


Trekanten er voksen

• Danmarks stærkeste klynge – Industri, Rådgiver og 
Forsyning. 

• Trekanten blevet voksen og er nu en firkant, som består 
af Industri-Rådgiver-Forsyning- Universitet/Forskning. 

• Denne model har været med til at styrke udviklingen af 
fjernvarme i Danmark og dermed eksport og yderligere 
innovation. 

• Hvordan påvirkes dette samspil af nye 
rammebetingelser? 

• Hvad er det europæiske/globale perspektiv?
• Hvordan vil de politiske vinde styrke eller svække de 

muligheder? 



Danmarks stærkeste klynge –
startede som en trekant 
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En klynge uden en klynge

• Opstået lidt af sig selv

• Men de fleste krav er vist overholdt?!

• Har ikke én fælles organisation som driver det 
– vi gør det bare

• Det er ikke mudret – det er som det er!

• Men vi er store!!

– Har fat i en STOR del af den ”danske energi”

– Masser af eksport, jobs



Universiteter / forskning

• Universiteterne gør en forskel
– Lande perspektiv, unions perspektiv

– Integration og sammenligning til andre muligheder (EE)

– Skaber uafhængig  dokumentation

• Oprindeligt meget et produkt tankesæt

• Mere system-tankegang nu
– Større system tankegang

– Meget mere optimering og investering

• Hvordan tester man forretningsmodeller og økonomi?
– Rammebetingelser og økonomi er forskellig



Udlandet

• Skal udlandet involveres?

– Forskning spiller en stor rolle i EU - lobbyismen

– 4gDH konferencen – masser af ting sker i udlandet

– Udlandet begynde fra et helt andet sted – og 
måske gøre det bedre

– Andre rammebetingelser, andre systemer, andre 
brændsler, andre teknologier?



Danmark

• Rammebetingelser i DK:

– VI deler hvad som helst – ”Jeg har en masse jeg 
kan ringe til og som vil dele!”

– Åbne for at teste og udvikle

– Sikre at vi vedbliver at være den førende på 
udvikling (eller integration)



Hvor skal vi udvikle?

• Hvordan finder vi ud af hvilket næste skridt er det 
rigtige?

• Hvad skal dette rigtige skridt give?
– Overskud hos virksomhederne
– Billigere varmepriser
– Mindre CO2

• Altså ud af de mange mulige udviklinger, hvilken 
skal vi  så vælge
– Digitalisering, software, målinger, økonomi, lager, sol, 

vekslere
– Dem alle?



Smid det ind i firkanten
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Og se hvad som kommer ud



Den bedste klynge?

• Fremtiden kræver nok test af mere end teknologi, 
fx også økonomi, ledelse, bench mark, 
optimering, samarbejde, peak load shaveing, 
Delta T……

• Samarbejde / interaktion med andre 
(energi)systemer

• Udlandet skal også inspirere Danmark – så vi skal 
mere på den bane

• Kommer an på om vi kan forstå vores kunders nye 
udfordringer



Den Danske Model?
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