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Sammanfattning  
I strategien for Europa 2020 fokuserer EU på kunnskap, innovasjon, ressurseffektivitet og høy 
sysselsetting. Målet er å skape en vekst basert på kunnskap og innovasjon, en bærekraftig vekst basert 
på ressurseffektivitet, en grønn og konkuransekraftig økonomi, og en vekst for alle gjennom høy 
sysselsetting og sosial og territorielt samhold. EU skal arbeide for den ønskede utviklingen blant annet 
gjennom nye programmer for forskning og innovasjon (Horizon 2020) og regional utvikling (Interreg).  
 
Forprosjektet Scandinavian Cleantech Network (SCN) har hatt som mål å kartlegge cleantech aktører 
og cleantech aktiviteter innen Øresund/Kattegat/Skagerak (ØKS)-regionen. Kartleggingens langsiktige 
mål er å koble aktører for å oppnå en kritisk masse som kan medføre nye innovative løsninger innen 
fornybar energi, og som dermed kan bidra til at målene i Europa 2020 strategien nås. Det har også vært 
en viktig oppgave for prosjektet å definere og legge grunnlaget for nye samarbeidsprosjekter mellom 
aktører i ØKS-regionen som kan inngå i Horizon 2020 eller ulike Interreg-programmer.  
 
Med dette som utgangspunkt har SCN gjennomført en kartlegging av aktører og aktiviteter i regionene 
Sør-Norge, Västra Götaland, Halland, Skåne og Syd-Danmark. I kapittel 2 beskriver vi hvilke strategier 
som finnes innen cleantech i hver region. Mange av fylkene og regionene har ambisiøse målsettinger, 
og spesielt tydelig er dette for de store byene. Videre har vi sett på hvilke forum og tradisjoner for 
samarbeid innen cleantech som man finner i regionene. I kapittel 3 beskrives cleantech aktører i 
regionene. Her har vi sett på næringsliv, klynger, nettverk og andre type organisasjoner. Det er gjort en 
egen kartlegging av forsking i ØKS-regionen, blant annet av hvilke områder det forskes på og hvordan 
det samarbeides mellom forskningsinstitutter, og mellom institutter og næringsliv. I kapittel 4 
oppsummerer vi styrker, svakheter, muligheter og trusler for cleantech-aktører i ØKS-regionen, gjennom 
en analyse av resultatene som er fremkommet. I kapittel 5 har vi kartlagt pågående og tidligere 
gjennomførte prosjekter innen cleantech i ØKS og andre nærliggende Interreg-programmer, mens vi i 
kapittel 6 har listet en del forslag til nye samarbeidsprosjekter som kan gjennomføres i Interreg ØKS 
eller andre programmer.  
 
Kartleggingen viser at ØKS-regionen har regioner og byer med høye ambisjoner innen cleantech. Man 
har tatt i bruk ny teknologi på mange områder om gir internasjonal oppmerksomhet. Regionen er også 
kjennetegnet ved sterk innovasjonskraft, og i regionen finnes det samlet sett et stort antall foretak med 
høy kompetanse og som kan levere avanserte teknologiske løsninger. Det er relativ lite samarbeid 
mellom forskning og næringsliv i regionen, og også mellom forskningsinstitutter, og regionen har relativt 
sett lav eksportandel. Vi mener regionen har et uforløst potensial for å øke markedet for cleantech-
aktører gjennom et bedre samarbeid, og ved å utnytte i første rekke byene som testbeds for ny 
teknologi og nye løsninger. Byene kan på denne måten være tidlige brukere av teknologi, bidra til et 
marked for lokale foretak, og bli et springbrett for eksport av kompetanse, teknologi og løsninger.  
 
Vi har identifisert flere potensielle prosjekter som egner seg for samarbeid i Interreg eller andre 
programmer. Noen av disse er på trappene som konkrete søknader allerede, andre vil bli bearbeidet 
videre av deltakerne i SCN som har omfattende nettverk av bedrifter, institutter, offentlige aktører og 
organisasjoner i sine nettverk. Innovatum, Sustainable Business Hub og OREEC har hatt stort utbytte 
av samarbeidet som er etablert gjennom SCN, og har allerede starter arbeidet med å videreføre dette 
og inkludere flere klynger og nettverk på aksen Oslo – Hamburg.  
 
Prosjektet er i hovedsak gjennomført av Innovatum AB (lead partner), OREEC (prosjektleder) og 
Sustainable Business Hub. Nordisk Energiforskning har vært ansvarlig for kartlegging av forskning i 
ØKS. Vi takker Oslo kommune v/ Energigjenvininngsetaten, samt de assosierte partnerne Clean, 
Universitetet i Aarhus v/ Institutt for miljøvitenskap og Alexanderssoninstitutet for et godt samarbeid. Vi 
vil også takke sekretariatet ved Interreg ØKS for et godt samarbeid og konstruktive bidrag underveis i 
prosjektet. Rapporten er resultat av et tett samarbeid, noe som gjenspeiles i teksten som er en blanding 
av norsk, svensk og dansk.  
 
Trollhättan, Oslo, Malmö 
Februar 2015 
 
 
Lillemor Lindberg / Heidi Hautajärvi Jan Carsten Gjerløw    Per Simonsson  
Innovatum AB   OREEC     Sustainable Business Hub 
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1. Inledning  

Detta kapitel redogör för bakgrund, syfte och mål samt arbetsmetod och tillvägagångssätt för 
föreliggande förstudie. 

 Bakgrund  1.1
Föreliggande förprojekt initierades i linje med en efterfrågan av samverkansprojekt inom regionen, 
speciellt i större projekt. Man såg att det finns potential för samarbete mellan regionerna inom förnybar 
energi och  miljöteknologi. Samverkan kan gi økt konkurransefortrinn som kan bidra til at regionen 
hevder seg i konkurransen på det internasjonale markedet. Utvidet samhandling og en tydeligere felles 
visjon kan bidra til at Skandinaviske aktører posisjonerer seg bedre som aktuelle leverandører i et 
fremtidig nullutslippssamfunn.  
 
Følgende partnere har deltatt i SCN-prosjektet: 
• Innovatum (SE), Lead partner 
• OREEC (N), Prosjektleder 
• Sustainable Business Hub (SE) 
• Nordisk Energiforskning (N) 
• Oslo kommune (N) 
 
Assosierte partnere: 
• Copenhagen Cleantech Cluster (DK) 
• Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab (DK) 
• Alexandersson Institutet (SE) 
 

 Syfte och Mål 1.2
I strategien for Europa 2020 er det satt opp fem mål. Ett av de behandler klimaforandring og bærekraftig 
energiforsyning. Forprosjektet Scandinavian Cleantech Network har som mål å kartlegge cleantech-
aktører og aktiviteter innen Øresund/Kattegat/Skagerak-området. Kartleggingens langsiktige mål er å 
koble aktører for å oppnå en kritisk masse som kan medføre nye innovative løsninger innen fornybar 
energi, og som dermed kan bidra til måloppnåelsen innen Europa 2020. Videre skal prosjektet definere 
og legge grunnlaget for hovedprosjekter innen Interreg og eventuelt andre programmer.  
 

 Avgränsningar  1.3
 
Cleantech  
Cleantech er et begrep som oppsto i USA, og likestilles ofte med begreper som energi- og 
miljøteknologi og grønn business. Cleantech går på tvers av tradisjonelle sektorer og statistiske 
bransjedefinisjoner, og det er derfor vanskelig å identifisere og kartlegge Cleantech selskaper bare fra 
eksisterende registre og bedriftens databaser. Vi har i vårt arbeid valgt å ta utgangspunkt i Copenhagen 
Cleantech Clusters definisjon av cleantech: 
 
Aktiviteter som utvikler (inkludert rådgivning og forskning), produserer eller implementerer nye eller 
forbedrede prosesser eller produkter, som bidrar til å: 
• Produsere fornybar energi eller bærekraftige materialer 
• Redusere bruk av naturlige ressurser ved å utnytte ressursene eller energi mer effektivt 
• Redusere skader forårsaket av fossilt brensel 
• Redusere forurensningsproblemer gjennom produkter, prosesser og/eller rådgivning 
 

 Arbetsmetod  1.4
Arbeidet med kartleggingen er utført på noe ulik måte i de enkelte regioner. I Sør-Norge er det i 
hovedsak tatt utgangspunkt i tidligere kartlegginger av cleantech aktører, kombinert med kartlegging av 
virksomheter som er engasjert i klynger, nettverk og større prosjekter. I Sverige er det gjort en 
kartlegging av alle foretak og institutter, dels basert på en ny kartlegging og dels med utgangspunkt i 
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eksisterende materiale. I Danmark er det kun tatt utgangspunkt i tidligere kartlegginger og rapporter. 
Årsaken til det er at det kun har vært assosierte partnere med fra Danmark, og disse har ikke hatt 
ressurser til en egen kartlegging av aktørene. Nordisk Energiforskning har kartlagt forskningsinstitutter 
og –programmer i hele ØKS-regionen.  
 
Regionenes mål og ambisjoner er viktige faktorer når man skal definere nye samarbeidsprosjekter 
innen Interreg. Vi har derfor kartlagt hvilke strategier man har regionalt (dvs i region og fylker) med 
hensyn til arbeid innen energi og klima, og innen internasjonalt samarbeid.  
 
Basert på kartleggingen og regionenes strategier, har vi gjort en analyse av regionens styrkeområder, 
og hvilke områder som egner seg for interregionalt samarbeid. Med en så stor geografisk region, og et 
så bredt tematisk område som cleantech, er det krevende å trekke ut noen områder som regionens 
specifika styrker, därmed ger följande förstudie inte en djupanalys av regionen utan mer en 
sammanfattande översikt.  
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2. Områdesbeskrivning Öresund, Kattegatt, Skagerrak regionen  

Dette kapittelet beskriver områdene som omfattes av kartleggingen. Vi har her lagt spesiell vekt på å 
beskrive samarbeid og regionale strategier.  

 Skåne 2.1
Skåne är Sveriges sydligaste län och har cirka 1,3 miljoner invånare, vilket motsvarar 13 % av Sveriges 
befolkning. Skånes yta omfattar cirka 2,7 % av hela Sverige. Det finns 33 kommuner i Skåne inklusive 
Sveriges tredje största tätort Malmö. Sedan mitten av 1980-talet har Skåne ökat sin andel av Sveriges 
befolkning och även andelen av landets samlade sysselsättning. Skåne har haft en stark tillväxt inom 
distributions- och producenttjänster. Tillväxten i distributionsbranschen beror mycket på att Skåne är en 
transitregion. Att Skåne har tillväxt inom producenttjänster beror på en relativt stark koncentration av 
forsknings- och kunskapsintensiva företag inom områden som livsmedel, läkemedel och inom 
informations- och kommunikationsteknik (IKT).1 
 
Regionalt samarbete 
Det finns ett omfattande samarbete på olika nivåer mellan kommuner och landsting. Klimatsamverkan 
Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. 
Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och 
samordning – utan ny byråkrati. 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan 
Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin 
påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Miljösamverkan Skåne är ett 
samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Region Skåne. 
Samarbetet syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till 
myndigheternas tillsyn inom miljöbalken. Partnerskap omfattar även internationella samarbeten. 
Kompetenssamverkan Skåne samlar relevanta lokala och regionala aktörer och för dialog med 
statliga myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet. Det övergripande syftet är att stärka 
förutsättningarna för god kompetensförsörjning och bidra till en hållbar nationell och regional tillväxt. 
Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne i Sverige och Själland i Danmark sedan 
1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand 
om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i 
Bryssel.  
 
Lokala och regionala strategier 
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Länsstyrelsen Skåne har i 
uppdrag av regeringen en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Länsstyrelsen 
arbetar tillsammans med bland annat Region Skåne, kommuner, näringsliv, ideella föreningar och andra 
aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Arbetet ingår också 
uppföljning av miljöarbetet i Skåne. 
 
Miljöprogram för Region Skåne fastställdes av Regionfullmäktige i 
november 2009. Region Skåne bedriver en omfattande verksamhet inom 
hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kultur, 
näringslivsutveckling och kollektiv trafik. Inom Region Skåne används 
sjukvårdsprodukter, kemikalier, läkemedel, energi och transporter som 
påverkar miljön. Övergripande miljömål för Region Skåne är: 
 
1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 
2. Hälsosam miljö 
3. Hållbar resursanvändning 
4. Stark miljöprofil 
 
För att nå målen har Region Skåne skapat delmål för 2012, 2016 och 
2020 för sin verksamhet.2 

                                                        
1 Business Region Skåne: Statistik, rapporter och information om det skånska näringslivet http://www.skane.com/sv/statistik-
rapporter-och-information-om-det-skanska-naringslivet 
2 Miljöprogram för Region Skåne http://www.miljo.skane.se/sv/a/bilagor/Miljoprogram10_low.pdf 
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2012 

• Minst 60 procent av värmeenergin kommer från förnybara källor. 
• Minst 50 procent av alla transporter sker med förnybara bränslen. 

 
2016 

• Minst 80 procent av värmeenergin kommer från förnybara källor. 
• Minst 75 procent av alla transporter sker med förnybara bränslen. 

 
2020 

• 100 procent av värmeenergin kommer från förnybara källor. 
• 100 procent av alla transporter sker med förnybara bränslen. 

