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Danmarks miljøklynge
Vi åbner døre for innovation på miljøområdet

CLEAN er stedet for alle jer inden for miljøområdet. Her mødes små 
og mellemstore virksomheder, startups, store organisationer, forsy-
ninger, kommuner og videninstitutioner, som alle arbejder med områ-
der som ressourcer, vand, klimatilpasning, luft og natur.

CLEAN er udpeget som Danmarks klyngeorganisation for miljøtek-
nologi og vi er innovationsrummet både for jer som udvikler miljøtek-
nologier og for jer som har behov for miljøteknologier. Fælles for os 
alle er, at vi sætter fart på den grønne omstilling og sætter fokus på 
løsninger til miljøudfordringerne – både herhjemme og ude i verden.

Vi er glade for at have så mange medlemmer med på LOOP, som alle 
står klar til at fortælle om deres innovative miljøløsninger.

www.cleancluster.dk

CLEAN



VAND I TEKNOSFÆREN: vandforsyning, 
spildevandsbehandling og vand/kloak-
systemer.

KLIMATILPASNING: vand, der presser byer, 
infrastruktur og samfund.

AFFALD, RESSOURCER & MATERIALER: 
materialers ressourcebegrænsninger og 
miljøbelastninger, samt genanvendelse.

LUFT: ren luft-teknologier, samt løsninger 
eller ydelser indenfor service, analyser og 
rådgivning.

JORD, VAND & NATUR: måling, overvåg-
ning og genopretning af forurening i jord, 
grundvand og overfladevand samt fremme 
af biodiversitet og naturkvalitet.

Danmarks 
innovative 
miljøløsninger



AFFALD, 
RESSOURCER 
& MATERIALER
Materialer har en afgørende rolle i 
den grønne omstilling, og materialers 
ressourcebegrænsninger og miljø-
belastninger er globalt set blevet helt 
centrale temaer.

AquaGreen: Lokal og omkostningseffek-
tiv gødningsrensning

Aquagreens damptørrings- og pyrolyse teknolo-
gi håndterer biomasse, herunder spildevands-
slam og gødning. 
Processen leder vedvarende termisk energi 
til fjernvarmeværker, jordforbedrede biokul til 
landbruget. Undervejs i behandlingsprocessen 
bliver skadelige miljøfremmede stoffer elimine-
ret, tungmetaller reduceret og drivhusgasser 
sænkes. Næringsstofferne kan genanvendes i 
landbruget, og miljøet beskyttes mod skadelige 
organiske stoffer.

www.aquagreen.dk 



Biotrans: Fra madaffald til grøn energi

Biotrans’ løsning er en moderne og grøn løsning 
til bortskaffelse af madaffald. 
Installeringen af madaffaldskværn giver alle 
medarbejdere i køkkenet en lettere og mere 
hygiejnisk arbejdsgang. Kværnen fjerner hurtigt 
og effektivt madaffaldet, som opsamles centralt 
i en tankløsning, hvorfra det transporteres til 
nærmeste biogasanlæg. Biomassen anvendes 
bl.a. til produktion af grøn energi, fjernvarme og 
el. En BioMaster i køkkenet er en gevinst for alle 
parter – fra madaffald til grøn energi. 

www.biotrans-nordic.com

ARIS Robotics: Intelligent selvsorteren-
de skraldespand

ARIS Robotics har vendt den flerhullede skral-
despand på hovedet og skabt en selvsorterende 
skraldespand med ét hul. Ved hjælp af kunstig 
intelligens genkender og sorterer skraldespan-
den materialet. 

