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STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK

• CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean 
Energy Cluster og Copenhagen Cleantech 
Cluster.

• CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt for 
udviklingen af nye cleantech løsninger i 
Danmark. 

• CLEAN er en politisk og teknologisk neutral 
platform, hvor danske og internationale 
virksomheder, videninstitutioner og offentlige 
aktører samarbejder i nye innovative 
partnerskaber. 
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KERNEMEDLEMMER
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CLEAN er den førende 
grønne klyngeorganisation 
i Danmark med over 170 
medlemmer fra hele 
cleantech-sektoren 



MEDLEMMER



CLEAN har fem kontorer:

• København

• Sønderborg

• Aarhus

• Middelfart

• Odense
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EN NATIONAL ORGANISATION



INNOVATIONSNETVÆRK

• CLEAN er sekretariat for både:

• Innovationsnetværket for Miljøteknologi
• Innovationsnetværket for Energiteknologi

PRESENTATION #X
PAG
E 7



AGENDA 1. Hvem er CLEAN?

2. Hvad laver vi?

3. Hvordan arbejder vi?

8



VI FREMMER GRØN VÆKST OG 
BESKÆFTIGELSE I DANMARK

Vores formål er at:

• Styrke innovation og teknologiudvikling i store såvel som små cleantech 
virksomheder.

• Understøtte forskning, udvikling og implementering af nye løsninger, der kan 
imødegå de store klima- og miljømæssige samfundsudfordringer, vi står 
over for.

• Øge det internationale fokus på dansk cleantech og særligt fremme eksport af 
integrerede løsninger.
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VI ARBEJDER EN BRED DEFINITION AF 
CLEANTECH

Cleantech er en fælles betegnelse for alle
produkter, teknologier og services, der 
bidrager til at reducere brugen af energi og
ressourcer, øger andelen af grøn energi, 
genbrug og genanvendelse, eller reducerer
miljøproblemer. Samtidig skal produktet eller
servicen udgøre et forretningsmæssigt
potentiale.  

Cleantech er med andre ord
betegnelsen for markedet for mere 
bæredygtige løsninger.

PRESENTATION #X
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• Offentlige myndigheder = “problemejer”, 
købekraft, efterspørgsel

• Videninstitutioner = førende viden, 
innovation, og nye ideer

• Private virksomheder = evne til at 
kommercialisere og skalere nye løsninger

CLEAN:
• fører disse aktører sammen om

konkrete projekter og
innovationsplatforme

• giver dem adgang til globale
markeder gennem internationalt
samarbejde

• er indgangspunkt til danske
cleantech aktører for udenlandske
virksomheder

CLEAN

PRIVATE 
VIRKSOMHEDER & 
ORGANISATIONER

INTERNATIONALT 
SAMARBEJDE

VIDEN-
INSTITUTIONER

OFFENTLIGE 
MYNDIGHEDER

NYE LØSNINGER I TRIPLE HELIX PARTNERSKABER
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UDGANGSPUNKT=
SAMFUNDSUDFORDRINGER
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• Økonomisk ustabilitet + miljøbelastning + ressourceknaphed

 Behov for nye løsninger der kan imødegå de store miljømæssige
udfordringer i nutidens og fremtidens samfund

• Udfordringerne er for komplekse til at de kan løses af en enkelt
virksomhed eller de offentlige myndigheder alene



INNOVATIONSPLATFORME

Igangværende
1. Smart Cities digital infrastruktur – fokuserer på at 

centralisere og gøre byers data- f.eks. energi/varme/ 
vandforbrug, vejr og infrastruktur- offentligt
tilgængeligt, så det kan anvendes til at skabe innovative 
løsninger.

2. Plastaffald –udforsker nye og bedre måder at 
indsamle, separere og sortere plastaffald fra
husholdningsaffald

3. Bygge og anlægsaffald – udforsker nye og bedre
måder at genanvende bygge- og anlægsaffald

Kommende
1. Overvågning af vandkvalitet- vil udforske online 

sensorbaseret overvågning af e-coli i
vanddistributionsnettet

2. Organisk husholdningsaffald (biomasse)
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DEFINITION AF SMART CITIES
1. Intelligent brug af data og IT er et værktøj som hjælper byer med at forbedre 

planlægning, udbud og løsninger. Virksomheder kan via ny information sikre 
bedre og mere effektive løsninger og forskerne kan få ny viden til forskning

2. Smart city løsninger kræver at man tænker på systemintegration og på tværs 
af fagområder – både i byerne og i virksomhederne.

3. Smart cites er et værktøj, som skal bruges til at gøre byer mere bæredygtige
og ’liveable’. Det kan bruges til at effektivisere offentlig service (besparelser) 
og sikre bedre løsninger baseret på smart city konceptet (eksport og 
beskæftigelse).

4. De virksomheder som arbejder med IKT og data kan udvikle løsninger, som 
gavner de virksomheder som arbejder løsninger inden for traditionelle 
områder som transport, byggeri, energi, vand osv. 

CLEANs rolle

Clean skal være en central aktør som er med til at sikre at danske byer får de 
bedste løsninger på deres klimaudfordringer og samtidigt sikre at danske 
kompetencer er en del af løsningerne, som efterfølgende skal eksporteres
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EKSEMPLER PÅ SMART CITY PROJEKTER
1. Intelligent offentlig efterspørgsel med fokus på smart city løsninger 

a. Øresund Smart City Hub

b. Etablering af nationalt smart city netværk (Smart Denmark)

c. Transform (Københavns Kommune)

d. Big Data Infrastruktur (innovationsplatform)

2. Eksportfremstød/internationalt

a. Ansvarlig for dansk pavillon på Barcelona Smart City Expo

b. Internationale delegationer

c. EU‐China Smart City Collaboration

For yderligere info om Smart City:



TAK!

FØLG OS HER
www.cleancluster.dk

www.facebook.com/CLEANcluster

www.twitter.com/CLEANcluster
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