 
Miljöledningssystemet är en integrerad del av Region Skånes ledningssystem. Inom ramen för 
miljöledningssystemen införlivar alla förvaltningar Region Skånes miljömål och utvecklar detaljerade 
miljömål som är tillämpliga inom den egna verksamheten. Den enskilda förvaltningen kan sätta egna 
miljömål med högre ambitionsnivå. Förvaltningarna följer upp egna miljömål i en egen miljöredovisning. 
Regiondirektören följer årligen upp miljömålen i detta program i en samlad miljöredovisning för Region 
Skåne. 
 
Tillsammans med andra verkar Region Skåne för att Öresundsregionen blir en av de renaste 
storstadsregionerna i Europa. 
 
Skånes regionsfullmäktige antog den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 i juni 
2014.3  Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam 
målbild för Skåne, en målbild som stärker samarbetet mellan olika aktörer, med sikte på år 2030. De 
fem prioriterade ställningstagandena är: 

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 
• Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor 
• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur 
• Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster 
• Skåne ska vara globalt attraktivt 

 
Skånes regionala utvecklingsstrategi ingår i både en nationell och en europeisk kontext, till exempel 
genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, WHO Health 
2020 strategin, Europa 2020, EU:s energi- och klimatmål 2030 och EU:s sammanhållningspolitik. 
 
Skåne har en vision att bli Europas mest innovativa region 2020.4 En internationell 
innovationsstrategi för Skåne 2012-2020 som utgivits i år 2011 är ett verktyg för utveckling och tillväxt 
i Skåne. Den internationella innovationsstrategin för Skåne är huvuddokumentet med tre delar. 
Strategin visar vägen mot en attraktiv, internationell innovationsmiljö och beskriver en vision, 
förutsättningar för att nå visionen samt sex övergripande strategier som består av systemiska 
ledarskapet, att vidga synen på innovation, att effektivisera stödstrukturen, nya områden och miljöer, 
internationell samhandling och att stärk innovationskraften. Med nationellt stöd i en Innovationsstrategi 
för Sverige och ett internationellt stöd i EU 2020, ska Skåne bli en plats där människor från andra delar 
av Sverige och andra delar av världen möts för innovation. 
 
Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i 
Skåne för att driva fram utvecklingen av biogas. Färdplanen är ett arbetsverktyg som konkretiserar 
arbetet med biogas i Skåne för att nå målet om 3 TWh biogas år 2020.5 Färdplanen är framtagen av 
Region Skåne i nära samverkan med Biogas Syd. 
 
Bioekonomi i Sydsverige är ett projekt som Region Skåne finansierar 2014-2015. Bioekonomi är en 
sammanfattande benämning för en ekonomisk ordning där samhället och dess produktionsapparat, 

                                                        
3 Regional utvecklingsstrategi för Skåne https://www.skane.se/sv/Stodfunktioner/Skanese_old/Skanes-utveckling/Regional-
utvecklingsstrategi-for-Skane/ 
4 Innovationssystem http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/innovationssystem/ 
5 Skånes färdplan för biogas http://www.biogassyd.se/187/fardplan-biogas.html 



8 

 

privat och offentlig, använder sig av förnybara resurser. Att på så sätt säkerställa en hållbar utveckling 
är en nödvändighet för att klara av framtida utmaningar avseende klimat och resurstillgångar. 
Skåne måste, med grannar inom och utom Sverige, påbörja detta arbete. Syftet med detta projekt är att 
kartlägga, i Skåne, både existerande och potentiell kapacitet, för framställning av energi och kemikalier 
och material ur bioråvaror eller lämpliga avfallsströmmar. Resultaten ska kunna användas i större 
projekt för uppbyggnad och utvidgning av den cirkulära ekonomin. Regionen kan i sådana fall komma 
att omfatta hela Öresund och den övriga Stringregionen. 
 
På lokal nivå har alla kommuner i Sverige energiplanering. Skånska kommuner är oerhört aktiva i sitt 
arbete inom miljö och energi, och har väldigt ambitiösa klimat- och miljömål. 
 
I Översiktsplan för Malmö6  kan man läsa ”Energistrategi för Malmö 
och Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 innebär att Malmö stads 
verksamhet helt ska försörjas med förnybar energi år 2020. Visionen 
för 2030 är att hela Malmö som geografiskt område då försörjs till 100 
% av förnybar energi.” I den energistrategi som antagits av 
kommunfullmäktige står det att ”Elanvändningen i de kommunala 
verksamheterna ska till år 2020 reduceras med 30 % relativt 
genomsnittet 2001–2005. Återstoden, ca 115 GWh el år 2020 förutsatt 
att besparingsmålen nås, ska vara 100 % förnybar och så långt möjligt 
producerad inom kommunens gränser.”  
 
Lunds kommun bedriver sedan länge ett mångsidigt strategiskt 
miljöarbete genom LundaEko II7. Det är Lunds program för Ekologiskt 
hållbar utveckling och därmed kommunens miljöprogram. Utsläppen av 
växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 
2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. 
 
Helsingborgs stad som organisation ska bli fossilbränslefritt år 2020 
och har en vision för att bli energineutral år 2035. Energistrategi 20358 konstaterar att den energi som 
används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Strategin fastställer mål för olika 
område som fjärrvärme och fjärrkyla, vindkraft och vågkraft, persontrafiken samt planering och 
byggande. 
 
Kristianstads kommun arbetar för att bli en fossilbränslefri kommun. Utsläppen av växthusgaser i 
Kristianstads kommun har minskat 27 % per invånare mellan år 1990 och 2012. I Kristianstads kommun 
ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990. Utsläppen ska minska 
med 85 % till år 2050.9 Dessutom pågår mycket arbete med naturvård inom ramen för biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike. 
 

 Västra Götaland – Halland 2.2
 
Västra Götalands län är ett stort län på Sveriges västkust som rymmer 17 % av Sveriges befolkning, 
närmare bestämt 1,6 miljoner invånare. I Västra Götalands län återfinns 49 olika kommuner, där 
Göteborg utgör den största. Länet kan delas in i fyra delregioner: Göteborgsregionen, Skaraborg, 
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund och Fyrbodal. Mer än varannan invånare i Västra Götaland 
bor i Göteborgsregionen.  Närheten till Norge innebär att gränsregionen mellan Norge och framförallt 
gränsområdena i Fyrbodal fungerar som en regional arbetsmarknad. 
 

                                                        
6 Översiktsplan för Malmö 
http://malmo.se/download/18.723670df13bb7e8db1bc547/OP2012_planstrategi_utstallningsforslag_web_jan2013.pdf 
7 LundaEko II 
http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antag
en%20av%20KF%202014-05-23.pdf 
8 Energistrategi 2035 http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_727/cf_2/Energistrategi_2035.pdf 
9 Miljömål: Miljöeffektiv energianvändning och transporter 
http://www.kristianstad.se/upload/Milj%C3%B6%20Energi/dokument/milj%C3%B6mal/Miljomal_remissversion_malomrade5.pdf 
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Halland i sin tur är ett mindre län, som är geografiskt beläget precis under Västra Götaland på 
västkusten. Halland gränsar också till Kronobergs län, Jönköpings län och Skåne län. Halland hade år 
2013 en befolkningsmängd på 314 212 invånare.  
 
 
 
Industristruktur  
I Västra Götalands län är det tjänstesektorn som sysselsätter flest invånare. I dagsläget står den 
privata tjänstesektorn för 43 procent av de sysselsatta Västra Götalands län, i stort sett en lika stor 
andel som genomsnittet för hela Sverige. Den privata tjänstesektorn har ökat över tid som ett resultat av 
strukturomvandlingen från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Tillverkningsindustrin är dock en stor 
näringsgren och viktig för Västra Götaland, då den är större än genomsnittet i övriga riket. Man räknar 
med att antalet arbetstillfällen totalt var närmare 790 000 i Västra Götaland år 2012. Här finns också en 
betydande del av den svenska fordons- och transportmedelsindustrin, vilka är starkt beroende av 
internationella marknader. I Göteborg ligger också Skandinaviens största hamn, vilket är anledningen till 
att sjöfart är en viktig del av länets näringsliv. 
 
I Västra Götalands och även i Hallands län finns också stora jordbruksområden och skogsarealer. En 
stor del av landets fiskeflotta har sin verksamhet längs länens havskust. Utvecklingen av jordbruket går 
starkt framåt och går mot allt större industriella anläggningar, samtidigt som också den gröna näringen i 
form av småskalig odling växer påtagligt10.  

Näringslivet i Hallands län är varierat och kännetecknas av många små företag. Småföretagsstrukturen 
medverkar till ett högt nyföretagande, god lönsamhet och tillväxt i företagen. Länet har en viss 
dominans av olika handelsbranscher, tillverkning och bygg. Handel och bygg är branscher som växt 
kraftigt de senaste åren som ett resultat av en positiv befolkningsutveckling och växande lokala 
marknader.11 Länet saknar starka kluster med multinationella företag och stor forskning. Det innebär 
låga investeringar i forskning och utveckling, liten export och få sysselsatta i kunskapsintensiva 
företag. I Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020 konstaterar regionen att det behöver finnas flera 
regionala motorer i Halland som skapar en näringslivsutveckling baserad på kunskap och innovation12. 
Dock har Halland, som ovan nämnt, mycket jord-och skogsbruk med god kompetens. Detta ger goda 
möjligheter att tillgodose efterfrågan av biobaserade produkter för exempelvis livsmedel och förädlad 
skogsråvara.  

Ser man till sysselsättningen vad det gäller miljöteknik/ cleantech, är det en hög uppslutning av sådana 
aktörer och arbetstillfällen i Västra Götaland och Halland. Enligt KanEnergis rapport, Kartläggning av 
styrkeområden inom energi-och klimatteknik i Västra Götaland, från 2012 visade statistik från Swentec 
på att närmare 7000 personer var sysselsatta inom miljötekniksektorn i Västra Götaland. Detta var den 
högst uppmätta siffran sett till länen i Sverige.13 För Hallands län uppmättes denna siffra till cirka 3000 
sysselsatta personer14. Dock bör noteras att dessa källor skiljer sig åt och bör inte ses som jämförande.  
 
Energi-och klimatsektorn i Västra Götaland och Halland 
 
Energi-och klimatsektorn är betydande i Västra Götalands och Hallands län. Det satsas mycket tid och 
resurser på att utveckla denna sektor regionalt med också nationellt och internationellt. Kopplat till 
regionen som konsument och producent av klimatsmart energi kan Västra Götalands län anses ha ett 
antal särdrag som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet för ett hållbart energisystem. Detta främst med 
anledning av att i stort sett all petrokemisk industri i Sverige återfinns inom länets gränser. Där till kan 

                                                        
10 https://www.myh.se/Regionala-rapporten1/Vastra-Gotalands-lan/Naringsgrenar/ 
11 www.regionahalland.se  
12 Tillväxtstrategi för Halland, 2014-2020 samt Regionl Utveckling, Halland,  

https://www.myh.se/Regionala-rapporten1/Hallands-lan/Regional-utveckling/  
13 KanEnergi, VGR, 2012: Kartläggning av styrkeområden inom energi-och klimatteknik i Västra Götaland 
14 http://www.regionfakta.com/Hallands-lan/Naringsliv/Sysselsatta/Forvarvsarbetande-med-eftergymnasial-utbildning/ 
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också räknas en betydande andel övrig industri, huvuddelen av fordonsindustrin i Sverige. En stor andel 
av Sveriges lantbruk samt en hög andel transporter, inte minst via Göteborgs Hamn och Göta älv, 
återfinns i både i Västra Götaland och Hallands län. Allt detta skapar i sin tur situationen att länen är 
stora energianvändare och att omställningsarbetet erbjuder särskilda förutsättningar, där såväl problem 
som möjligheter är inkluderade. Västra Götalandsregionen menar till exempel att det finns stora 
möjligheter att utveckla synergier mellan olika sektorer genom forskning, utveckling och samarbete i och 
utanför länets gränser. Samarbeten mellan mer traditionell industri och gröna näringar lyfts som ett 
fruktbart exempel15.  
 
Även Halland har vissa branscher som slukar mycket energi, t.ex. stod industri- och byggverksamhet för 
6 251 GWh (ca 45 %) och jordbruk, skogsbruk och fiskesektorn använde 331 GWh (ca 2,4 %).16 I länet 
har man fokus på samverkan där man har som utgångspunkt att bidra till att de regionala miljömålen 
uppfylls. Miljömålen har konkretiserats i en aktörsanalys i områdena miljö, energi och klimat där Region 
Halland är en av aktörerna.17 
 
 
Politiska ambitioner i länen 
De politiska ambitionerna är höga i båda länen, Stort fokus läggs på samarbeten med andra aktörer, till 
exempel företag, organisationer, kommuner, högskolor och universitet samt statliga organ. 
 
Västra Götalandsregionen har strukturerat sina ambitioner genom att identifiera ett antal styrkeområden 
där de ser framgent. Huvudsakligen bestående av ett antal områden och branscher som de menar 
utmärker sig extra mycket i Västra Götalands län, till exempel genom att det finns väl etablerade kluster 
och nätverk inom dem. Mer om dessa återfinns inom ramen för resultat senare i rapporten.  
 