En industrisikker sorteringsenhed til genbrugs-
pladser er under udvikling. 

www.aris-robotics.com



Cirqle: Gør genbrug af emballage enkelt 
med genbrugskasser

Cirqle har skabt en genbrugskasse til måltids-
kasse- og dagligvareleveringer. 
Kassen er intelligent og forbundet til en digital 
platform, som både bruges til at styre genbrug 
og til at engagere forbrugere. Platformen er 
forbundet til Cirqles genbrugsservice, hvor de 
forbinder genanvendelig emballage, vask og 
levering/retur gennem partnere, for at tilbyde 
en fuld genbrugsservice til virksomheder i føde-
vare- og drikkevareindustrien.

www.cirqle.org

Aqua Cleantech: Lokal og omkostnings-
effektiv gødningsrensning

Aqua Cleantech tilbyder en unik løsning til at re-
ducere forurenende stoffer i flydende gylle. 
Deres patenterede teknologi består af en række 
Moving Bed Bio-Reactors (MBBR), som er med 
til at mindske og destruere kvælstof- og fosfor-
indhold i flydende gylle, hvilket gør det muligt 
at udlede gyllen til rensningsanlæg, eller direk-
te i det omlæggende miljø. Således mindskes 
behovet for store afgrødearealer til frigivelse af 
gylle. 

www.aquacleantech.dk



Copenhagen Cartel: Nyt liv til havets rest- 
og spildressourcer gennem tøjproduktion

Copenhagen Cartels Swim og Active kollek-
tioner er primært skabt af genanvendt nylon, 
såsom gamle fiskenet og plastikaffald reddet 
op fra havet. Dertil har de udviklet en innovativ 
metervare, kaldet OCN WEED®, skabt med bl.a. 
tangfiber, der udfordrer normerne, bryder med 
traditioner og går forrest for at skabe et klima-
venligt alternativ til konventionel bomuld. 
Rest- og spildressourcer, der normalt anses som 
værdiløse, får nyt liv og tilbyder bæredygtige pro-
dukter, der sætter mennesker og klima før profit.

www.copenhagencartel.dk 

ECO Change: Komplet affaldssortering 
med digital nudging

Eco Change kombinerer kommunikation, kam-
pagner og praktik i virksomheder, kantiner, 
hospitaler og skoler, for at skabe renere kil-
desortering og reducere madspild og forbrug af 
plastemballage. 
Med digital nudging og humor skabes adfærd, 
der resulterer i renere sortering og reduktion af 
madspild og plastemballage. Eco Change løser 
virksomhedens indsamlingspligt for emballage 
og skaber synlighed, data og reel klimaindsats. 

www.ecochange.dk



FischerLighting: Forvandler gamle lam-
per til nye smukke produkter

FisherLighting har udviklet en cirkulær forret-
ningsmodel, hvor de ikke kun genbruger materi-
alet fra eksisterende belysningsarmaturer, men 
også genbruger armaturer og komponenter fra 
renoveringer og nedrivninger. 
De opgraderer lamperne til helt ny LED teknolo-
gi og kan også transformere designet til et helt 
nyt udtryk. Ved at genbruge gamle lamper og 
armaturer spares helt op til 43% ekstra CO2. 

www.fischer-lighting.com 

GoGetGreen: App til køb og salg af  lo-
kalt producerede råvarer og produkter

GoGetGreen’s app er vejbod og gårdbutik på 
mobilen. Appen viser vej til lokalt producerede 
råvarer og produkter i hele landet. Ved at op-
rette sin egen digitale vejbod, kan man sælge 
overskud fra haven. 
De danske haver er fulde af potentiale for at 
kunne levere masser af bæredygtige råvarer til 
deres nabolag. Med appen åbnes der op for et 
forbedret lokalkendskab og et helt nyt fødeva-
remarked.

www.gogetgreen.dk



Kleen Hub: Genanvendelig emballage 
gennem app

Kleen Hub leverer Packaging-as-a-Service til 
mad og drikkevarer, og erstatter engangsem-
ballage med genanvendelige varer. De har en 
smartphone-app til at spore emballagen, så 
processen er gratis for brugerne, og der kræves 
ingen indbetaling. 
Brugerne kan returnere emballagen til alle part-
nere i netværket, hvor emballagen bliver ren-
gjort og klar til brug igen.

