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Projekt og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Nordjylland  

CCUS Fyrtårn 

 

Tilsagnsbeløb:  

92,4 mio. kr. 

 

Erhvervshus 

Nordjylland 

I Nordjylland skal fangst, lagring og anvendelse af CO2, der kan bruges til 

produktion af fremtidens grønne brændstoffer, blive til en ny styrkeposition 

med internationalt format. Blandt de konkrete mål er at indlede etablerin-

gen af de første af ni test- og demonstrations-sites. Poul Knudsgaard, direk-

tør i Green Hub Denmark: ”Nordjylland bliver en international foregangs-

region for fremtidens grønne erhverv. Og vi vil vise, at vi ikke alene kan af-

laste klimaet ved at udnytte CO2, men også skabe vækst og arbejdsplad-

ser.” 

Sjælland – Biosolutions 

Zealand 

 

Tilsagnsbeløb:  

60,4 mio. kr. 

 

Erhvervshus 

Sjælland 

På Sjælland og øerne vil et stort offentligt-privat konsortium løfte Sjælland 

og øerne til en international førerposition inden for biosolutions. En række 

virksomheder er med i konsortiet, bl.a. FermHub Zealand, som er ved at 

bygge en åben demonstrationsfacilitet navnlig målrettet mod opstartsvirk-

somheder inden for bæredygtige fermenteringsbaserede biosolutions. Be-

styrelsesformand hos FermHub Zealand Christopher K. Jensen: ”Med mid-

ler fra Biosolutions Zealand kan vi videreudvikle faciliteten, så vi kommer 

tættere på ambitionen om at etablere et miljø fokuseret på industriel biofer-

mentering, hvor både innovative opstartsvirksomheder, leverandører af ud-

styr og teknologi og samt videninstitutioner kan samles for at videndele, 

skabe synergier og teste nye løsninger og teknologier i praksis.” 

Hovedstaden for life Sci-

ence – Sund Vægt 

 

Tilsagnsbeløb:  

82,4 mio. kr. 

 

Danish Life 

Science Cluster 

Hovedstadsområdet skal være verdens førende sundhedsmetropol. I første 

omgang fokuseres der på en indsats mod overvægt, hvor målet er at levere 

løsninger mod verdens fedmeepidemi. ”Hovedstaden skal være et globalt 

udstillingsvindue for nye løsninger på verdens sundheds- og velfærdspro-

blemer,” siger Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør i Novo Nordisk, 

som var formand for vækstteamet. Novo Nordisk er deltager i konsortiet. 

Fyn – NextGen Robotics 

 

Tilsagnsbeløb:  

108,5 mio. kr. 

 

Business Regi-

on Fyn og SDU 

På Fyn skal der skabes et internationalt epicenter for fremtidens digitale, 

robotteknologiske og autonome løsninger. Første mål er at indlede etable-

ringen af et kæmpestort test- og udviklingscenter på Odense Havn. Busi-

ness Region Fyn anfører et stort konsortium, og her siger bestyrelsesfor-

mand Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune: ”Visionen er at rea-

lisere ét samlet industrielt fyrtårn for Fyn, der skal styrke Fyn og Danmark 

nu og i fremtiden. Vi vil rage op og gøre en forskel, og vi synes, at Fyn har 

forudsætningerne.” 

Sydjylland – Grøn 

energi og sektorkobling 

 

Tilsagnsbeløb:  

105,3 mio. kr. 

 

Work-Live-

Stay Southern 

Den-mark 

I Sydjylland vil et stort offentlig-privat konsortium gøre landsdelen til en 

international, grøn energimetropol. Blandt de første konkrete mål er etable-

ringen af et nationalt center, der skal udvikle, teste og demonstrere fremti-

dens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger. Lars Tveen, koncern-

direktør for Danfoss’ regioner og deltager i konsortiet: ”Sektorkobling er 

en meget vigtig dagsorden for Danfoss. Vi har i Sydjylland en række virk-

somheder, der arbejder med konkrete løsninger på at udnytte produceret 

energi bedst muligt på tværs af eksisterende systemer. Løsningerne kan 

vise verden, hvordan vi kan reducere CO2 mest intelligent og omkostnings-

effektivt. Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder har et kæmpe ek-

sportpotentiale på området.” 

Midtjylland – Erhvervs-

fyrtårn for vandtekno-

logi 

 

Tilsagnsbeløb:  

75,7 mio. kr. 

 

CLEAN I Midtjylland vil et stort og bredt offentligt-privat konsortium arbejde for at 

skabe en bæredygtig og klimarobust vandforsyning med vandteknologiske 

løsninger i verdensklasse. Et af de første konkrete mål er at indlede etable-

ringen af forsknings- og uddannelsescentret Water Valley Lab. Kim Fre-

denslund, adm. direktør i miljøklyngen CLEAN: ”Vi har teknologien og 

kompetencerne, og vi har et stærkt innovationssamarbejde mellem klynger, 

virksomheder, forsyningsselskaber, videninstitutioner, myndigheder og in-

dustrielle vandforbrugere.” 

Bornholm – Nationalt 

center for grøn energi 

 

Tilsagnsbeløb:  

Bornholms Re-

gionskommune 

På Bornholm vil et stort offentligt-privat konsortium skabe et erhvervsfyr-

tårn inden for grøn energi, og første konkrete mål er grundlæggelsen af et 

center for grøn energi. Borgmester Jacob Trøst, Bornholms Regionskom-

mune: ”Vi skal udnytte vores unikke placering i Østersøen tæt på de 
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27,2 mio. kr. 

 

kommende havvindmølleparker til at spille en markant rolle i Danmarks 

grønne omstilling.” 

Sjælland, Femern 

 

Tilsagnsbeløb:  

43,2 mio. kr. 

 

Erhvervshus 

Sjælland 

Femern-forbindelsen er drivkraften i Sjælland og øernes andet fyrtårn. Her 

vil et bredt konsortium blandt andet bygge Europas førende videnscenter. 

Mikkel Wesselhoff, adm. direktør, Business Lolland-Falster, spår centret 

en førerposition i Europa: ”Femern-byggeriet er et af de største anlægspro-

jekter i Europa nogensinde og giver os en helt unik viden om grønne mega-

infrastrukturprojekter. Byggeriets meget store anlægsopgaver skaber sam-

tidig en kolossal efterspørgsel på både underleverandører og arbejds-

kraft.” 
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