Västra Götalandsregionen satsar i huvudsak på samarbeten inom områden som biomedicin, energi, 
miljö och hållbara transporter. Även nya områden i gränssnittet mellan branscher är spännande som till 
exempel Smarta textilier, hållbar stadsutveckling och initiativet Kultur och hälsa. De menar själva att 
Västra Götaland har goda förutsättningar att ligga i framkant inom området miljö och energi. En stor 
andel av den nyskapande miljöforskningen bedrivs av universitet och högskolor i Västra Götaland, ofta 
tillsammans med näringsliv och institut i gränsöverskridande projekt. Ambitionen är att fortsatt utveckla 
denna potential framåt. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har sammanställt en energi- och klimatstrategi, som i stort har två 
delar. På ena sidan att ställa om energisystemet, på andra sidan att stärka länets konkurrenskraft. 
Uppgiften att forma en regional energi- och klimatstrategi kan ses som en del av miljömålsarbetet. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om följande mål: 

• Minskade utsläpp av växthusgaser: Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Västra 
Götalands län, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, 
minska med 25 procent jämfört med 1990. 

• Ökad andel förnybar energi: År 2020 ska andelen förnybar energi i Västra Götalands län vara 
minst 50 procent av den totala energianvändningen 

• Ökad andel förnybar energi i transportsektorn: År 2020 ska andelen förnybar energi inom 
transportsektorn i Västra Götalands län vara minst 10 procent. 

• Effektivare energianvändning: År 2020 ska energianvändningen i Västra Götalands län vara 20 
procent effektivare jämfört med 2008. 

 
Halland har en Tillväxtstrategi med mål att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och 
konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. Region Halland har som mål att leda och samordna en 
hållbar tillväxt i länet. I Tillväxtstrategin för Halland ingår sju strategiska val och 26 prioriteringar18. 
Länsstyrelsen i Hallands Län arbetar också aktivt med energifrågor. Bland annat har de ett så kallat 

                                                        
15 http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Energi-och-klimatpaverkan/energi-och-
klimatstrategi/Pages/index.aspx 
16 Energiläget i Halland 2010 
17 http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/energi-miljo/ 
18 Tillväxtstrategi för Halland, 2014-2020 
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MEK-råd. MEK står för Miljö, Energi, Klimat. Syftet med rådet är att viktiga aktörer i länet ska träffas för 
att dra upp riktlinjer för det gemensamma arbetet inom miljö, energi och klimat samt att det arbete som 
planeras återkopplas till respektive organisation. Vidare samordnar och driver Länsstyrelsen energi- och 
klimatarbetet för en hållbar utveckling i länet. Bland annat arbetar de med Färdplan 2050, vilket bidrar 
med stöd till energi- och klimatprojekt. De har också Klimatmiljonen Halland. Här utlyses 1 miljon kronor 
för projekt inom klimatområdet genom satsningen Klimatmiljonen. Aktörer i Hallands län har möjlighet 
att söka finansiering för projekt i syfte att minska klimatpåverkan genom att dels energieffektivisera och 
dels snabba på övergången till förnybar energi i länet19. 

Kommunerna och Länsstyrelsen i Hallands län samverkar också i det så kallade Miljösamverkan 
Halland. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska 
öka samsynen, effektivisera tillsynen, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig 
kompetensutveckling. Synpunkter och initiativ hos olika aktörer i länet kan också fångas upp. Inom 
samverkan arbetar de bland annat med: tillsynshandledningar, informations- och tillsynskampanjer samt 
kurser och seminarier.20  

 

 Sør-Norge 2.3
Sør-Norge, med de 8 fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Øst- og Vest-
Agder, har ca 2.400.000 innbyggere. Dette utgjør 48% av Norges befolkning21. Det samme området 
dekker ca 18% av landarealet i Norge.  
 
Lokalisert i denne regionen finner vi mange av de største selskapene i Norge. Bedriftene representerer 
en rekke større og mindre næringer, med selskaper som konkurrerer på det internasjonale markedet. I 
tillegg finner vi sentrale utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer som både er høyt spesialiserte og 
nisjerelaterte i sin kompetanse. Miksen mellom store bedrifter med finansielle muskler, velrenommerte 
og sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner og tilstedeværelsen av møteplasser som fremmer 
utveksling av erfaringer og teknologi, legger et godt grunnlag for både utvikling av nye bedrifter, nye 
teknologier og for at disse skal kunne kommersialiseres nasjonalt og internasjonalt. 
 
Regionalt samarbeid 
Det er et utstrakt samarbeid på ulike nivåer i regionen mellom kommuner og fylker. Dette samarbeidet 
omfatter også til en viss grad internasjonalt samarbeid og arbeid innen cleantech. På kommunalt nivå 
finner en blant annet et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og alle kommuner i fylket gjennom 
Klima Østfold. Fylkene seg i mellom har også ulike fora for samarbeid. De to Agderfylkene har etablert 
felles Regionalplan og en felles internasjonal plan. Samarbeidsalliansen Osloregionen består av 75 
kommuner og fire fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Samarbeidsalliansens mål er å styrke 
Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Østlandssamarbeidet er et 
frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet. Her er Hedmark og Oppland 
med, men ikke de to Agder-fylkene. Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer, og mer rasjonelt 
arbeid gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider er målsettingen for samarbeidet, som spesielt har 
fokus på internasjonalt samarbeid. 
 
Lokale og regionale strategier 
Alle fylker og mange kommuner har utarbeidet strategier og planer for internasjonalt samarbeid. Interreg 
anses som et viktig verktøy for de fleste. Man ser på interregionalt samarbeid som en mulighet både til 
å utvikle bedre tjenester til kommunens innbyggere, og til å utvikle det lokale og regionale næringsliv. 
Alle fylker er engasjert i samarbeid under Interreg – i noen tilfeller som nasjonal medfinansiør av 
prosjekter, i andre som aktiv deltaker. I noen av de større kommunene har man også ansatt personer 
med ansvar for internasjonalt samarbeid. Vår kartlegging viser at det er stor interesse for interregionalt 
samarbeid innen cleantech i fylkene i Sør-Norge.  

                                                        
19 Länsstyrelsen Hallands Län, http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/energi-och-
klimatpaverkan/energi--och-klimatstod/Pages/klimatmiljonen.aspx  
20 Region Halland, http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/projekt/kommunalsamverkansprojekt/miljosamverkan/ 
21 Statistisk sentralbyrå: Statistisk Årbok 2013, befolkning. http://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-050.html  



12 

 

 
Alle fylker og kommuner har også utarbeidet strategier og planer for arbeid med energi og miljø. 
Sammenligner man disse finner man at de for en stor grad er sammenfallende med hensyn til tema og 
målsettinger. Blant tema som har fokus finner vi: 

• Økt kunnskap og kompetanse i kommuner, næringsliv og befolking 
• Energieffektivisering i nye og eksisterende bygninger, samt industri 
• Innsamling og gjenvinning av avfall – kretsløpsbasert avfallshåndtering 
• Stimulere til utvikling og økt bruk av miljøvennlige produkter og tjenester 
• Bærekraftig byutvikling 
• Økt satsning på fornybar energi 
• Økt bruk av fossilfrie drivstoff til transport, og redusere andelen persontransport 

 
Dette er tema som er regionalt og nasjonalt grenseoverskridende. De egner seg godt for interregionalt 
samarbeid, og fylker og kommuner har uttrykt et ønske om å delta i prosjekter med dette som fokus. 
 
Oslo kommunes klima- og energistrategi 
Oslo kommune har i 2014 utarbeidet en ny klima- og energistrategi. ”Det 
grønne skiftet” er tittelen på dokumentet. Strategien peker ut en tydelig 
retning og målsetning i klimaarbeidet, og viser mulige tiltak for å få til en 
nødvendig reduksjon av klimagassutslippene. Visjonen er at  

• Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt ledende miljø- og 
klimaby.  

• Oslo skal være en stødig pådriver og tilrettelegger for nye 
løsninger og endringer som kan bane vei for et fossilfritt og 
bærekraftig samfunn. 

• Oslo skal være en smart by der innbyggere og næringsliv trives og 
er stolte av å være en del av en fremtidsrettet by. 

 
Klima- og energistrategien angir en strategi og et veikart for det grønne 
skiftet i Oslo. Dette innebærer å fase ut fossil energi og bruke energien på 
en mer effektiv måte. Oslos strategi er å handle lokalt for å få frem utvikling 
- en utvikling som kan gi viktige energi- og klimaløsninger også andre 
steder i verden. Det grønne skiftet vil medføre endringer, og Oslo skal 
være en bærekraftig by som folk og næringsliv trives i og er stolte av. Aktivt samarbeid med 
næringslivet og regionalt samspill blir viktig for å oppnå en verdiskapende byutvikling til beste for den 
enkelte innbygger og bedrift. De overordnede målsetningene på klima og energi er som følger: 

• I 2030 skal klimagassutslipp i Oslo være halvert i forhold til 1991  
• I 2050 skal Oslo være fossilfritt – det grønne skiftet skal da være gjennomført  
• Energieffektivisering for energi til bygg: -1,5 TWh innen 2020  

 
Dersom det ikke foretas noen endringer, viser framskriving av klimagassutslippene at det ikke er mulig å 
nå målsetningene. I Oslo er man godt i gang med utfasing av oljefyring. Med et nasjonalt forbud mot 
oljefyr fra 2020, kommer man et stykke på vei for å nå fossilfri stasjonær energibruk i 2030. Innenfor 
transportsektoren er utfordringene betydelig større. Det blir derfor innenfor denne sektoren at de største 
endringene må gjennomføres for at klimamålsetningene skal kunne nås i 2030 og 2050. 
 
I tillegg til utfasing av fossile energikilder, vil energieffektivisering være avgjørende for å kunne 
gjennomføre det grønne skiftet. En lavere energibruk vil redusere behov for investeringer i 
infrastrukturen for elektrisitet og vannbåren varme, og er et viktig samfunnsøkonomisk tiltak. Videre vil 
energieffektivisering frigjøre elektrisk energi til alternativ verdiskapning, der den benyttes 

• I transportsektoren, for ladinng av elbiler og hydrogenproduksjon  
• Til kraftkrevende norsk industri som metallproduksjon, med mulighet for utvikling av mer 

 miljøvennlig teknologi som kan bli viktig i en global sammenheng  
• Til kraftkrevende tjenesteproduksjon (drift av store datasentraler som krever elektrisitet og 

 kjøling der Norge har naturgitte fordeler)  
• Til mulig eksport og import av elektrisitet, for at Norge skal kunne bidra til balansering av det 

 fornybare europeiske elkraftmarkedet – Norge kan bli et batteri for Europa.  
 

 
  

  

   
 

Oslo kommune 
Klima- og energiprogrammet 

Det grønne skiftet

                                                                                                        
 

   Utkast til  
Klima- og energistrategi for Oslo 

 14.01.2015   
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Ambisiøs hydrogenstrategi 
Det er spesielt verdt å merke seg at Oslo og Akershus har vedtatt en felle 
strategi for tidlig innfasing av hydrogendrivstoff22. Her har de to fylkene 
satt seg ambisiøse mål for hvordan man skal trappe opp bruken av 
hydrogen til biler og busser. I de neste fire årene er målet at det I regionen 
skal finnes 350 hydrogenbiler, hvorav et betydelig antall drosjer, og minst 
30 hydrogenbusser. Drift og videreutvikling av et nettverk med 
fyllestasjoner for hydrogen i Oslo og Akershus vil være sentralt i denne 
tidsperioden. Ved slutten av strategiperioden, i 2025, er målet at en eller 
flere bensinstasjonskjeder tilbyr hydrogen til minst 10.000 biler og 100 
busser. Dette er ett eksempel på regionens store ambisjoner, og der 
regional og interregionalt samarbeid er viktig for at disse skal kunne 
realiseres. En utvidelse av satsningen til omkringliggende fylker, og langs 
korridoren Oslo-Gøteborg-Malmö-København er prioritert fra Oslo og 
Akershus side.  
 
 
 

 Danmark 2.4
Regeringens Vækstplan for energi og klima23 slår fast at Danmark har 
med årtiers ambitiøse indsats på energi- og klimaområdet høstet 
erfaringer og demonstreret, at økonomisk vækst og en grøn omstilling 
kan følges ad. Indsatsen har medført et velfungerende hjemmemarked for 
en række grønne energiteknologier, som har bidraget til, at danske 
virksomheder har opbygget kompetencer og viden, som i stigende grad 
efterspørges globalt.  
 
Regeringen har høje ambitioner for den grønne omstilling. Med 
vækstplanen for energi og klima sættes der fokus på, hvordan 
regeringens mål for omstillingen af energisystemet og energiforbruget kan 
bidrage til fortsat vækst og arbejdspladser i Danmark. Vækstplanen vil 
bl.a. bidrage til at videreudvikle markederne for energiteknologi, fx inden 
for energieffektive løsninger og fjernvarme. Samtidig fokuserer planen på 
at reducere virksomhedernes omkostninger til energi for at forbedre 
konkurrenceevnen. 
 