HAACK Recycling: Tekstilaffald til brug 
som råvare i nye produkter

HAACK genanvender tekstilaffald, som ellers 
var sendt til forbrænding, så det kan udnyttes 
som råvarer i nye produkter. De ønsker at 
udnytte så mange affaldsfraktioner som muligt, 
ved at forlænge materialernes levetid betragte-
ligt. 
HAACK arbejder hen imod fuldstændig cirkula-
ritet i produktudviklingen via et tæt samarbejde 
med hele forsyningskæden, både før og efter 
varen har forladt virksomheden. 

www.kleenhub.comwww.haackrecycling.dk



Milva: Digital registrering og automatiserede 
processer ved renoveringer eller nedrivninger

Milva er et nyt værktøj til totalkortlægning af byg-
ningsmassen inden nedrivning eller renovering. 
Milva gør bygningsmassen håndgribelig, fjerner 
usikkerheder og øger mængden af materialer, 
der kan sælges igen. 
Med Milva kan rådgiverne kortlægge op til 95% 
af materialerne, og løsningen er både hurtigere, 
mere detaljeret og 20-30% billigere sammenlig-
net med analog kortlægning.

www.milva.dk

Maacks: Reducerer antallet af tømninger 
af affaldscontainere ved hjælp af sensorer
 
Med BrainyBins sensorer får chauffører og kør-
selsledelsen besked om, hvornår en container 
skal tømmes og måle hvor kompakt indholdet 
er. 
Ved hjælp af prognosebaseret dynamisk 
tømning af affaldscontainere spares op til 50% 
ressourcer ved indsamling af genbrugsmateria-
ler og affald. 

www.maacks.com



NewRetex: Affaldstekstiler bliver til nyt 
tøj med effektiv kvalitets- og farvesortering

NewRetex modtager, sorterer og behandler 
kasserede tekstiler. For at maksimere gen-
brugsmulighederne sorteres tekstilerne i kvalitet 
og farver. Herefter vil tekstilerne blive behandlet 
og ende som nyt garn. 
Ved at gøre dette kan en stor del af tøjet blive 
til tøj igen. Allerede i slut 2022 forventes det, at 
NewRetex kan sortere 10.000 tons tøj om ugen, 
og i 2025 vil dette tal øges yderligere til 40.000 
tons tøj om ugen. 

www.newretex.dk

Nordic Flexhouse: Effektiv fødevarepro-
duktionssystem til næringsrig mad

BioCircular er et fødevareproduktionssystem, 
hvor kun energi, madspild og vand er nødven-
dige ressourcer til produktion af sunde og næ-
ringsrige grøntsager, fisk og insekter. 
Biocircular understøtter principperne for cirku-
lær økonomi og giver højt årligt udbytte af grønt-
sager, insekter og fisk med en stærkt reduceret 
arealanvendelse og minimal arbejdsintensitet. 
95% af vandet genbruges og løsningen er ba-
seret på 100% bæredygtig energi.

www.nordicflexhouse.dk



Nordiq Group: Erstatter kalk fra kalkgra-
ve med et cirkulært alternativ

Nordiq Group har skabt en kalkpellet, der fjerner 
kalk fra drikkevand, og kan bruges til industrielle 
formål, der i dag anvender kalk fra kalkgrave. 
Kalkpellets har et højt indhold af kalk, og kan 
erstatte den ellers begrænsede naturressource, 
som kalk udvundet i kalkgrave er. 
Anvendelsesmulighederne er mange, herunder: 
kalkning af have og landbrugsjord (jordforbed-
ring), glas, spartelmasse, tæpper, kosmetik, høn-
sefoder og neutralisering af syre i spildevand.

www.nordiq-group.dk

Orderly: Ny salgsplatform fjerner besvæ-
ret ved at handle ting mellem private

Orderly har udviklet en unik service, som udnyt-
ter kunstig intelligens og moderne lagerteknolo-
gi til at fjerne alt besværet med at handle mellem 
private. Orderly opbevarer alle sælgeres ting på 
et central lager, hvor de tager billeder, opbeva-
rer og sætter tingene til salg fra centralt hold. 
Gennem automatisering har de gjort det nemt 
og rentabelt at klargøre og sælge brugte varer 
fra centralt hold. Dermed bliver brugt salg attrak-
tivt for alle dem, der i dag ikke orker at sælge 
deres ting.

