
莫腾•索伦森  
Chief Project Manager

(+45) 2326 0460

mks@cleancluster.dk

Xu Zhai  
翟旭

Project Manager

(+45) 5014 7565

xuz@cleancluster.dk

FAKTA

SMV 
Danmark er kendetegnet ved at have mange små og 
mellemstore virksomheder (SMV’er). Det er derfor 
helt afgørende, at danske SMV'er kommer med ud på 
eksportmarkeder som for eksempel det kinesiske. En 
særlig udfordring for de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler 
fra dansk side er, at kulturen i Kina er relationsbåret, og at 
fremdrift og konkretisering af samarbejdsaftalerne kræver 
hyppig tilstedeværelse og mulighed for at reagere med kort 
varsel. Noget som typisk kun store danske virksomheder 
kan honorere.

FAKTA

REGIONER & SØSTERBYAFTALER 
SPILLER EN CENTRAL ROLLE
I Kina ses søsterbyer og aftaler mellem regioner og 
provinser som en vigtig internationaliseringsplatform, 
ligesom alle provinser og store byer i Kina har deres egne 
”Foreign Affairs Offices”. Danske Regioner og store byer 
som København og Århus spiller derfor en væsentlig rolle 
i relationsskabelsen med de kinesiske udfordringsejere. 
En udfordring er dog, at danske kommuner og regioner 
ikke nødvendigvis har kontakt til eller overblik over, hvilke 
danske miljøteknologiske virksomheder, der er relevante for 
og interesserede i det dansk-kinesiske samarbejde. 

Storslåede eksportfremstød med statsminister og 
kongehus kan åbne mange døre, men erfaringen har også 
vist, at der skal mere til, før de kinesiske ordrer for alvor 
ruller ind hos de danske virksomheder.

Kina er verdens næststørste økonomi, men samtidig også et 
land, som står over for massive miljøudfordringer, der truer 
med at bremse landets vækst. Kineserne foretager derfor 
milliardinvesteringer i miljøteknologi – et marked, hvor 
Danmark på mange områder har en global førerposition. 

Det er adskillige kinesiske byer og provinser opmærksomme 
på, og der er på nuværende tidspunkt indgået en lang 
række bilaterale samarbejdsaftaler (Memorandum 
of Understanding) med danske byer og regioner, hvor 
erhvervsrettede samarbejder på miljøområdet ofte er et 
bærende eller et vigtigt element.

CLEAN 丹麦清洁技术产业联盟

Flere af CLEANs kernemedlemmer har samarbejdsaftaler 
i Kina, og CLEAN er som neutral spiller i stigende omfang 
blevet engageret i at konkretisere forretningselementet 
i samarbejdsaftalerne og sikre, at danske cleantech-
virksomheder får et udbytte af aftalerne. Gennem 
koordinering af reference, pilot- og demonstrationsprojekter 
for danske cleantech virksomheder, hjælper CLEAN med at 
få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet 
i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler for at sikre at danske 
virksomheder får et kommercielt udbytte af aftalerne. 

Kina er verdens næststørste økonomi, men 
samtidig også et land, som står over for 
massive miljøudfordringer, der truer med at 
bremse landets vækst.

CLEAN VIRKELIGGØR
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CLEAN CHINA DESK 
FORMÅLET MED CLEANS CHINA DESK ER:

• At hjælpe danske miljø–, jord- og 
vandteknologivirksomheder til at få et bedre og 
samlet overblik over, hvor de bedste forretnings- 
og projektmuligheder ligger på tværs af de mange 
politiske samarbejdsaftaler.

• At bistå danske kommuner og regioner med at få 
professionaliseret implementeringen af de politiske 
aftaler og sikre, at effekten af indsatsen vil blive 
væsentligt forstærket.

• At Danmark, som nation, vil fremstår mere 
struktureret og samlet i Kina ved en koordineret tilgang, 
hvor synergien på tværs af samarbejdsaftalerne 
høstes.

• Dialog med kinesiske problemejere/kunder, som har 
udfordringer, hvor danske teknologier kan komme i spil 
mhp. implementering af løsninger

CLEAN ER INVOLVERET I EN RÆKKE KINESISKE PROVINSER, 
SOM HAR RAMMEAFTALER MED DANSKE REGIONER:

Jiangsu   Demonstration Projects for Soil & Groundwater 
Remediation (Rammeaftale med Region Hovedstaden)

Sichuan   Demonstration Project for Soil & Groundwater 
Remediation (Rammeaftale med Region Midt)

Zhejiang   Projects for Soil & Groundwater Remediation
(Rammeaftale med Region Sjælland)

Guangdong   Pilot Project for Energy Effiency
(Rammeaftale med Region Syddanmark)

Beijing    Urban and Water related Solutions
(Opfølgning på rammeaftale for Københavns Kommune)