Vækstplanen indeholder 30 initiativer fordelt på fem indsatsområder:  
• Grøn omstilling af energisystemet – et mere fleksibelt og sammenhængende energisystem  
• Eksportfremme – ud på de globale markeder  
• Bygninger – en mere energieffektiv og bæredygtig bygningsmasse  
• Forskning, udvikling, markedsmodning og uddannelse – Danmark som grønt test og 

demonstrationsland  
• Ressourceudnyttelse – effektiv indvinding af de fossile energiressourcer i Nordsøen  
 
Viktig energiaftale 
Regeringens langsigtede mål er, at energiforsyningen skal være 100 pct. baseret på vedvarende energi 
i 2050. Som følge af energiaftalen af marts 2012 skønnes omtrent halvdelen af elforbruget i 2020 at 
komme fra vindmøller. Energiaftalen for årene 2012-2020 sikrer bred politisk opbakning til en ambitiøs 
grøn omstilling med fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i 
form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. Med aftalen sikres 12 pct. reduktion af 
bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt 35 pct. vedvarende energi i 2020 og lige knap 50 pct. 
vind i det danske elforbrug i 2020. CO2 udslippet reduceres i 2020 med 34 pct. 

                                                        
22 Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus. http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Miljo-og-
natur/Hydrogensatsing/Hydrogenstrategi/ 
23 Danmark i arbejde: Vækstplan for energi og klima. Regeringen, Oktober 2013.  
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Aftalen er dermed en vigtig milepæl på vej til at omstille hele Danmarks energiforsyning (el, varme, 
industri og transport) til vedvarende energi i 2050. Initiativerne i aftalen skaber grøn vækst og 
beskæftigelse frem til 2020 og tager væsentligt hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne. 
Aftalen rummer en lang række energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020, og parterne gør 
løbende status. Inden udgangen af 2018 drøftes supplerende initiativer for perioden efter 2020. 
 
Innovationsstrategi 
Regeringen har også utarbejdet en Innovationsstrategi – Danmark Løsningernes land24 der  indeholder 
27 konkrete initiativer inden for tre fokusområder: 

1. Samfundsudfordringer skal drive innovation: Efterspørgsel efter løsninger på konkrete 
samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats.  

2. Mere viden skal omsættes til værdi: Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder 
og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger.  

3. Uddannelser skal øge innovationskapaciteten: En kulturændring i uddannelsessystemet med 
mere fokus på innovation.  

 
Visionen er at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store sam-  
fundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse  
 
Danmark uden affald 
Med Danmark uden affald lægger regeringen op til en ny tilgang til 
affaldet. De seneste årtier har man i Danmark brændt knap 80 % af 
affald fra husholdningerne. Selvom det har givet et vigtigt bidrag til den 
grønne energi, så er der samtidig gået materialer og ressourcer tabt, 
som kunne have været genanvendt. Regeringen har satt det mål, at man 
i 2022 skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet. I rapporten 
Danmark uden affald25 lægger Regeringen op til følgende overordnede 
fokusområder:  

• At forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de 
værdier og ressourcer, som er i det.  

• At reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst 
ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø  

• At der skal være kvalitet i genanvendelsen, og farlige stoffer 
skal ud af affaldet, før det genanvendes.  

• At omlægningen af affaldshåndteringen sker gennem styrket 
offentligt-privat samarbejde.  

• At have en fleksibel indsats og vil nøje overvåge udviklingen på affaldsområdet, især 
genanvendelsen af husholdningsaffaldet.  
 

 
Verdens første CO2-neutrale hovedstad… 
I 2014 var København utpekt av EU til Europas Grønne Hovedstad for sitt arbejde med bærekraftig 
udvikling. København har som ambition som storby og hovedstad tage medansvar for 
klimaforandringerne. Samtidig skal man vise, at det er muligt at kombinere vækst, udvikling og øget 
livskvalitet med, at CO2-udledningen reducers. Målet er at i 2025 kunde kalde sig verdens første CO2-
neutrale hovedstad. 
 
KBH 2025 Klimaplanen26 blev vedtaget i august 2012 i Borgerrepræsentationen. Planen viser vejen 
mod et CO2-neutralt København. Klimaforandringerne har en række konsekvenser for København, 
uanset hvor meget det lykkes at begrænse CO2-udledningen. Det giver nogle konkrete udfordringer 
med øget nedbør, varmere vejr og øget vandstand. De forskellige tiltag inden for klimatilpasning vil 

                                                        
24 Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne. Regeringen, Desember 
2012.  
25 Danmark uden affald. Genanvend mer – forbrænd mindre. Regeringen, oktober 2013. 
26 KBH 2025 Klimaplanen. En grøn, smart og CO2-neutral by. København kommune, august 2012. 
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samtidig være med til at skabe flere rekreative muligheder i byen, nye arbejdspladser og en grønnere 
hovedstad.  
 
En befolkningsvækst på 20 pct. kræver store infrastrukturelle foran- 
dringer i København. Forandringerne giver samtidig byen muligheden for 
både at blive CO2-neutral og skabe grøn vækst. Siden 1990 er CO2-
udledningen reduceret med over 40 pct., og i samme periode har der 
været en realvækst på omkring 50 pct. København og 
hovedstadsregionen er i dag frontløbere i den grønne danske økonomi. 
Ambitionen er at enne position skal udbygges i årene frem, og at gøre 
København til et internationalt center for cleantech-virksomheder. Med et 
CO2-neutralt København får danske virksomheder en samlet platform for 
demonstration og udstillingsvindue af grønne danske teknologier. Ikke 
blot i form af knopskud og demonstrationsanlæg i mindre skala, men i en 
fuldskala metropol, hvor teknologierne og løsninger indgår i symbiose og 
viser deres styrkeposition enkeltvis og i sammenhæng på én og samme 
tid. 
 
 

EN GRØN, SMART 

OG CO2-NEUTRAL BYKBH 
2025
KLIMAPLANEN 
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3. Resultat från undersökning   

I denne delen av rapporten beskriver vi resultatene av kartleggingen av cleantech bedrifter og aktører i 
ØKS-regionen. Som nevnt tidligere, er kartleggingen gjort etter samme mal men allikevel på litt 
forskjellige måter i de ulike regionene. Dette bærer også beskrivelsen nedenfor preg av.  

 Skåne 3.1
 
Energi- och klimatsektorn: 
Följande beskrivning är sammanfattningen från en utgåva av publikationsserien VINNOVA analys 
Företag inom miljötekniksektorn 2007-201127. Analysen exkluderar ett antal större företag t.ex. ABB, 
Siemens och SKF för att det är svårt att bedöma hur stor del av verksamheten är kopplad till cleantech. 
 
Cleantech-branschen har cirka 74 000 anställda i Sverige. Under samma tidsperiod har VINNOVA 
också analyserat IKT-sektorn och sammanfattat resultat i Företag inom informations- och 
kommunikationsteknik i Sverige 2007-201128.  Enligt analysen har IKT-sektorn 130 000 anställda i 
Sverige, vilket innebär att cleantech-sektorn närmar sig 60 % av antalet anställda inom IKT-sektorn. 
Jämfört med IKT-sektorn har Cleantech-sektorn vuxit stabilt under 5-års period. Cleantech-sektorn i 
Sverige omsätter 260 miljarder SEK totalt. Analysen visar att företagsgrupperna med flest anställda är 
tjänsteföretag med liten export, produktföretag med betydande export samt icke exporterande företag 
inom samhällsservice. 
 
I Skåne finns det cirka 250 företag med 480 arbetsställe (16 % av hela Sverige) och 13 000 anställda 
(18 % av hela Sverige) inom cleantech-branschen. Skåne har största antal anställda inom energi- och 
resursanvändning/effektiviseringar i byggnader i Sverige, och har jämförelsevis en hög andel anställda 
inom vattenkvalitet. 
 

 
Figur 1. Antal anställda inom miljöteknik per län 2011. Kilde: Vinnova 2013 
 

                                                        
27 J. Strandberg m fl, VINNOVA, 2013: Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011.  
28 E. Giertz m.fl, VINNOVA, 2013: Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2007-2011  
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Industristrukturen i södra Sverige skiljer sig från övriga Sverige och liknar mer Danmarks. Här finns 
ingen gruv- eller stålindustri, och relativt svag skogsindustri. Här finns inte heller den starka 
koncentration av fordonsindustri som i Västsverige. Läkemedel- och IKT-sektorn har också minskat de 
senaste åren. I Skåne finns istället t.ex. hälften av Sveriges livsmedelsförsörjning. Sydsveriges 
cleantech-branschen har till stor del rötterna i teknikutveckling för livsmedelsindustrin. Under första 
delen av förra seklet fanns en stor mängd sockerbruk, stärkelsefabriker, brännerier, mejerier och 
slakterier i Skåne. Tre generiska tekniker som växte fram kring livsmedelsindustrin var 1: värmeväxling, 
2: vätskehantering och separation samt 3: processautomation, styr- & reglerteknik. Dessa generiska 
teknologier spred till industri inom förpackning, läkemedel och cleantech. 
 
Miljöteknikbranschen har utvecklats med de stora infrastrukturinvesteringar som har gjorts i Sverige, 
främst under decennierna efter andra världskriget. Då byggdes industriella och kommunala 
avloppsreningsverk ut. Under 90- och 00-talet har motsvarande utbyggnad skett kring sydöstra 
Östersjön. En stor del av den svenska exportinriktade VA-teknikbranschen finns i Skåne och 
angränsande län. Under 00-talet tog investeringarna i biogasproduktion och uppgradering av biogas till 
naturgaskvalitet fart. VA-teknikbranschen tog denna marknad och följaktligen återfinns en stor majoritet 
av teknikleverantörerna i regionen. 
 
Parallellt med avloppsnäten byggdes fjärrvärme ut i Sveriges alla större tätorter. Detta minskade 
drastiskt de lokala luftföroreningarna i städerna. Stora värmeväxlartillverkare, inom sina kategorier, finns 
i Skåne. Under det senaste decenniet har marknaden för Bio-kraftvärme och Bio hetvattenpannor ökat i 
Sverige. Stora svenska pann-tillverkare finns i Skåne, medan tillverkarna av 
rökgaskondensering finns lokaliserade i Östra Sverige. 
 
Av företagen inom Energieffektivisering är 6 av de 10 största företagen (avseende nettoomsättning) 
lokaliserade i Skåne. 
 
FoU-intensiteten är hög i svenska cleantech-sektor. Bland cleantech-företagen finns den stor andel 
företagen som bedriver explorativ forskning. 
 
Exporten sker från stora produktföretag. Den stora volymen miljöteknikexport sker från ett litet antal 
medelstora och stora produktlevererande företag. 
  
 
Kartläggning av cleantech aktörer: 
Sustainable Business Hub (SBHub) är ett affärsnätverk för miljöteknikföretag i södra Sverige som 
sammanför leverantörer och kunder. SBHub arbetar för att öka tillväxten och arbetstillfällena inom 
miljöteknikföretag i regionen. SBHur är en icke-vinstdrivande förening med ungefär 100 medlemmar, 
och är ett av de största miljötekniknätverken i Sverige. Medlemmar i SBHub omsätter 279 miljarder 
SEK. Om man exkluderar två dominerande medlemmar Skanska och ABB blir den totala omsättningen 
130 miljarder SEK. Andel i den skanka marknaden är större än 98 %. Antal anställda hos medlemmar i 
SBHub är 118 000 (57 000 utan Skanska och ABB), över 98 % av hela Skåne. Cirka 65 % av 
cleantech-företag i Skåne är medlem i SBHub. 
 
SBHub startade 2001 och arbetade då med företag som var intresserade av att förbättra sitt eget 
miljöarbete. Det innebar att t.ex. advokatbyråer var medlemmar. Sedan årsskiftet 2007/2008 är 
inriktningen cleantech-företag. Region Skåne har cleantech som ett av sina fokusområden och har, kan 
man säga, outsourcat sitt arbete med cleantech till SBHub. Till skillnad från de övriga nätverken som 
Region Skåne stödjer eller driver är SBHub sprunget ur näringslivet, från företagen medan de andra har 
sitt ursprung från universiteten. 
 
SBHub fokuserar på små och medelstora företag men har flera stora företag i nätverket såsom Alfa 
Laval, Sweco, Trelleborg, SWEP och ÅF. Medlemmar arbetar med allt från småskalig vattenrening och 
energieffektivisering till vindkraft och trafiklösningar. De fyra största kommunerna i regionen, Lunds 
Universitet, Malmö Högskola och flera organisationer/projekt finns också i nätverket. 
 
Det finns tre mål i SBHubs verksamhet: 

• Ökad export 
Huvuddelen av SBHubs verksamhet handlar om att hjälpa medlemsföretagen att öka sin export. 
SBHub jobbar främst med grupper av företag men kan även göra individuella insatser. SBHubs 
fokusländer är Storbritannien, Polen och länderna kring Östersjön. SBHub samarbetar med 
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svenska ambassaderna och Business Sweden i dessa länder för att nå bästa resultat. Men 
SBHub har även andra ingångar direkt till kommuner, anläggningar och företag. 
Genom de interregionala projekt med partners i länder runt Östersjön har SBHub skapat 
värdefulla kontakter och också marknadsfört den svenska modellen inom avfallshantering, VA, 
energilösningar, hållbar stadsutveckling mm. 
 

• Hemmamarknad i världsklass 
Företag som har en hemmamarknad som ligger i framkant när det gäller att köpa in miljöteknik 
har lättare att få sina produkters prestanda verifierad. Kommunerna spelar här en viktig roll som 
inköpare och testbed för nya innovativa idéer. Testbed syftar till att sammanföra företag med 
offentlig verksamhet dels för att få det offentliga att bli medveten om vad som finns att tillgå på 
marknaden och dels för att ge företagen direkta ingångar till det offentliga i form av kommuner, 
sjukhus mm. Detta har i flera fall lett till testinstallationer och affärer. 
 