www.orderly.dk



Prounit Frames: Genanvendelse af 
fødevarekartoner i flere fraktioner

Prounit Frames har opfundet en teknologi til 
at separere drikke- og fødevarekartoner ned i 
rene fraktioner som kartonfibre, plastisk og op-
løst aluminium. Fraktioner kan genanvendes og 
genbruges som råvare i industrien, og teknolo-
gien kan genanvende en kæmpe affaldsfraktion, 
der indtil nu bliver brændt i forbrændingsanlæg. 
Prounit Frames’ teknologi giver derfor mulighed 
for at genanvende både plastik og opløst alumi-
nium og på den måde sænke CO2 udslip. 

www.prounit.dk 

Pero Solutions: Digital, cirkulær, genan-
vendelig plastreturemballage til e-handel

Pero Solutions har skabt en genanvendelig em-
ballage, der kan cirkulere op mod tusind gange 
i nethandelssystemet – fra webshops over logi-
stikoperatører til slutbrugere og tilbage igen. 
Emballagen er konstrueret i genanvendeligt pla-
stik og har en indbygget chip. Chippen sender 
besked til logistikoperatøren, som kan aflæse 
forsendelsesinformationer og effektivt pakke va-
revognen. Således kan en bedre ruteplanlæg-
ning finde sted og emballagen kan genanvendes.

www.pero-solutions.com



RE-ZIP: Cirkulært emballagekoncept til 
e-handel

RE-ZIP er et cirkulært emballagekoncept til 
e-handlen. Ved at levere genbrugelige forsen-
delsesemballager til webshops sikres det, at 
emballagerne anvendes mange gange. 
RE-ZIP har gentænkt måden at håndtere for-
sendelsesemballage på. De unikke, foldbare 
emballager understøttes af en cirkulær infra-
struktur, returlogistik og tilhørende software. 

www.re-zip.dk

REXCON: CO2- og affaldsreducerende 
byggesystemer til byggeriet

REXCON indlejrer produktdata og materialepas 
direkte på byggevare til byggeriet, samt skaber 
links imellem de 3D modellerede byggevare i 
byggeriets BIM model og de fysiske byggevare 
ude i byggeriet. 
Den indlejrede data medvirker til en fremtidig 
og rentabel genanvendelse af byggevarene, da 
disse bliver sporbare og uafhængige af frem-
tidig dataadgang fra en tilhørende BIM model, 
hvilket kan fremme det cirkulære byggeri.

www.rexconsystem.com 



RUNI: Stærkt maskineri til komprimering 
og afvanding af mange materialer

RUNI komprimatorer anvendes til at forøge 
værdien af en række forskellige affaldsmateria-
ler ved at gøre dem egnede som genbrugsma-
teriale, der kan sælges, eller ved at minimere 
omkostninger til transport, bortskaffelse eller 
energiforbrug. 
Affald forædles til ressourcer, og dermed øges 
motivationen og muligheden for genanvendel-
se, cirkulær økonomi og energioptimering. 

www.runi.dk

SimpleVerySimple: Forlæng hvidevarers 
levetid med fjernovervågning

SimpleVerySimple fjernovervåger hvidevarer 
ved hjælp af sensorer og dataanalyse, så diag-
nosticering, driftsinformation, firmware opdate-
ring, vedligehold og reparation kan understøttes 
digitalt og på distancen. 
Dataindsamling og analyse af hvidevarers funk-
tionelle tilstand muliggør intelligent og rettidigt 
vedligehold og reparation, så hvidevarers leve-
tid forlænges og ressourceforbruget reduceres.

www.simpleverysimple.com



TheNewSort: Nem adgang til sorterings-
anvisninger i din kommune

TheNewSort leverer en løsning, der gør det 
nemt for borgere at sortere brugt dagligvare em-
ballage efter de sorteringsanvisninger, der fin-
des i den kommune, hvor de bor. Ved scanning 
af en stregkode får de en præcis oversigt over, 
hvordan emballagen skal sorteres i den kommu-
ne, som de befinder sig i. 
Derudover tages der udgangspunkt i, hvordan 
de enkelte produktdele sorteres. 