Simon Baagøe Andersen  
西蒙 • 安德森

Project Manager

(+45) 6071 1585

sba@cleancluster.dk

Kasper Dam Mikkelsen  
卡斯柏 • 米克森

Environmental engineer, Advisor 

(+86) 158 1128 1024

kdm@cleancluster.dk

Zishen Mou  
牟子申

Environmental engineer, Advisor 

(+86) 158 1128 1024

mouzishen@126.com



CLEAN16

64
 a

f 
68

 |CLE
A

N
16

(+45) 3120 2231 
heb@cleancluster.dk

Henrik Bjerregaard 
Head of Department, Smart Energy

(+45) 2251 1153 
hrk@cleancluster.dk

Hanne Rahbæk Kragh 
Project Administrator

(+45) 3024 2929 
kdm@cleancluster.dk

Kasper Dam Mikkelsen 
Head of Department, 
Environment and Smart City 

(+45) 8144 1000 
hbj@cleancluster.dk

Jytte Hansen 
Office Manager

(+45) 2323 0000 
cgl@cleancluster.dk

Carsten Orth Gaarn-Larsen 
CEO

(+45) 9399 1423 
aks@cleancluster.dk

Ann-Kathrin Scholtyssek 
Project Assistant

(+45) 4094 4400 
hbj@cleancluster.dk

Henrik Bjørnager 
International Director

(+45) 3013 4573 
jfb@cleancluster.dk

Jette Falck Bek 
Accountant

(+45) 4079 3399 
mij@cleancluster.dk

Michael Johansen 
Head of Business Development

(+45) 2093 1099 
hvn@cleancluster.dk

Hanne Vogt Nielsen 
Team Leader, Accounting

(+45) 2866 8678 
mll@cleancluster.dk

Mikkel Larsen-Ledet 
Senior Consultant

MEDARBEJDERE
CLEANs

LEDELSE

SUPPORT

(+45) 2926 3754 
kif@cleancluster.dk

Kim Fredenslund 
CFO
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(+45) 4019 8333 
cmo@cleancluster.dk

Carsten Møller 
Senior Director

(+45) 2326 0460 
mks@cleancluster.dk

Morten Kildahl-Sørensen 
Chief Project Manager

(+45) 9396 1830 
pkl@cleancluster.dk

Peter Keller-Larsen 
Director of International 
Business Development

(+45) 5280 8815 
mad@cleancluster.dk

Maria Dominguez 
Project Assistant

(+45) 4094 4400 
hbj@cleancluster.dk

Frederik Thure 
Head of Secretariat, International 
Cleantech Network

(+45) 5029 6771 
sca@cleancluster.dk

Scott Allison 
Project Assistant

(+45) 3162 2900 
bjk@cleancluster.dk

Bjarke Kovshøj 
Project Manager

(+45) 2963 7137 
ukb@cleancluster.dk

Ulla Kristine Brandt 
Project Manager

(+45)  6071 1585
sb@cleancluster.dk

Simon Baagøe Andersen 
Project Manager

(+45) 6015 2006 
njp@cleancluster.dk

Niklas Pedersen 
Project Assistant

(+45) 8175 3977 
asn@cleancluster.dk

Anders Sloth Nielsen 
Project Assistant

(+45) 4259 5020 
sbl@cleancluster.dk

Søren Bernt Lindegaard 
Project Manager

(+45) 3014 3059 
sgs@cleancluster.dk

Sophia Grane R. Schroeder 
Project Manager

(+45) 2625 1394 
adj@cleancluster.dk

Anne Dorthe Josiassen 
Chief Project Manager 

(+45) 6142 4400 
mas@cleancluster.dk

Maria Skotte 
Chief Project Manager

(+45) 5014 7565 
xuz@cleancluster.dk

Xu Zhai 
Project Manager

(+45) 2829 1910 
sim@cleancluster.dk

Sisse Meier 
Communications Consultant

MILJØ &  
SMART CITY

INTERNATIONAL
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(+45) 6133 8366 
mtl@cleancluster.dk

