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CLEANS FOKUS
• CLEAN har 5 faglige fokusområder

• CLEANs Innovation Boards har defineret 
innovationsprioriteter inden for 
områderne

• Innovationsprioriteterne sætter retning 
for klyngens indsatser samt udvikling af 
nye projekter og aktiviteter



Vand i teknosfæren Klimatilpasning Affald, ressourcer 
& materialer

Luft Jord, vand & natur

Fremtidens digitale og 
ressource-
producerende 
renseanlæg

Morgendagens digitale 
metoder til varsling og 
overvågning

Højere genanvendelse 
af plast til international 
konkurrencedygtig 
genanvendelses-
industri

Overvågning og 
reduktion af udslip fra 
landbruget

Teknologier til at 
overvåge, forebygge 
og genoprette
miljøtilstanden

Effektiv og smart 
vandforsyning

Holistiske 
regnvandsteknologier 
til bedre 
vandhåndtering

Design og produktion
af bæredygtige
materialer

Fremtidens produktion 
og skibsfart med færre 
emissioner

Effektiv oprensning af 
generations-
forureninger

Det digitale  
kloaksystem

Bedre genanvendelse
af tekstiler

Innovative og digitale 
løsninger til 
naturbeskyttelse

Innovative industri-
symbioser for 
genanvendelse af 
vand

Styrket marked for
genanvendelse af
byggematerialer
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Danske renseanlæg som demonstration for 
fremtidens smarte ressourceanlæg

CLEAN arbejder sammen med den danske vandsektor for at kommunale 
renseanlæg skal være energi- og klimaneutrale og måske endda 
klimapositive i 2030. Vi vil fremme smart styring, modellering og 

overvågning med sensorer samt udnyttelse af højværdiprodukter fra 
spildevand og slam såsom fosfor, energi, vand og varme



Danmark går foran med at udvikle den effektive og 
smarte vandforsyning

CLEAN understøtter udvikling af nye metoder til rensning, overvågning og 
modellering, så alle kan sikres adgang til rent drikkevand uden miljø- og 
sundhedsfarlige stoffer. Det omfatter også blødgøring og dermed mindre 

kalk og slidtage i drikkevandsforsyningsledninger



Danmark tager førertrøjen på med udvikling af det 
digitale kloaksystem til effektiv drift og styring

CLEAN understøtter udvikling af effektive digitale metoder som modeller, 
sensorer og droner til kontrol og varsling af overbelastning og 

uvedkommende vand i regn og spildevandssystemer samt begrænsning 
af direkte overløb til recipient ved ekstreme regnhændelser



Danmark som foregangsland for innovative 
industrisymbioser med genanvendelse af vand

CLEAN understøtter genanvendelsen af sekundavand fra industri og 
husholdninger, hvor vand kan have forskellig renhed alt efter formålet. 

Denne cirkulære tilgang til vand som en ressource sparer kostbare 
drikkevandressourcer og bruger mindre energi



Morgendagens digitale metoder til varsling og 
overvågning af ekstrem regn og stigende vandmasser

CLEAN arbejder for bedre digitale metoder til scenariefremskrivning og 
klimatilpasningsstrategier til beskyttelse af natur, bygninger og mennesker. 

Brug af digitalisering, sensorer, geodata og modeller for overvågning af 
vandkvalitet og vandmængder kan give bedre varsling af vandstrømme og 

mulighed for planlægning af tiltag til at forhindre oversvømmelser



Brug af Danmarks unikke viden om holistiske 
regnvandsteknologier og metoder til bedre 

vandhåndtering
CLEAN matcher forsyninger og kommuner med vandvirksomheder, for at 

Danmarks unikke erfaring med design og drift af multifunktionelle 
klimatilpasningsanlæg kan anvendes til at skabe vækst for SMV’er og løse 

væsentlige udfordringer med håndtering af ekstrem regn.

Vi understøtter udvikling af nye, innovative regnvandsteknologier og 
naturbaserede metoder herunder nedsivning, forsinkelse, rensning af 

overfladevand for uønskede elementer



Danmark skal være blandt de førende lande 
inden for mekanisk og kemisk genanvendelse af plast
CLEAN arbejder for at lukke plastkredsløbet gennem værdikædesamarbejder, 
etablering af et fuldautomatisk plastsorteringsanlæg i Danmark, udvikling og 
implementering af energi- og CO2-neutrale løsninger til kemisk recycling af 
plast, samt ved at understøtte opbygningen af en dansk nicheproduktion af 

genbrugsplast til højværdiprodukter med global konkurrencedygtighed



Danmark skal være i front med design og produktion af 
bæredygtige materialer, der kan sikre cirkulære 

livscyklus forløb
CLEAN arbejder for at understøtte design og produktion af bæredygtige 

materialer inden for plast og tekstiler



Danmark går foran med at udvikle nye metoder og 
teknologier til bedre genanvendelse af tekstiler

CLEAN understøtter udvikling af nye metoder og teknologier til bedre 
genanvendelse af tekstilaffald. Det omfatter genvinding af fibre fra rene 
tekstilfraktioner, samt kemisk genanvendelse af polymerholdige tekstiler



Styrket marked for genanvendelse af byggematerialer i 
Danmark

CLEAN arbejder sammen med den danske Byggeklynge og byggesektoren for 
at styrke markedet for genanvendelse af byggematerialer gennem 

tilvejebringelse af viden om nedrivninger og nyopførelser, samt opbygning af 
central databank for byggeriet 



Danmark går foran med at vise effektive og digitale 
metoder til øget overvågning og filtrering af lugtgener 

og udslip fra landbruget
CLEAN arbejder for at reducere lugtgener og udslip fra landbruget gennem nye 
metoder og teknologier for filtrering, samt bedre digitale metoder herunder brug 

af droner, sensorer og modeller til bedre overvågning



Reduktion af emissioner fra forbrænding fra 
produktion og skibsfart

CLEAN understøtter udvikling og implementering af nye teknologier til fjernelse 
og reduktion af emissioner fra forbrænding fra produktion og skibsfart, 

herunder samarbejder på tværs af industrier med fokus på CO2-fangst og 
lagring (CCS/CCU) 



Danmark udvikler fremtidens teknologier og 
løsninger til at overvåge, forebygge og 

genoprette miljøtilstanden
CLEAN arbejder for at udvikle nye innovative løsninger og miljøteknologier der 
bidrager til at beskytte naturen og fremme biodiversiteten. Et særligt fokus er 
på at udnytte naturbaserede og cirkulære løsninger, der optimerer udnyttelse 

af ressourcer og energi



Danmark udnytter sin stærke position indenfor 
jordrensningsteknologier til at oprense 

generationsforureninger, der truer natur og miljø
CLEAN understøtter udvikling af bæredygtige on site og in situ jord- og 
grundvandsrensningsteknologier, der kombinerer minimal materiale- og 

ressourceforbrug med optimal rensningsevne og genbrug af rensede matricer



Beskyttelse af naturen gennem nye og innovative 
digitale løsninger

CLEAN understøtter udvikling af digitalt udstyr, teknologier og metoder til at 
måle og overvåge miljøtilstande. Herunder kan nævnes geoinformatik, droner, 

satellitdata og brugen af artificial inteliligence
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