Solum: Højteknologisk robotsorterings-
anlæg til affald i 2022

Solum etablerer et højteknologisk robotsorte-
ringsanlæg til affald i 2022. 
De topmoderne robotter sorterer mere end 
25.000 tons blandet affald om året. Affaldet 
kommer fra kommuner, industri og bygge- og 
anlægssektoren. Hjernen i robotsorteringsan-
lægget er den unikke kunstige intelligens, der 
vha. forskellige sensorer løbende analyserer af-
faldet, og som lærer at genkende former, farver 
og materialer. Således er det muligt for robotten 
i realtid, hurtigt og præcist at sortere affaldet.

www.thenewsort.dkwww.solum.com



WallPipe: Skaber bæredygtigt interiør af 
ressourcer, der skulle have været smidt ud

WallPipe giver spild- og restmaterialer, som an-
ses som værdiløse, nyt liv. De kan derfor tilbyde 
en lang række bæredygtige produkter, der sæt-
ter mennesker og klima før profit. 
WallPipe er en dansk designvirksomhed, der 
leverer højkvalitetsprodukter via et cirkulært og 
bæredygtigt koncept, der udnytter det store po-
tentiale i genanvendelige materialer. 
Virksomheden har hjemme i Randers, hvor 
samtlige af WallPipes produkter også bliver pro-
duceret på eget værksted. 

www.wallpipestore.dk 

THE UPCYCL: Online platform til salg af 
restmaterialer

THE UPCYCL er en online restmateriale plat-
form, der forbinder designere, arkitekter og 
andre udviklingsled med restmaterialer fra in-
dustriel produktion. Igennem THE UPCYCL er 
det let, at få et overblik over hvilke materialer, 
der er tilgængelige til projekter og nye designs. 
THE UPCYCLs platform består af materialer, 
der kommer kontinuerligt, i volume og med en 
vis ensartethed. Det skaber derfor en fast forsy-
ningskæde af materialer fra industrien, som kan 
bruges i kommercielle produkter.

www.theupcycl.dk 



WeUse: Delingsplatform der giver 
mulighed for lukkede delefællesskaber

WeUse er en app, der gør det muligt for bru-
gere at dele og udleje ressourcer nemt, hurtigt 
og trygt i lukkede fællesskaber (eksempelvis bo-
fællesskaber eller virksomheder). 
Det kan være alt fra en boremaskine til et bræt-
spil. Dette giver brugerne mulighed for, at kunne 
hjælpe hinanden, skabe nye relationer og styrke 
den sociale sammenhængskraft i et lukket og 
sikkert system. Appen gør det mere bekvemme-
ligt at dele med sin omgangskreds frem for at 
købe nyt. 

www.weuse.dk 

Wild Studio: Møbler i genanvendt plast 
fra blandt andet husholdningsaffald og 
havplast

Wild Studio har i samarbejde med deres produ-
cent udviklet en metode, der tydeligt giver mate-
rialet udtryk af genanvendelse, samtidig med at 
den industrielle proces bibeholdes. 
Wild Studio bringer genanvendelse ind i folks 
stuer og skaber en øget forståelse for ikke-virgin 
materialers potentiale. 

www.wildstudio.dk



ZENZ ORGANIC PRODUCTS ApS: 
En bæredygtig skønhedsindustri

ZENZ Holding udvikler skønheds- og hårpro-
dukter, som de sælger globalt, herunder til de-
res egen kæde af økologiske frisørsaloner i 
Danmark. Deres mission er at skabe en sunde-
re og mere bæredygtig skønhedsindustri. 
Det stræber de efter at lykkes med gennem en 
kombination af løsninger med fokus på blandt 
andet ingredienser, genanvendt emballage og 
genanvendelse af affaldssorteret plastik.

www.zenzorganicshop.com



VAND I 
TEKNOSFÆREN
Danmark er helt i front, når det kom-
mer til innovative løsninger inden for 
vand. Vand i teknosfæren dækker 
bl.a  områder som vandforsyning, 
spildevandsbehandling og vand/klo-
aksystemer.