• Samverkan inom FoU 
Samverkan inom forskning och utveckling (FoU) är ett nytt arbetsfält för SBHub. Ambitionen är 
att skapa ett internationellt Center of Excellence för miljöteknik, i regionen. Som ett första steg 
har SBHub lämnat in en ansökan till Vinnovas program VinnVäxt för att påbörja en samverkan. 
Ansökan stöds av Lunds Universitet, Malmö Högskola, Statens Lantbruks Universitet, Lunds 
kommun, Helsingborgs stad och företag i vårt nätverk. 

 
Sustainable Business Hub finansieras genom medlemsavgifter, genom stöd från Region Skåne och 
genom projektpengar från t.ex. Europeiska fonder, Tillväxtverket och Energimyndigheten. 
 
 
ASSET är en paraplyorganisation för svensk cleantech. Föreningen är en sammanslutning av nationella 
och regionala organisationer för företag verksamma inom hela miljöteknikområdet. Medlemmar består 
av följande organisationer. 

• Avfall Sverige den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och 
återvinning, där landets högsta kompetens på avfallsområdet finns samlad. Med 
specialistkunskaper som medlemmarna kan dra nytta av, genom rapporter eller genom 
direktkontakter. Avfall Sverige behärskar hela avfallskedjan. Från insamling och transport till 
behandling i form av kompostering och rötning, förbränning och deponering. Men även inom 
frågor som rör juridik och information. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall 
tas om hand och återvinns i all kommuner i Sverige. 

• Business Region Göteborg ansvarar för näringslivs-utveckling i Göteborgs Stad och 
representerar 13 kommuner i regionen. Göteborgsregionen har världsledande kompetens inom 
hållbar utveckling och miljötekniska lösningar – speciellt inom den kommunala sektorn. Inom 
Business Region Göteborg finns Green Gothenburg som är en gemensam 
kommunikationsplattform för den gröna Göteborgsregionen med syfte att öka den nationella och 
internationella kännedomen om Göteborgsregionen som ledande inom hållbar utveckling. 

• Cleantech Inn Sweden är en ideell, oberoende och rikstäckande affärsstöd med ett brett 
kontaktnät inom såväl näringsliv, investerare som myndigheter och organisationer. Stödet 
inriktar sig främst på nystartade företag inom cleantech-branschen. Cleantech Inn Sweden har 
sina kontor i Göteborg, Lund och Umeå, och stödja cirka 50 medlemmar för närvarande. 

• Cleantech Uppsala samarbetar inom klimatprotokollet och startade 2010, då kommunen tog 
initiativet att bjuda in lokalt verksamma företag, myndigheter och organisationer, till att 
gemensamt anta klimatutmaningen och bidra till att uppnå kommunens klimatmål. 
Medlemmarna satsar både på egen klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling och är med 
och formar en hållbar utveckling i Uppsala. 

• Kompetensspridning i Umeå AB marknadsför och säljer kommunal kompetens och 
kommunala innovationer i nära samverkan med kommunens verksamheter och bolag samt 
Umeåregionens näringsliv. För Umeå kommunföretag är miljöfrågorna högt upp på 
dagordningen. Kommunens politiker har beslutat att Umeå ska bli ett nordligt nav för miljöteknik. 
Genom bildandet av dotterbolaget Kompetensspridning i Umeå AB delar kommunen med sig 
sina erfarenheter och kunskaper till omvärlden. Men det stannar inte där. Målet är att även göra 
affärer av all den kunskap som finns. På så sätt kan kommunföretagen gynna den regionala 
tillväxten samtidigt som de är med och bidrar till att framtidens städer byggs med hållbarhet som 
ledstjärna. 

• SET - Swedish Environmental Technology drivs av både små och stora företag, med olika 
verksamhetsinriktningar. Det ger organisationen spetskunskap i en mängd olika kategorier: 
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vatten, luft, avfall, marksanering, miljöövervakning, ren teknologi, management, 
livscykelanalyser, buller och energi. Det huvudsakliga målet för SET är att främja utvecklingen 
av en stark och konkurrenskraftig svensk miljöteknikindustri, med internationell inriktning. 

• Stiftelsen Teknikdalen - Green Business Region är Dalarnas och Gävleborgs miljötekniknod. 
Green Business Region finns till för att ert miljöteknikföretag ska få större möjligheter att växa 
och utvecklas. Målet med Green Business Region är att Dalarna/Gävleborg ses som en 
ledande region inom miljöteknik år 2015 – en region där många företag vågar växa genom att 
utveckla hållbara och miljöanpassade lösningar som skapar nya jobb. Green Business Region 
erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning för miljöteknikföretag i Dalarna och Gävleborg. 

• Stockholm Cleantech arbetar med ett femårsperspektiv. Målen är höga. Stockholm Cleantech 
ska vara den självklara regionala plattformen för miljöteknikföretag. Stockholm Cleantech ska 
fylla en viktig roll som brygga mellan företagen och exempelvis KTH, SBR, IVL eller 
myndigheter och utgöra en mötes- och utställningsplats för företagen. 

• SusBiz - Sustainable Business Mälardalen är en projektorganisation som bildades 2006. 
Verksamhetsidén är att vara en välkänd inspiratör och drivkraft för hållbar tillväxt som hjälper 
näringslivet att skapa hållbara affärer. Utgångspunkten är att verka för att den forskning som 
bedrivs inom miljö- och energiteknik vid Mälardalens högskola och Örebro universitet kommer 
näringslivet till gagn och bidrar till att utveckla företagens verksamhet. 

• Sustainable Sweden South East är ett affärsdrivande nätverk i Sydöstra Sverige med syfte att 
främja miljödriven affärsutveckling och export av energi- och miljöteknik. Nätverket driver och 
samordnar nationella och internationella affärsprojekt inom energi- och miljöteknikområdet, och 
hjälper företag att skapa affärer som stödjer långsiktigt hållbara lösningar över hela världen. 

• Sustainable Business Hub (omnämnts ovan)  
 
Energikontoret Skåne, som en del av Kommunförbundet Skåne, driver utvecklingen tillsammans med 
Skånes aktörer, mot en mer hållbar utveckling genom att arbeta för en ökad andel förnybar energi och 
energieffektivisering. Energikontoret Skåne initierar och samordnar nätverk, driver projekt, bidrar med 
kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser. Några av de nätverk 
vi samordnar är Biogas Syd, Energirådgivarna i Skåne, Solar Region Skåne, H2Skåne och Skånes 
vindkraftsakademi. 
 
INTERACT Sweden - International Accelerator Clean Tech är in inkubator som NSR, Nordvästra 
Skånes Renhållnings AB har skapat i Helsingborg. Inkubatorföretag fokuserar på avfallsreduktion, 
återvinning och återanvändning. För att bli inkubatorföretag skall en entreprenör ha en idé som har en 
tillväxtpotential, är unik och i förlängningen verkar på en nationell/internationell marknad. 
 
Krinova Inkubator är en satsning av kommunerna i Skåne Nordost. Inkubatorn utvecklas och drivs av 
Krinova Incubator & Science Park och erbjuder stöd till kunskapsintensiva, skalbara utvecklings- och 
affärsidéer som har potential att bli tillväxtbolag. Det kan handla om nya företag eller om 
utvecklingsprojekt i befintliga företag, men också samverkan mellan företag och andra organisationer. 
När det gäller nya företag handlar det ofta om högskolenära initiativ (både från forskare och studenter). 
Syftet med inkubatorn är att hjälpa nya företag/innovationsprojekt att lägga grunden till ett lönsamt och 
hållbart företagande. I dagsläget har Krinova Incubator lokaler att erbjuda i Hässleholm och 
Kristianstad. 
 
Marint Centrum Simrishamn skall vara den plats där entreprenörskap, forskning och omsorg om 
havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen. Marint Centrum skapar 
förutsättningar för utveckling och innovationskraft från havet och därmed också ökad tillväxt och 
sysselsättning i Skåne. 
 
Malmö Cleantech City bildades i januari 2010 av Malmö Stad som en attraktiv plats för att starta, driva 
och utveckla företag inom cleantech-området. Två projektledare från Näringsavdelningen i Malmö Stad 
samordnar det spännande samarbetet mellan kommun, näringsliv, högskola och andra aktörer. 
Tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för cleantech-företagen samtidigt som vi växlar upp arbetet 
med stadens egna satsningar. 
 
MINC - Malmö Incubator är en plattform för växande företag och personer med hög kompetens kopplat 
till olika branscher. Minc medverkar till att skapa värdefulla möten och diskussioner samt är en viktig 
länk mellan etablerade företag, entreprenörer och forskning. 
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Minc finns till för ambitiösa entreprenörer med kunskapsintensiva affärsidéer med innovationshöjd och 
hög tillväxtpotential. Att allt fler entreprenörer etablerar sig i regionen och i Malmö stad bidrar till att 
både regionen och Malmö stad förändras till en attraktiv kunskapsregion. 
 
Teknopol hjälper skånska innovatörer att ta steget från idé till handling genom kostnadsfri och 
konfidentiell rådgivning. Teknopol finns för någon som har en ny affärsidé, en ny produkt, 
forskningsresultat eller tjänst, som inte bara har Sverige som marknad. Teknopol ägs av Region Skåne 
och strävar efter att bidra till tillväxten i Skåne genom att underlätta innovativt företagande. Eftersom 
innovativa, internationella och entreprenöriella snabbväxare är de som bidrar till flest jobb. Utöver 
affärsrådgivningen har Teknopol också till uppdrag att ständigt utveckla och förbättra metoder och 
processer i det svenska innovationssystemet. Teknopol försöker åtgärda gemensamma hinder och 
svårigheter som entreprenörer har genom smarta samarbeten med etablerat näringsliv, myndigheter 
och innovationsaktörer, nya projekt där vi prövar nya metoder, och nya perspektiv från andra länders 
innovationssystem. 
 
Valhall Science Village, en ny forskar park med tillhörande bygginkubator, etablerades för att skapa 
tillväxt, förbättra utbildningsmöjligheterna och bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Valhall Science 
Village är del av utvecklingen av Valhall Park, och ett samarbete mellan Peab, Region Skåne, Lunds 
Universitet, Helsingborg Business Region, Sparbanken Öresund och Ängelholms kommun. 
 
WIN - Water Innovation Accelerator  
Water Innovation Accelerator är en satsning av näringslivet, forskarvärlden och den offentliga 
försörjningssektorn för att tillsammans möjliggöra innovationer i högt tempo.  Verksamheten startade i 
december 2011 som en modern inkubator med syfte att driva nyföretagandet snabbt i acceleratorform. 
WIN ska fånga upp och kanalisera initiativ från idéstadiet fram till bärkraftiga företag inom 
vattenbranschen. Genom att föra samman akademisk kunskapsmassa med ledande aktörer från vatten- 
och avloppsbranschen kan innovationer utvecklas i en skräddarsydd acceleratorprocess för 
vattenföretag. Företagen erbjuds en plattform för tidig marknadskontakt, kapitaltillförsel och uthålligt 
samhällsbyggande. Ambitionen är att utvalda företag ska få hjälp under 2 år med möjlighet till snabbt 
utträde. 
 

 Västra Götaland – Halland 3.2
Kartläggningen som genomfördes i Västra Götaland och Halland pekade på flera utvecklingsområden. 
Den är baserad på en omvärldsanalys av dels existerande nätverk men också en screening av andra 
arenor och plattformar så som företagsregister och allmänna sökverktyg. För uppdraget anlitade 
Innovatum fyra studenter genom organisationen Miljöbron. Två från Chalmers, med inriktning industriell 
ekonomi, en nyexaminerad miljövetare och en tillika strategisk hållbarhetskommunikatör. De arbetade i 
grupper och enskilt, 20-40 timmar vardera, för att sedan träffas och skapa en sammanställning inom 
med avslutande workshop tillsammans på Innovatum. Studenterna har också skrivit föreliggande text.   

Sammanlagt identifierades omkring 227 aktörer och nätverk inom regionen. Alla med varierande 
koppling och verksamhetsområde inom cleantech.  
 
Kort sammanfattat så visar kartläggningen på några, förvisso breda men ändå riktningsvisande 
styrkeområden:  

- Förnybar energiproduktion, vind/sol/marin   
- Energi & transport, främst biogas  
- Kemiindustrin, biomaterial och bioenergi 
- Samhällsbyggnad, energieffektivisering byggnader  
- Energieffektivisering industrin 
- Avfall och återvinning  

 
För storgöteborg var det tre sektorer speciellt intressanta: förnybart bränsle, driftoptimering och 
effektivisering kopplat till industri, samt rening. För Hallands del var bioenergi och energieffektivisering 
två fokusområden. Halland har t.ex. en skog som växer mycket snabbt och en tillväxt per ytenhet som 
ligger bland de högsta områdena i Sverige.  

