Ny national energiklynge får hovedsæde i Aalborg
I den nye organisering af de 10 nationale erhvervsklynger, har bestyrelsen for den nye nationale
klynge på energiområdet, Energy Cluster Denmark, peget på Aalborg som hovedsæde for klyngen.
Danmark får et stærkt udgangspunkt for at bidrage til at løse de store udfordringer, når det gælder klimaet og
for at sikre en målrettet indsats for at skabe en grøn og klimavenlig omstilling af virksomheder og samfund.
Det er resultatet af beslutningen om at placere hovedsædet for den nye landsdækkende energiklynge i
Aalborg. Netop energiområdet spiller en nøglerolle i den grønne omstilling.
Et stort flertal i bestyrelsen for den nye klynge organisation, Energy Cluster Denmark (ECD) har nu vedtaget
at placere klyngens hovedkontor i Aalborg. Energiklyngen er én ud af i alt 10 klynger for de veletablerede
teknologiske og erhvervsmæssige styrkepositioner, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget
som led i Danmarks erhvervsfremmestrategi 2020-2023.
Klyngerne har nøglerolle i at sikre et endnu tættere samspil mellem virksomheder og videninstitutioner og
gøre viden fra forskning til motor for innovation i virksomhederne. Målet er at styrke virksomhedernes – og
særligt SMV’ernes – produktivitet og konkurrenceevne.
I de fleste tilfælde har de enkelte klyngebestyrelser peget på, at deres hovedsæde skulle placeres i
hovedstaden. I denne uge er det imidlertid faldet på plads, at hovedsædet for den nationale energiklynge får
hovedsæde i Aalborg.
Den beslutning falder i god jord hos formand for Business Region North Denmark, Mogens Christen Gade.
”Klyngerne skal være bredt forankret, så vi udnytter styrkerne og løfter hele Danmark på energiområdet.
Derfor er det snusfornuftigt, at de regionale styrkepositioner bliver tungen på vægtskålen, fremfor at man per
automatik placerer hovedsæderne i hovedstadsområdet”, fortæller han.
Han er imidlertid heller ikke i tvivl om, at Aalborg og Nordjylland kan løfte ansvaret som hovedsæde for
energiklyngen, og ser det som en blåstempling af de nordjyske indsatser og ambitioner på energiområdet.
”Vi har opbygget massive styrker på energiområdet igennem mange år. Vi huser Aalborg Universitet, som er
et af verdens førende universiteter inden for energiområdet og som har en unik evne til at samarbejde med
virksomheder. Og vi er netop gået bredt sammen om en ambitiøs vision om et fossilfrit Nordjylland i 2040.
Derfor er vi i Nordjylland helt klar til at spille en nøglerolle på energiområdet til gavn for hele landet,” fortsætter
han.
På Aalborg Universitetet ser man også frem til, at deres velrenommerede forskningskompetencer bringes
endnu mere i spil.
” De mere end 400 energiforskere ved Aalborg Universitet ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med
den nye energiklynge. Vi vil arbejde for, at alle danske universiteters forskning og erfaringer kommer hele
Danmark til gavn i den nye klynge, og vi vil bruge vores tætte samarbejde med danske virksomheder til at
styrke videnbroerne yderligere”, siger rektor for Aalborg Universitet, Per Michael Johansen.
I Aalborg Kommune jubler de også over placeringen.

”Vi har et stærkt samarbejde på energiområdet i Nordjylland og ud i verden, og bidrager meget gerne til at den
nye klynge kommer stærkt fra start i hele landet. Vi er klar til at tage en tørn for Danmark på det grønne
område”, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.
Placeringen af hovedsædet i Aalborg flugter også med den nylige lancering af Green Hub Denmark, hvor der
investeres over 5 mia. kr. i grøn omstilling.
”Vi er lige rykket op i energi-superligaen”, udtaler borgmesteren og fortsætter. “Det handler nu om at komme i
arbejdstøjet, og sikre innovation og øget konkurrencekraft i virksomhederne over det ganske land. Vi skal
skabe jobs og grøn omstilling på samme tid”.
Fakta
▪ Energy Cluster Denmark blev dannet i marts 2020 som resultat af sammenlægning mellem House of
Energy, Clean Energy og Energy Innovation Cluster.
▪

Etableringen af de nationale klynger indgår i Danmarks erhvervsfremmestrategi 2020-2023

▪

Dansk energiteknologi skønnes at tælle omtrent 130.000 fuldtidsbeskæftigede og 3.200 virksomheder
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