Adept Water Technologies: 
Desinfektionsteknologi sikrer vandkvalitet

Desinfektion af vand i distributionssystemer el-
ler tanke kræver en residuel effekt.
Adept Water Technologies producerer biocidet
fra vand, strøm og salt, on-site, on-demand 
uden spild og uden håndtering af farlig kemi.
Deres anlæg er blandt de mest kompakte elek-
trolyse anlæg i verden. 
Tandlægestole, genbrugsanlæg i vaskemaski-
ner og vand i ejendomme sikres allerede med 
AWT teknologi.

www.adeptwatertech.com



Aguardio: Sensorteknologi nudger 
badeadfærd og opfanger toiletlækager

Aguardio leverer brugervenlige sensorer, der 
fanger, fortolker og formidler data om vand-
forbrug og omsætte den til adfærdsændren-
de viden. Ved at reducere mængden af vand 
og energi, der bruges på badeværelset, kan vi 
leve mere bæredygtigt. Aguardio’s G2 muliggør 
ændringer i brusebadets adfærd uden at være 
en del af installationen, hvorimod Aguardio læ-
kagesensor er installeret på toiletvandindløbet 
som en fastspændingsløsning, der registrerer 
utætte toiletter og antallet af toiletskyl.

www.aguardio.com

Circlia Nordic (før Bio2Oil): Fra affald 
til værdifulde brændstoffer og materialer 

Omdannelse af carbonholdige, herunder især 
våde biomasseholdige affaldsstrømme til bære-
dygtig bioråolie, som derefter kan omdannes til 
flydende brændstoffer og materialer (hydrother-
mal liquefaction, HTL). 
Løsningen er modulær og kan indbygges lokalt, 
f.eks. på et spildvandsbehandlingsanlæg til ud-
nyttelse af slamfraktioner. De innovative løsnin-
ger til varme og tryk genvinding sikrer økono-
mien.

www.circlianordic.com



GreyWaterSolution: Genanvend bade-
vand til toiletskyld

Et innovativt, gennemtestet og dansk-udviklet 
system, der genanvender 70% af vandet fra 
brusebad til skyllevand i toilettet. Med patente-
ret sensorer analyseres badevandet, hvorefter 
det beskidte vand løber i afløbet, mens det rene 
vand pumpes til en buffertank, som bruges til 
toiletskyl. 
Tusindvis af liter drikkevand, der var blevet brugt 
til toiletskyl, spares på denne måde. Derudover 
reducerer denne løsning også en almindelig 
husstands vandforbrug med 25%.

www.greywatersolution.dk

ecoBETA: Enkle løsninger der gavner 
vandregningen og mindsker presset på 
ferskvandsressourcer

ecoBETA tilbyder vandbesparende produkter til 
badeværelser, som kan monteres på eksiste-
rende toiletter, brusere og vandhaner. Deres 
unikke skyllemekanismer med 2-skyl kan betje-
nes med kun en knap – og når de fleste toilet-
skyl om dagen er de små, kan brugerne dermed 
ikke lave en trykfejl. ecoBETAs løsninger har en 
dokumenteret besparelse på mellem 15-70%. 

www.ecobeta.dk



KIRT x THOMSEN: Visualisering og 
konceptualisering af ny cleantech 
innovation med høj teknisk kompleksitet

KIRT x THOMSEN hjælper din virksomhed med 
at visualisere og synliggøre et nyt innovativt 
koncept, på en måde hvorpå det fremstår sim-
pelt og med høj detaljegrad.  
Som arkitekter og designere har de nøglen til at 
forstå og omsætte kompleksiteten til noget holi-
stisk tilgængelig for alle interessenter.

www.kirt-thomsen.com

Loland Green Solutions: Biologiske 
anlæg til rensning af proces- og spildevand

Biologiske anlæg renser vand til genanvendelse 
eller nedsivning, hvorved kloakering undgås. 
Proces- og humanspildevand behandles ved et 
forløb gennem septiktanke og behandlingstanke, 
hvor anaerobe bakterier nedbringer næringssal-
tene i vandet, til en sådan form så de kan bruges 
som næring for højerestående planter såvel som 
encellede grønalger. Vandet kan derefter genbru-
ges eller nedsives. 