Förutsättningarna för produktion av bioenergi från jord och skog är därmed goda i Halland. Mycket 
kunskap och infrastruktur finns investerad i de areella näringarna. Under hösten 2014 startades bland 
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annat Arena Bioenergi Den består i att etablera en halländsk samarbets- och innovationsplattform för att 
stödja utveckling av nya biobaserade produkter och tjänster för en koldioxidsnål ekonomi med insatser 
som exempelvis nätverkande, kompetensutveckling, FoU, lärande och stöd till projektutveckling. 
Projektet ingår i Grön Tillväxt; ett regionalt styrkeområde som omfattar både samhällsutmanande, 
förutsättningsskapande delar och tillväxtskapande insatser riktade mot företag29. 

Det genomfördes även en mycket enkel ekonomisk analys av de företag som förekommer i 
kartläggningen. Resultaten visar på svårigheter att skapa lönsamhet i små till medelstora 
högteknologiska cleantech-företag belägna i och omkring stadskärnan. Enligt analysen tenderar det att 
finnas en lucka mellan produktion/tillverkning och slutkund. Flertalet företag hade tagit fram en produkt 
där kostnaderna för utveckling är höga men marknaden i en första anblick snäv. Vi vill här dock betona 
att analysen var just mycket enkel och endast innefattande den data som finns tillgänglig på offentliga 
företagsdatabaser. Dess tillförlitlighet bör därmed tas i viss beaktning.  
 
Tidigare kartläggningar 
Nätverket GAME’s genomförde 2011, på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR), en kartläggning 
av de västsvenska styrkeområdena inom hållbar energiteknik. De genomförde studien genom att 
kartlägga styrkor beroende på bransch/näringsliv, forskning och internationellt perspektiv (EU). För att 
sedan diskutera dessa inom ramen för en workshop med strategiskt utvalda personer, valda utefter 
kompetensområde.  
 
Grupperna framhöll framförallt, forskning och innovation som en utmärkande stark del. Bland annat tack 
vare Chalmers och SP. Energieffektiva byggnader och passivhus nämndes också flertalet gånger, 
däribland också solenergilösningar. Tillsammans med förgasning, rötning och distribution av gas och 
vindkraft var dessa de mest omtalade områdena. Även marin energi/ el från vågkraft och förnybar 
produktion av värme lyftes fram.30 
 
Rapporten Kartläggning av styrkeområden inom energi-och klimatteknik i Västra Götaland som 
genomfördes av KanEnergi på uppdrag av VGR31framhöll flera viktiga aspekter när det kommer till 
miljöteknikens styrkor och svagheter i Västsverige. Den lyfter också perspektivet till en mer nationell och 
europeisk nivå för att se till Västsveriges potential att driva miljöteknikutvecklingen på ett vidare plan.   
 
I övrigt har kartläggningar från länsstyrelserna och regionerna (från både Västra Götaland och Hallands 
län) använts.  
 
Förnybar energiproduktion  
Målen och ambitionerna för förnybar energiproduktion och användning i Västra Götaland och Halland är 
höga. Ser man till VGR’s egen verksamhet så har de som mål att Västra Götalandsregionen ska vara 
oberoende av fossil energi och bränsle till år 2020. De ska halvera sin energianvändning i egna lokaler 
till 2030 jämfört med 1995. I hyrda lokaler ska energianvändningen bli mycket effektivare till 2030. Ännu 
mer konkreta mål är också formulerade för 201632. För Halland ska den totala energianvändningen från 
och med 2020 ha minska med 20 % jämfört med 2010. Den totala energianvändningen ska vara 176 
kWh/m2 eller lägre. Målsättningen innebär en minskning av energianvändningen med 20 900 MWh.33 
 
Nätverk och övergripande aktörer  
Det finns också ett antal verksamma nätverk kopplat till förnybar energi. Vi har medvetet exkluderat de 
mer kortvariga projekten som återfinns i verksamheter runt om i Västra Götaland och Halland. Ser man 
till etablerade företag och kluster är det ett antal inom just förnybar energiproduktion som utmärker sig, 
till exempel Energigården i Skara, som är utformat som ett program. Det syftar i sin tur till att ur ett lokalt 

                                                        
29 Region Halland, http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/energi-miljo/ 
30 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland, GAME, 2011 
31 KanEnergi, VGR, 2012: Kartläggning av styrkeområden inom energi-och klimatteknik i Västra Götaland 
32 VGRs mål for energi og miljø. http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/Internt-
miljoarbete/Miljoprogram/Energi/ 
33 Region Halland, http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/energi-miljo/energieffektiviseringsstrategi/ 
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producent- och kundperspektiv vara en samlande och pådrivande kraft i utvecklingen av förnybar 
energiproduktion från det västsvenska lantbruket.   
 
Smart energi är en politiskt styrd process initierad för att driva VGR och Västra Götalands klimatarbete. 
Deras uppdrag är att främja överenskommelser, ge stöd åt de aktörer som vill åstadkomma förändringar 
med målet att uppnå klimatstrategin. Närmare 70 aktörer i form av kommuner och företag har åtagit sig 
uppdraget att arbeta för att minska sitt beroende av fossil energi och därigenom stödja klimatstrategin.  
 
Det finns också en uppslutning av initiativ från kommuners sida, där man skapat diverse olika kluster 
och projekt för att just ställa om till och främja förnybar energi. Det finns också en ambition att genom 
sin verksamhet inspirera även medborgarna att engagera sig i energi och klimatfrågor. I varje kommun 
finns exempelvis en Energi- och klimatrådgivare, som också finansieras av Energimyndigheten. Energi 
och klimatrådgivarnas uppgift är att svara på frågor om uppvärmning, energikostnader, 
energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Det är en 
kostnadsfri, opartisk och teknikneutral tjänst som erbjuder allmänheten, små och medelstora företag 
och organisationer vägledning och rådgivning. I Västsverige verkar t.ex. Hållbar Utveckling Väst34. För 
Västra Götaland finns också ett eget initiativ ”Energirådväst”. En uppslutning av ett antal kommuner i 
Västsverige som gått samman för att lättare och bättre kommunicera sitt budskap till omvärlden35. I 
Halland samverkar kommuner och länsstyrelsen i det så kallade Miljösamverkan Halland36.  
 
Solenergi 
Sol och solenergi är ett område som är relativt stor i Västsverige. Främst i form av installation och 
produktion av solpaneler samt solfångare, ofta som värmelösning för bostäder. Av de cirka 200 
aktörerna som kartlagts föll ett flertal inom ramen för just solenergi. Här är dock försäljning/installation 
mer dominerande än produktion/tillverkning. Solenergi är generellt inte särskilt exploaterat nationellt i 
Sverige, vilket också är fallet i Västra Götaland och Halland. Nationellt bidrar enbart den totala 
solcellsproduktionen till ca 0,03 % av landets totala elkonsumtion. Detta står till 96 % småskaliga 
system för, ofta för i första hand privat bruk. Potentialen är dock stor om man ser till de vinster som finns 
i att fortsätta utveckla tekniken för att kunna optimera tillverkningsprocessen för att slutprodukten blir 
billigare och tekniken mer effektiv37. 
  
Vind 
Vindkraft anses ha stor potential att relativt snabbt skapa värde i form av elproduktion och på så vis 
bidra till såväl nya arbeten som en högre andel säkrad förnybar energi för regionernas och landets 
energiförsörjning.38 I Västsverige finns ett flertal aktörer inom vindkraft, till exempel:  

Power Väst: är ett projekt som drivs inom Nätverket för vindbruk (Energimyndigheten). De vill 
skapa samverkan mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsområdet för att medverka till en nationell 
utveckling som ger förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft. Västra Götaland har goda 
förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften och utveckling av näringen. Här finns både forskning, 
industriella aktörer och energibolag med stor kompetens.  

Power Väst huvudmål, tillsammans med aktiva kommuner, är:39 

• mer vindel i Västra Götaland  
• mer arbetstillfällen inom vindkraftsbranschen. 

 

                                                        
34 Kommunale energi- och klimatrådgivare. https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Kommunal-energi--och-klimatradgivning/. 
35 Enrgiråd Vest: http::/www.energiradvast.se 
36 Region Halland, http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/projekt/kommunalsamverkansprojekt/miljosamverkan/ 
37 MiljöAktuellt, http://miljoaktuellt.idg.se 
38 Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vindkraft. http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/energi/Vindkraft/Pages/default.aspx  
39 http://www.powervast.se/sv/Ovriga-sidor/Power-Vast/Power-Vast/ 
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Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) har bildats för att kunna möta den snabbt växande 
globala vindkraftsindustrin samt för att höja den svenska vindkraftskompetensen. Fokus ligger först och 
främst på att utveckla vindkraftverkens konstruktion för att optimera kostnaderna för tillverkning och 
underhåll av vindkraftverk. Målet med verksamheten är att bygga upp komponent- och systemkunskap 
för att möjliggöra utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige. Svenskt 
VindkraftsTekniskt Centrum verkar som stör för svensk industri med kunskap om konstruktionsteknik 
inom området vindkraft.40 
 
Göteborg WindLab är ett forskningscentrum/testarena i Göteborg för vindkraft och 
energiproduktionsteknik. Här kan lokala vindkraftsintressenter bedriva forskning och utveckling inom 
vindkraft. Göteborg Energi äger och driftar, General Electrics tillverkar och levererar delar, SKF tillverkar 
kullager till vindkraftverket och Chalmers forskar kring vindkraftsteknik41. 
 
De som är verksamma inom vindkraft återfinns i alla delar av branschen. Konsultering och rådgvining, 
tillverkning, installation, produktion, offshore och på land. Tillverkare av kabelösningar och hybridsystem 
med mera. Arise, med huvudkontor i Halmstad, är till exempel ett företag som kan nämnas om man ser 
till en aktör som inkluderar flera delar. e utvecklar, bygger och förvaltar vindkraftverk som sin affärsidé – 
såväl för egen regi som för andra investerare. Sedan start har bolaget uppfört över 350 MW 
landbaserad vindkraft i Sverige, en investering på över 5 miljarder svenska kronor. Deras driftsatta 
parker svarade under år 2013 för drygt 10 % av Sveriges samlade vindkraftproduktion samma år. 
Tillsammans med övriga aktörer finns det med andra ord stor kunskap i vindkraftsbranschen. Det finns 
också nätverksorganisationer som har en samordnande roll i form av bland annat 
vindkraftssamordnarna Sydost, som nämnts ovan.  
 
Marin energi 
Kartläggningen visar att det finns få initiativ inom marin energi, men att dessa å andra sidan är 
högkvalitativa satsningar med potential att utvecklas. Marin energi nämns inte i någon större 
utsträckning i exempelvis GAME’s kartläggning (2011)42, som annars visar på liknande resultat som 
denna nyligen genomförda kartläggning. Ett förklarande antagande ligger nära till hands, att det helt 
enkelt vuxit fram som en styrka de senaste 3 åren. Ser man till KanEnergis rapport från 2012, framhåller 
denna däremot marin sektor som ett av de västsvenska styrkeområdena. Med motiveringen att Västra 
Götaland är ett nav just när det gäller den maritima sektorn i stort. Det finns helt enkelt en hög andel 
företag som ägnar sig åt sjöfart, fiske etc, om man jämför med övriga riket. Med det sagt så är det inte 
givet att det automatiskt återfinns en större andel cleantech-lösningar. Denna kartläggning visade på att 
det finns aktiva aktörer i Västra Götaland och Halland avseende en del underområden till Marin Energi. 
KanEnergis rapport från 2012, identifierade i sin kartläggning 6 stycken undergrupperingar: logistik 
(omlastning, inlands sjöfart), energieffektiva fartyg, alternativa bränslen, våg- och strömningskraft, 
offshore vindkraft samt biomassa från havet.  
 
Offshore vindkraft har vi i denna kartläggning istället valt att inkludera under vind, våg och 
strömningskraft och biomassa från havet visade även denna kartläggning en aktivitet kring. Främst när 
det gäller forskning och utveckling, men också en del företag som etablerat sig på marknaden. Bland 
dessa kan nämnas Seabased som är ett demonstrationsprojekt för vågkraft i Sotenäs, Västra Götaland. 
 
Energi & transport, biogas  
Energi och transportsektorn i Västra Götaland och Halland är stor. Det återfinns också en stark roll när 
det gäller forskning och innovation på området. Det finns ett stort politiskt engagemang och en uppsjö 
av drivande aktörer. Däribland Innovatum, Business Region Göteborg och Kommunalförbundet Skaraborg.43  

 
Biogas har en tydlig roll i kartläggningen. Sammanlagt närmare 75 stycken aktörer visade någon 
koppling till Biogas som förnybart bränsle. Ett resultat som också går stick i stäv med GAME’s 
kartläggning av styrkeområden från 2011. Där Biogas omnämns vara en bransch innehållande bred 

                                                        
40 http://www.chalmers.se/ee/swptc-sv/ 
41 http://www.goteborgwindlab.se/om-goteborg-wind-lab/ 
42 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland, Nätverket Game, 2011 
43 Ibid. 
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kompetens och som därmed besitter stor potential för framtida utveckling. Även KanEnergis rapport från 
2011, visar på samma resultat44.  
 