Martin Toftegaard Laugesen 
Event Manager

(+45) 2857 1553 
sth@cleancluster.dk

Søren Thornøe 
Project Assistant

(+45) 8144 7080 
nla@cleancluster.dk

Nicolai Lautrup Andersen 
Project Manager

(+45) 3162 2882 
meh@cleancluster.dk

Martin Ejlskov Hansen 
Consultant

(+45) 8144 3200 
mt@cleancluster.dk

Michael Sørensen 
Senior Project Manager

(+45) 2420 9241 
rst@cleancluster.dk

Rikke Schak Toustrup-Jensen 
Senior Communications Consultant

(+45) 4223 1976 
tiv@cleancluster.dk

Tim Grønholdt Vyum 
Project Coordinator

(+45) 5195 1291 
tss@cleancluster.dk

Thomas Sejersen 
Communications & Event 
Manager

(+45) 8144 6080 
rkj@cleancluster.dk

Rene Kjær Jensen 
Project Manager

(+45) 6171 8663 
chb@cleancluster.dk

Christian Boysen 
Chief Project Manager

(+45) 2229 2796 
loe@cleancluster.dk

Louise Ejs 
Communications Assistant

(+45) 4089 2380 
kfa@cleancluster.dk

Kim Faurschou 
Project Manager

(+45) 8144 5080 
ljm@cleancluster.dk

Lumilla Jensen Mikkelsen 
Project Assistant

(+45) 3086 6686 
chd@cleancluster.dk

Charlotte Darre 
Project Manager

(+45) 2388 8122 
fri@cleancluster.dk

Frank Krogh Iversen 
Senior Technology Officer

(+45) 2422 9228 
lla@cleancluster.dk

Lotte Lindgaard Andersen 
Chief Project Manager

(+45) 2973 0187 
lau@cleancluster.dk

Leon Aahave Uhd 
Senior Project Manager

(+45) 3122 6238 
clm@cleancluster.dk

Claus Meineche 
Project Manager

(+45) 2031 6463 
log@cleancluster.dk

Lotte Gramkow 
Senior Project Manager

(+45) 4034 7745 
lbs@cleancluster.dk

Lasse Bork Schmidt 
Chief Project Manager

(+45) 2789 0985  
mal@cleancluster.dk

Mads Lauritsen 
Project Manager

SMART 
ENERGY

MEDLEMMER
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1st Mile 

Aarhus Universitet

ABB 

Acti-Chem 

Added Values

Advansor 

Akademikerne

Alexandra Instituttet

AquaGreen

Aquarden Technologies

Archiland 

Arcon-Sunmark 

Banke 

Bilfinger Greylogix Gruppen

Billund Kommune

Business Kolding

CCM Electronic Engineering 

Converdan

Copenhagen Business 

School

COWI

Damgaard Rådgivende 

Ingeniører 

Danish Water Technology 

Group

Dansk Design Center 

Dansk Energi

Dansk Energi Management 

& Esbensen 

Dansk Gasteknisk Center 

Dansk Industri

Dansk-Tysk Handelskam-

mer

Det Økologiske Råd

Develco 

Doublesculler 

Easy Park 

Eco Solutions

EcoBETA

Energy And Climate 

Academy 

Ensight Games

EnviDan

EUC Syd

EWII Energi

EXERGI

Faaborg-Midtfyn Kommune

FCSI

Fischer Advokatfirma

Fischer Lighting

Fjernvarme Fyn

FORCE Technology

Fournais Energi 

Fredericia Kommune

Frederikssund Erhverv

Frederikssund Forsyning 

Geelmuyden.Kiese 

Geokon 

Greatop Science & Techno-

logy Development

Green Light 

Green Moves

Green Solution House

Grundfos

Hans Jørgensen & Søn

Heliac 

HVAC Consult

HØG KOMMUNIKATION

IBA Erhvervsakademi 

Kolding

IBC International Business 

College

INCUBA

Infuser 

Innoterm 

InQvation

Insero 

interAct

IPU

Irner Kommunikation

Isoplus Fjernvarmeteknik 

Kalundborg Forsyning 

Kalundborg Kommune

Kamstrup 

Kimovi 

KIRT x THOMSEN

KMD 

Kolding Kommune

Konsulenthuset Abildgaard

Kuben Management 

Københavns Universitet

Leapcraft 

Leif Koch 

Lighten 

Lodam Electronics 

Logstor 

Maskinmesterskolen 

København

Mediegruppen

Mediehuset Ingeniøren 

Middelfart Erhvervscenter

Middelfart Sparekasse

Middelfart Spildevand 

MOLIO Byggeriets Vi-

denscenter

Momentum Gruppen 

Multikant 

Nature Energy

Niko-Servodan 

NIRAS

Nordfyns Kommune

NordicFlexHouse

NorthQ

Odense Kommune

OE3I 

OffshoreEnergy.dk

OJ Electronics 

OK A.m.b.a.

Orbicon 

Picca Automation 

Practicum 

Processio 

Project Zero 

PROVAS

Quercus Group 

S.C. Nordic

Saint-Gobain Isover 

Saltkraft 

SaltPower

Saphire 

Schlüter-System KG

Scion DTU 

SEAS-NVE Holding 

Sensatec Denmark 

ShowerEcoGuide

Siemens

Slagelse Erhvervscenter

Smart City Catalyst

Steel Nordic

Sustainable Platforms 

Syddansk Innovation

Sønderborg Vækstråd

Udviklingsråd Sønderjylland

Vandcenter Syd 

Vestfrost Solutions

Via Trafik Rådgivning 

Viegand Maagøe 

Visility 

Væksthus Hovedstadsre-

gionen

WASTECONTROL

Win-Win Energy 

WORLDPERFECT

Y.E.S., Your Electronic 

Supplier 

Zacco Denmark 

ØkoSafe

Aarhus Maskinmesterskole

MEDLEMMER

ORDINÆRE MEDLEMMER

KERNEMEDLEMMER