www.loland-gs.dk



Wetap Scandinavia: Innovativ vandauto-
mat med betalingsløsning til fyldning af gen-
brugsflasker 

Wetap leverer fleksible og robuste vandposte 
med betalingsløsning, håndfri betjening og 
automatisk rengøring, så genbrugsflasker nemt 
kan fyldes uden smitterisiko. 
Derudover leverer Wetap gode og innovative 
løsninger på tilbehør, herunder genbrugskrus, 
der ikke kan splintre, og bionedbrydelige suge-
rør, som ikke går i opløsning ved brug. 

www.wetap.dk

Senti: IoT Data og Service Platform til
optimering af miljø og ressourcer 

Senti leverer en skalerbar og åben IoT Data og 
Service Platform, der anvendes til at opbygge 
domæne specifikke IoT applikationer med hen-
blik på optimering af miljø og ressourcer i virk-
somheder og kommuner.
Senti indeholder en unik motor, der gør det nemt 
at integrere alle typer IoT devices fra alle typer 
data netværk i en samlet løsning. Data strøm-
me fra IoT enheder kontrolleres af en intelligent 
regelmotor.

www.senti.io



KLIMA-
TILPASNING
Klimatilpasning er rettet imod al det
vand, der presser byer, infrastruktur
og samfund, uanset om det kommer 
fra oven; nedbør, fra siden; vand-
løb og havet, eller nedefra; stigende 
grundvand.

Klimalancen: Leverer enkle og bæredyg-
tige løsninger lokalt hos husejere

Klimalancen rådgiver borgere, kommuner og 
forsyningsselskaber, og er det effektive binde-
led mellem private og offentlige interesser. Med 
organiseret borgernær klimatilpasning afkobler 
de skybrud og/eller regn lokalt. 
De løser en samfundsudfordring og tilbyder et 
bæredygtigt valg ved at møde husejerne, hvor 
de bor, og hvor problemerne opstår. Med Klima-
lancen vil vejen fra viden til handling blive kort 
og effektiv med lokale løsninger, der sikrer huse 
og aflaster spildevandsystemer fra dag 1.

www.klimalancen.dk



RegnvandsTanken: Opsamling og gen-
brug af regnvand

Foruden at være rådgivere og regnvejrskonsu-
lenter i forskellige projekter, er RegnvandsTanken 
også forhandler af regnvandsanlæg og filtre. 
Regnvandsanlæggene og regnvandstønder er 
en simpel måde, hvorpå regnvand kan anven-
des som en gratis ressource til mange formål. 
Især er fokus rettet på opsamling af regnvand 
til toiletskyl, havevanding, bilvask, tøjvask, m.m.

www.regnvandstanken.dk

Mattle: Skybrudsikring og regnvands-
styring med anvendelse af træer

Mattles løsning anvender beplantning ved 
skybrudssikring til maksimering af vækst og 
fordampning, herunder udnyttelse af afledte 
effekter fra træer. 
Det innovative i løsningen er styringen af regn-
vand til anvendelse og maksimal udnyttelse til 
at gøre byerne grønnere og mere klimarobuste, 
og at udnytte befæstede arealer under jorden, 
til optimering over jorden. Med denne løsning 
kan op til 95% af årsnedbøren fordampes. 

www.mattle.dk



LUFT
Luftforurening opstår som følge af 
direkte udledninger fra industri, land-
brug, transport, energianlæg o.l., og 
derudover bidrager kemiske proces-
ser i atmosfæren til sekundær luft-
forurening.