Kemiindustrin, biomaterial och bioenergi 
Kemiindustrin har ett historiskt arv i Västsverige och är ett styrkeområde, tack vare den stora satsningen 
som skett historiskt och fortfarande sker kring kemiindustrin i regionen. Just biobaserade kemikalier och 
material är något som det visas specifikt stort intresse för. Det är många forskningsprojekt på gång och 
flertalet företag i regionen satsar stort på utveckling av sin verksamhet. Som ett spännande initiativ kan 
nämnas Mistra Future Fashion45, som är ett SP-projekt för miljövänliga kläder och textilier. Syftet med 
Mistra Future Fashion är att leverera kunskap och lösningar som den svenska modebranschen och 
dess aktörer kan använda för att avsevärt förbättra modesektorns miljöprestanda och stärka sin globala 
konkurrenskraft. "Låt modet leda samhället mot en mer hållbar framtid" är ledorden. Programmet är 
organiserat så att det utnyttjar den kompetens och nätverk av ledande svenska och internationella 
forskningsinstitut och universitet. I Sverige arbetar också stora kedjor hårt på att marknadsföra 
konceptet, att sälja tanken om en hållbar konsumtion såväl när det gäller kläder som inredning.  
 
Andra intressanta initiativ lokaliserade i Västra Götaland är också Bolon som tillverkar miljövänliga golv 
och Nolato Cerbo som utvecklar och tillverkar kostnadseffektiva, miljövänliga plastförpackningar till 
läkemedelsindustrin.  
 
Bioenergi är även det ett område som har många styrkor. Inom ramen för kartläggningen återfinns flera 
aktörer som utvecklar och producerar träpellets, pelletsvärmesystem och andra värmeanordningar för 
bioenergi. Skogsindustrin är stor i Västra Götaland och Halland, så råvarorna finns nära till hands.  
 
Samhällsbyggnad, energieffektivisering byggnader  
Ytterligare ett intressant område kopplat till cleantech och som har stor potential är 
energieffektiviseringsåtgärder i byggnader. Såväl tjänster som produkter är under utveckling och finns 
till viss del redan på marknaden.  
 
I kartläggningsprocessen fann vi att flertalet stora byggföretag går i bräschen för utvecklingen. Det går 
att utläsa en efterfrågan såväl för privatpersoner men också för företag och offentlig sektor. Nationellt i 
Sverige har också tanken om energieffektiva byggnader lanserats som koncept både genom program 
på TV såväl som stående inslag i tidningar och andra mediala kanaler. Det är med andra ord ett 
koncept som växer och med medvetenheten växer också efterfrågan. Ser man till de initiativ och aktörer 
som finns i Västsverige är Chalmers stora med sina forskningsprojekt kring framtidens boende. Det 
finns också mindre enskilda företag som satsar på mer specifika delar såsom exempelvis energismarta 
elektroniksystem eller passivhus. Det finns också i Västra Götaland exempel på offentlig verksamhet 
som har genomfört energieffektiviseringsåtgärder och även vissa fall där man totalrenoverat 
verksamhetsbyggnader för att uppnå bästa möjliga resultat. Som exempel återfinns offentliga 
vårdverksamheter, skolor och kommunalhus. 
 
Region Halland har också beslutat om en strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten. 
Strategin innehåller nulägesbeskrivning med mål och åtgärder för 2014 och 2020. Arbetet fokuserar på 
tre områden: 

- Effektivare energianvändning i fastighetsbeståndet 
- Effektivare transporter 
- Köpa in mer energieffektiv utrustning46 

 
Dessutom har Varberg planer på stadsomvandling. Till exempel ska en ny hamn anläggas, 
Västkustbanan ska förläggas i tunnel under staden, och en ny stadsdel ska utvecklas. Hållbarhet och 
delaktighet är två viktiga förhållningssätt i både Vision 2025 och Stadsutvecklingsprojektet. 
 
Energieffektivisering industrin 

                                                        
44 KanEnergi, VGR, 2012: Kartläggning av styrkeområden inom energi-och klimatteknik i Västra Götaland 
45 Mistra Future Fashion, www.mistrafuturefashion.com  
46 Region Halland, http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/energi-miljo/energieffektiviseringsstrategi/ 
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Likt de åtgärder kring energieffektivisering för byggnader ovan finns det också möjligheter för industrin. I 
Västra Götaland och Halland är som sagt tillverkningsindustrin stor och företagen flera. ”Lean-
production” är ett tema som är vanligt förekommande bland företagsbeskrivningarna hos de företag som 
kartlagts. Lean-production innebär att alla de faktorer under framtagningsprocessen som inte ger värde 
för slutkunden elimineras. Kort och gott mer värde för mindre arbete. Det är ett koncept som också går 
hand i hand med energieffektivisering och en hållbar syn på produktion och tillverkning. Det handlar om 
att hushålla med resurserna – så även energin. Inom Västra Götaland och Halland finns det aktiva 
aktörer inom det sista ledet i kedjan – avfallsprocessen. Famico designar och tillverkar industrilösningar 
för just avfall i den logistiska kedjan, där ett stort fokus är lutande skottkärror som de menar gör 
processen smidigare. 
 
Kopplat till industrin och sett till en miljö-och hälso-vänligare tillverkningsprocess, finns flertalet aktörer 
på marknaden i Västra Götaland och Halland. Flertalet fokuserar på rening av olika slag; rökgasrening, 
filterlösningar för farligt och irriterande damm, processventilation etcetera.  Här finns också aktörer med 
internationella partners, såsom företaget Filtac AB i Kinna, vilka fokuserar på just renrumsteknik och 
industriell ventilation.  
 
Forskning och innovation  
Forskning och innovation är ett viktigt fokusområde för båda länen. Det ägnas stort engagemang till 
Chalmers47, ett tekniskt universitet i framkant även sett ur internationellt perspektiv. I stort speglar 
kunskapsförsörjningen de generella styrkeområdena i – industrin har även här stort fokus. På Chalmers 
återfinns alltid en stril ström av olika projekt kring miljöteknik. 
 
Göteborg har också Göteborgs universitet48, med handelshögskolan som en del av helheten, vilka har 
integrerat hållbarhet i alla sina program. Här ligger fokus på de mer mjuka värdena, såsom beteende- 
och systemfrågan samt de ekonomiska aspekterna och förutsättningarna för ett mer 
kretsloppsorienterat synsätt. 
 
SP, Sveriges Tekniska Forskningsintitut49 finns också inom Göteborgs ramar. SP-koncernen är ett 
internationellt ledande institut för forskning och innovation som har samverkan som ett av sina viktigaste 
moment. De främjar samhällets hållbara utveckling genom vidhålla en hög kvalitet genom 
innovationskedjan. 
 
GAME, Göteborg Action for Management of the Enivronment50, vilka är författare till en av rapporterna 
som nämnts under tidigare kartläggningar ovan, är också en viktig aktör i Västsverige. De arbetar för att 
skapa nätverk och plattformar för diskussion mellan samhällets alla delar – företag, myndigheter och 
forskningsorganisationer. 
 
I Halland vill man stärka det innovativa klimatet, genom att tillsammans med bland andra akademi, 
kommuner, organisationer och näringsliv utarbeta och möjliggöra olika insatser med en Halländsk 
Innovationsstrategi som utgångspunkt. I Halland har man särskilt goda förutsättningar inom vissa 
branscher och Region Halland prioriterar för närvarande insatser inom följande innovationsområden: 
Bioenergi, Kulturella och kreativa sektorn, Livsmedel och Hälsa51.   
 
Det finns också forsknings och innovationskopplingar till diverse olika större aktörer runt om i 
regionerna. Specifikt för dessa är att aktören själv är drivande i processen och aktivt söker upp ny 
forskning och själva arbetar aktivt för att utveckla sin verksamhet. Vind är ett område som är specifikt 
duktiga på denna typ av samverkan.    
  
 
 

                                                        
47 Chalmers Tekniska Högskola, www.chalmers.se  
48 Göteborgs Universitet, www.gu.se  
49 Sveriges Tekniska Forskningsintitut, www.sp.se 

 
50 Göteborg Action for Management of the Enivronment, www.gamenetwork.se 
51 Region Halland, http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/naringsliv/innovationer/ 
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Utmaningar 
I GAMEs rapport från 2011 identifierades 5 stycken utmaningar framåt: 

 
 
En bild som enligt vår kartläggning i mångt om mycket fortfarande står sig. Det handlar om sektorer som 
behöver utvecklas för att utbudet ska kunna leva upp till efterfrågan, men det handlar också om 
systemfrågan. Hur konsumenter – såväl företag som privatpersoner bör kanske till och med måste 
förändra sitt handlingsmönster, sitt synsätt för att energi- och klimatomställningen till förnybart och till ett 
mer miljövänligt samhälle i stort ska vara möjligt. Där i ligger en stor utmaning. Att just skapa motivation 
i samhället till att engagera sig. Något som också är centralt om man ser till cleantech-företags 
utvecklingspotential. Det måste helt enkelt skapas en större efterfrågan och den i sin tur är svår att 
skapa på andra sätt än genom kunskapsförmedling.  
 
 

 Sør-Norge 3.3
 
Energi og miljøteknologi i Norge 
Menon har på oppdrag av OREEC kartlagt fornybar energi- og miljøteknologi i Norge, med spesielt 
fokus på Sør-Norge52. Det ble i 2009 gjennomført en tilsvarende kartlegging, Grønn teknologi på 
Østlandet, bedrifter, forskning og klyngeegenskaper53. Med årets kartlegging får man derfor både en 
tilstandsrapport og en oversikt over endringen i bransjen de siste årene.  
 
Menon slår i sin rapport En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring54 fast at Cleantech ikke 
danner en næring slik man tradisjonelt tenker på det i forbindelse med eksempelvis sjømat, olje og 
gassindustrien og maritim næring. Til det er næringsgruppen for bredt definert og for urelatert. Med 
unntak av enkelte teknologiområder (som innen rene energiformer) opererer bedriftene inn mot et stort 
antall næringer, der hver enkelt næring krever sine spesifikke løsninger for effektiv håndtering av 
miljøproblemer. Det at man i begrenset grad kan snakke om en næringsklynge innebærer ikke at 
bedriftene som leverer teknologi- eller tjenester som reduserer miljøbelastningen operer uten produktive 
næringskoblinger, men koblingene er ofte sterkere relatert til aktører i andre næringer enn til andre 
aktører innen miljøteknologi. 
 
Målt i verdiskaping er fornybar energi og miljøteknologi Norges åttende største næring. Næringen er i 
2013 like stor som prosessindustri og større enn reiseliv og sjømat. Produksjon av vannkraft, samt 
distribusjon og handel med dette bidrar betydelig til dette resultatet. 1 777 bedrifter leverte i 2013 varer 
og tjenester som enten frambrakte mer ren energi, reduserte energibruk eller avfall eller bidro til et 

                                                        
52 Menon Business Economics, November 2014: Fornybar energi og miljøteknologi i Norge. 
53 Menon Business Economics og Mandagmorgen, mars 2010: Grønn teknologi på Østlandet, bedrifter, forskning og 
klyngeegenskaper. 
54 Menon Business Economics, august 2011: En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring 
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renere miljø. Bedriftene omsatte for 168 millioner og hadde en total verdiskaping (bruttoprodukt) på over 
69 milliarder. Næringen sysselsatte 37.000 personer over hele landet. 
 

 
Figur 2. Fornybar energi og miljøteknologi er Norges åttende største næring. Kilde: Menon [2014]. 
 
 
Langsom vekst 
Fornybarnæringen har vokst med 75 prosent fra 2004 og frem til 2013. Dette er betydelig svakere enn 
mange andre norske næringer. Noe grunnen til den lave vekstraten er at det ikke har blitt bygd ut noen 
større vannkraftanlegg i perioden og at andre rene energiformer fortsatt er i fasen med å utvikle 
kommersiell lønnsom teknologi. Fra 2004 og til i dag har havnæringene vært de raskest voksende 
næringene i Norge. Særlig offshoreleverandørindustri har vokst kraftig. 
 
Verdiskapingen varierer mye innen de ulike segmentene av fornybar energi. Bioenergi er det segmentet 
som har hatt størst vekst i perioden (189%). Solenergi er det eneste segmentet som har hatt negativ 
vekst, noe som i hovedsak skyldes at REC har lagt ned all produksjon i Norge. Annen fornybar energi 
har hatt sterkt vekst, men har et lavt volum. Segmentet miljøteknologi har hatt en vekst på 1.972% i 
verdiskaping i perioden 2004-2013. I denne gruppen finner vi blant annet teknologi for karbonfangst og 
energieffektivisering. Her finner vi også teknologi knyttet til utslipp fra transport, som har hatt en 
betydelig vekst både innen elektrisk og hydrogen. 
 

 
Figur 3. Veksttakten i forskjellige næringer 2004-2013 (2013 estimerte tall). 2004=100. Kilde: Menon [2014]. 
 
 
Norge og spesielt Osloregionen har et stort potensial som leverandører i fremtidens lavutslippssamfunn. 
Norske bedrifter har en unik kompetanse og posisjon for å ta del i et voksende globalt marked. Samtidig 
er det utfordringer. Menon peker på noen faktorer som påvirker bedriftenes mulighet for vekst. Blant 
disse er: 
 

• Endringer i rammebetingelser gi usikkerhet – både som følge av norsk politikk og politikk i EU. 
• Lite risikokapital er tilgjengelig for utvikling av fornybar energi. 
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• Lite kapital er tilgjengelig for investering i cleantech-bedrifter. 
• Man har hatt større lønnsomhet ved leveranser til andre markedene, spesielt offshore. 
• Ulik internasjonal konkurranseevne – noen segmenter har et nasjonalt fokus og dermed mindre 

potensial for vekst. 
• Teknologisk modenhet har betydning for hva norske leverandører kan levere til utenlandske 

markeder – markedene må være moden for å ta i bruk teknologien.  
 