Agrifarm: Flere løsninger til et grønnere 
landbrug

Agrifarm arbejder med løsninger indenfor fem 
områder: Agri AirClean, AgriManure, Agrifarm 
Concept Grise, Agrifarm Concept Kvæg og Agri-
farm luftrensesystem. Løsningerne har fokus på 
at rense luften for forurening, et automatiseret 
gyllesystem, reduktion af miljømæssig påvirk-
ning, energibesparelse og økonomien ved at 
drive stalde. 
Agrifarms staldkoncepter er med til at fremtids-
sikre stalde, og indebærer store fordele for både 
landmand og dyrene i stalden.

www.agrifarm.dk 



Grant2Green: Sikrer støtte til innovati-
ons- og markedsmodningsprojekter

Grant2Green sikrer bevillinger til dit innovati-
ons- eller markedsmodningsprojekt gennem 
danske og europæiske støtteprogrammer, her-
under MUDP, EUDP, GUDP, Innovationsfond 
Danmark og EU’s EIC Accelerator. 
Grant2Green arbejder særligt med grønne pro-
jekter, hvor både forretningspotentiale og bære-
dygtighed kvalificerer projektet til støtte.  

www.grant2green.com

Leapcraft: Sensorteknologi måler det, man 
ikke kan se, og muliggør handling

Sensorteknologi der med præcision måler in-
deklimaet, herunder partikler, CO2, gasser mm. 
På baggrund af beregningerne kortlægger rap-
porten hvilke tiltag, man bør foretage for at op-
timere. 
Leapcraft kombinerer AI, sensorer og ventila-
tionsløsninger til at skabe sunde bæredygtige 
bygninger. Løsningerne kan efterinstalleres og 
dermed forbedre eksisterende bygninger, hvil-
ket er med til at optimere og reducere energi-
forbruget.

www.leapcraft.com 



JORD, VAND 
& NATUR
De mange miljømæssige udfordrin-
ger udgør et stort potentiale for inno-
vation inden for teknologier til bl.a. 
måling, overvågning og genopret-
ning af forurening i jord, grundvand 
og overfladevand samt fremme af 
biodiversitet og naturkvalitet.

Eco Island: Flydende planteøer forbedrer 
vandkvalitet og biodiversitet i byerne

Når ECO Islands flydende planteøer anlægges i 
byerne forbedres både vandkvalitet og biodiver-
sitet. Bioingeniør- og naturbaserede løsninger 
er med til at forbedre vandkvaliteten, styre sky-
brud og stormvand og genoprette lokale økosy-
stemer. 
Deres “SMART” system overvåger vandkvalite-
ten eksternt og kan anvendes overalt. ECO Is-
land kombinerer naturbaserede løsninger med 
SMART teknologi for at løse nogle af udfordrin-
gerne forårsaget af klimaændringer.

www.ecoisland.dk



INNOVATIONSKRAFT OG VIDENBRO

DTU er et teknisk eliteuniversitet med internati-
onal rækkevidde, hvis mission er at udvikle og 
nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab.

www.dtu.dk

CBS er løsningsorienteret i deres arbejde og 
prioriterer tværfagligt samarbejde med fokus på 
erhvervsøkonomi og de sproglige fagområder.

www.cbs.dk

Alexandra Instituttet skaber værdi og vækst gen-
nem forankring af den nyeste IT-forskning i dan-

ske virksomheder.

www.alexandra.dk

AAUs søger viden i samspil med omverdenen 
orienteret mod de reelle problemer, der skal løf-
tes i fællesskab for at nå bæredygtige løsninger.
.

www.aau.dk

Mød nogle af miljøklyngens videnpartnere



SDU er drevet af tværdiciplinære forskningspro-
jekter for at fremme løsninger på fremtidens ud-
fordringer inden for klima, velfærd og sundhed.

www.sdu.dk

Drevet af intellektuel kreativitet og kritisk tænk-
ning har KUs forskere og studerende udvidet ho-
risonter og bidraget til at bevæge verden fremad.

www.ku.dk

Teknologisk Institut leverer højteknologiske løs-
ninger med udgangspunkt i aktuelle markedsbe-

hov til gavn for den enkelte virksomhed.

www.teknologisk.dk

FORCE Technology hjælper virksomheder med 
at blive førende inden for teknologi og bæredyg-

tighed til gavn for samfundet.

www.forcetechnology.dk



VI SAMLER DEM, 
DER GØR EN FORSKEL



STØTTET AF:

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET 



Mød flere innovative virksomheder 
inden for miljøområdet og bliv en del 
af Danmarks miljøklynge:

www.cleancluster.dk