De viktigste markedene for norske cleantech-bedrifter er Norden og Europa for øvrig. Storbritannia og 
Tyskland fremheves to av landene som satser tungt på fornybar energi. Tyskland er et den viktigste 
aktøren gjennom sin satsing på «Energiwende» som skal sørge for at landet får 60 prosent av sin 
energi fra fornybar energi innen 2035. I de 9 første månedene i 2014 var fornybar for første gang den 
største energikilden til Tyskland og utgjorde 27,7 prosent av landets energibehov. Tysklands økende 
avhengighet av solenergi og vindenergi gjør at norsk vannkraft blir attraktivt som «grønt batteri». Det er 
vedtatt utbygging av økt overføringskapasitet mellom Norge og Tyskland.  
 

 
Figur 4. Eksportmarkeder for norske cleantech bedrifter. Figuren viser antall bedrifter som eksporterer til de angitte markeder, 
innen tre ulike segmenter. Kilde: Menon [2011]. 
 
 
Fornybar energi og miljøteknologi i Sør-Norge 
Fornybar energi og miljøteknologi skaper arbeidsplasser over hele Norge. Oslo er tyngdepunktet for 
næringen målt i verdiskaping og sysselsetting. De største energiselskapene er lokalisert i hovedstaden i 
tillegg til selskaper innen distribusjon og handel med kraft. Produksjon av vannkraft og distribusjon og 
salg dominerer klart tallene i de fleste fylker. For å få frem en regional spesialisering og fremvekst av ny 
næringsutvikling er det mer hensiktsmessig å trekke ut dette fra tallmaterialet for se hva som ligger 
igjen. Dette er illustrert i tabellen under som resten av næringen. Tabellen viser at Oslo er 
tyngdepunktet for næringen uansett. Noen fylker har bare vannkraft og lite verdiskaping og sysselsetting 
i de andre delene av næringen. 
 
 

En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring  
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Figur 3.10: Eksportmarkeder 

 

Inntreden i et nytt marked kan gi store inntekter, men det knyttes også stor 

usikkerhet til om bedriften lykkes. Mange velger å delta i nettverk for å dra nytte av 

andre bedrifters erfaring når de skal inn i et nytt marked. Caset under beskriver et 

norsk nettverk for bedrifter som ønsker å etablere seg i Kina.  

Case: 

Norsk klyngesatsning i Kina 

Norwegian Energy and Environment Consortium (NEEC) 

NEEC ble etablert i 2005 og skal bidra til å etablere og styrke samhandlingen mellom 

Norge og Kina innen fornybar energi og miljø. NEEC-prosjektet arbeider målrettet for 

å fremme nettverksbygging og samarbeid mellom Norge og Kina innenfor ren energi 

og miljø, fremme norske bedrifters teknologi og knowhow i Kina, samt bidra til 

nettverksbygging og samarbeid mellom norske aktører som allerede er tilstede eller 

på vei inn i det kinesiske markedet. Effektene av medlemskapet for 

medlemsbedriftene er knyttet til en døråpnerfunksjon, en nettverksfunksjon, 

informasjon og rådgivning.  

Kina er et voksende marked med sterk etterspørsel etter energi og varer og tjenester 

som kan redusere utslipp. Flere norske aktører har interessant teknologi innen disse 

feltene og har ambisjoner om å komme seg inn i det kinesiske markedet. 

Populasjonen av miljøteknologibedrifter som er medlem i nettverket består av relativ 

små aktører, med relativt svake klyngeegenskaper og det eksisterer få lokomotiver 

for internasjonalisering. Det synes således fornuftig at disse selskapene søker 
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Figur 5. Verdiskaping i millioner NOK og antall ansatte fordelt per fylke i 2013 (Estimerte tall). Kilde: Menon [2014]. 
 
Oslo og Akershus – størst i verdiskapning 
Ser vi bort fra produksjon og distribusjon av er fremdeles Oslo størst målt i verdiskaping og 
sysselsetting, Akershus ligger like etter. I hovedstadregionen er det flere bedrifter som leverer tjenester 
til hele landet. Kunnskapsmiljøet på Østlandet har høy kompetanse innen fornybar energi og 
miljøteknologi. Spesielt rådgivingsselskapene i Asker og Bærum, kunnskapsmiljøet i Lillestrøm med 
blant annet Institutt for energiteknikk, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås og Det Norske 
Veritas har nasjonalt ledende kunnskap. Det er investert betydelige summer i nye anlegg for gjenvinning 
av matavfall til biogass og biogjødsel, og i sorteringsanlegg for avfall. For bedrifter med høy andel av 
eksport, som solenergibedrifter, er hovedstadsregionen et naturlig sted å legge hovedkontorfunksjon. 
Avfallshåndtering og resirkulering er en stor gruppe i hovedstadregionen, som betjener et lokalt marked. 
I Østfold utgjør bioenergi en større del av næringen. 
 
I Oslo finner vi litt av alt innenfor fornybar energi og miljøteknologi. Næringslivet i hovedstaden er variert 
og kunnskapsbasert, noe som reflekteres i næringsmiksen. Innenfor ren energi er det litt av alt. Norsk 
solenergi var tidligere dominert av REC. Mens REC måtte legge ned i Norge som en følge av 
priskonkurranse fra Kina og et tysk marked i fall er Scatec Solar fremdeles en suksess. Selskapet er i 
vekst og har aktivitet i store deler av verden. I tillegg til Scatec Solar har Norsun også suksess, selv om 
selskapet er noe mindre. Mens produksjonen av vindkraft er lokalisert i andre fylker er det flere av 
selskapene som har salgskontoret eller er datter av et selskap i hoved-staden, eksempelvis Statkraft 
som har datterselskapene Smøla Vind 2, Hitra Vind og Kjøllefjord Vind.  
 
Innenfor vannkraft er det få hovedkontorer for kraftselskaper og få selskaper som produserer kraft. 
Derimot finner vi sentrale teknologileverandører i Akershus. En av disse er Rainpower. Selskapet 
leverer alt fra nye løpehjul til komplette "vann-til-ledning" elektromekaniske systemer, i tillegg til nye 
kraftverk, reparasjon og oppgradering.  Det er mindre aktivitet innen bioenergi i Oslo. Solør Bioenergi er 
en av de aktørene som gjør det best. Selskapet har spesialisert seg på fornybar energi basert på 
trevirke. Kjernevirksomheten er energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp 
og fjernvarme samt produksjon av biobrensel i form av briketter. Cambi i Asker har stor suksess. 
Selskapet leverer teknologiløsninger for utnyttelse av biologisk avfall og har kunder i Norge og utlandet, 
og står blant annet bak teknologien i Oslo kommunes biogassanlegg på Esval i Nes kommune.  
 
Innenfor annen ren energi er det få selskaper registrert med aktivitet i hovedstadsregionen. 
Hovedkontoret til Solør Bioenergi ligger i Kirkenær i Hedmark, men aktiviteten er registrert i et 
holdingselskap med adresse i Oslo. Statkraft styrker sin satsing innen fjernvarme og har nylig kjøpt opp 
Biovarme for å styrke sin portefølje. Biovarme driver fjernvarmeanlegg i Midt-Norge og i Østfold. Å 
bruke mindre energi gir gevinster for både bedrifter og miljøet. Det satses bredt på energieffektivisering i 

Fylke Verdiskaping Ansatte Verdiskaping Ansatte Verdiskaping Ansatte
Oslo 11	  101 6	  685 7	  937 3	  513 3	  164 3	  172
Akershus 3	  948 2	  966 1	  287 645 2	  661 2	  320
Hordaland 7	  399 4	  008 5	  238 2	  101 2	  161 1	  907
Rogaland 6	  239 2	  346 4	  303 905 1	  936 1	  441
Østfold 3	  434 2	  292 1	  547 454 1	  887 1	  838
Sør-‐Trøndelag 4	  462 2	  644 2	  975 1	  028 1	  487 1	  616
Buskerud 3	  284 1	  495 2	  555 741 729 754
Vestfold 1	  113 1	  033 497 244 616 789
Vest-‐Agder 2	  557 1	  546 1	  953 643 604 903
Nordland 4	  798 2	  128 4	  218 1	  470 579 658
Hedmark 1	  858 1	  132 1	  304 646 554 486
Møre	  og	  Romsdal 3	  053 1	  582 2	  551 1	  126 502 457
Oppland 2	  549 1	  407 2	  066 752 484 655
Telemark 4	  702 1	  456 4	  244 898 459 559
Troms 1	  592 1	  114 1	  165 574 427 540
Nord-‐Trøndelag 1	  888 1	  083 1	  584 657 304 426
Sogn	  og	  Fjordane 3	  322 1	  159 3	  080 741 242 418
Finnmark 986 700 768 475 217 225
Aust-‐Agder 1	  130 381 961 156 169 225
Totalsum 69	  415 37	  157 50	  232 17	  768 19	  183 19	  389

Fornybar	  energi	  og	  
miljøteknologi Resten	  av	  næringen

Vannkraftproduksjon	  og	  
distribusjon	  og	  salg	  av	  kraft
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bedrifter i Oslo, innenfor teknologiutvikling og utvikling av nye løsninger. Teknologileverandørene innen 
energieffektivisering er rettet mot privatmarkedet og leverer løsninger til bruk i husholdninger.  
 
Innenfor miljøtiltak fra industri og transport er Norsk Spesialolje AS en viktig aktør og landets ledende 
selskap innen mottak og behandling av spillolje og oljeforurenset vann. Selskapet har hovedkontor i 
Oslo og operative enheter i Moss og Grenland. Aker Clean Carbon leverer teknologi for CO2 fangst 
globalt. Rådgivningsmiljøet i Oslo er av stor betydning for utvikling av næringen. Kombinasjon av innsikt 
fra flere næringer er svært sentralt for å se hvilke muligheter som ikke utnyttes fullt ut i dag. 
Avfallshåndtering og resirkulering løses i stor grad lokalt. I Oslo er bedriftene svært spesialiserte og 
løser helt spesifikke avfallsproblemer fra avisretur, glass og metall til gjenvinning av plattformer 
(hovedkontor). Gjenvinning er et område det er mye fokus på, både på innbygger- og bedriftsnivå. 
Tomra er en sentral teknologiutvikler innenfor avfallshåndtering og resirkulering, med en ledende 
posisjon internasjonalt. Nærhet til et større marked og tilgang til nok og riktig kompetanse er en av 
forklaringene på et betydelig høyt antall teknologileverandører. Ellers er næringsspesialiseringen i 
Akershus tydelig rettet inn mot FoU og rådgiving der selskapene langs E-18 og på Fornebu og 
kunnskapsmiljøet på Kjeller er av stor betydning 
 
Sør-Norge for øvrig 
Østfolds viktigste bedrift, uansett næring, er Borregaard. Spesialiseringen innen bioenergi er svært 
tydelig, med 37 prosent av de ansatte og 35 prosent av verdiskapingen i næringen innen bioenergi. Med 
treet som råmateriale produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer 
og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Tilsvarende som i Akershus er markedet for 
energieffektivisering rettet primært mot private husholdninger. Dette er delvis bedriftene innenfor 
avfallshåndtering og resirkulering også, men etterspørselen fra bedriftsmarkedet fører til vekst i denne 
delen av næringen i Østfold.  
 
Ved siden av en klar spesialisering rettet mot vannkraft er avfallshåndtering og resirkulering en bransje 
med en viss størrelse i Buskerud. Lindum, Hellik Teigen og Tomra er sentrale aktører her. Mens Lindum 
satser bredt på alt fra avfallsløsninger, konvertering av avfall til kommersielle produkter til 
energiløsninger med avfall som innsatsfaktor, er Tomra spesialisert mot returordninger for å ivareta 
ressurser. Hellik Teigen er en av landets største og ledende aktører innen gjenvinning av jern, metall og 
EE-avfall. Å nytte varme fra jord og fjell blir stadig mer vanlig. I Buskerud finner vi Båsum Boring, som er 
ledende i landet innen varmebrønner, energiboring og energilagre i fjell. Til tross for god tilgang til tre 
som naturresurs er det overraskende få selskaper med spesialisering innen bioenergi. Ser vi bort fra de 
selskapene som leverer fjernvarme er det kun mindre satsinger igjen med begrenset aktivitet.  
 
At teknologiutvikling skjer i skjæringen til andre større næringer er det flere eksempler på i Vestfold. 
Parker ScanRope leverer overføringskabler til olje og gass industrien. Kablene benyttes også til 
overføring av elektrisitet fra offshore vind, tidevannskraft og installasjoner for bølgekraft.  Windsim 
utvikler software for simulering og beregning av optimal plassering av vindmøller, til vanns og til lands. 
Scanship har spesialisert seg på systemer for håndtering av avfall fra skip, som gråvann, matavfall, 
glass og metall og restavfall.   
 
Global Castings i Kristiansand har vært en større aktør i næringen i Sør-Norge (Telemark, Aust-Agder 
og Vest-Agder). Jernstøperiet lager blant annet vindturbiner, men flyttet i 2013 all produksjon ut av 
Norge på grunn av lav lønnsomhet for denne typen virksomhet. Med dette mister Sør-Norge en 
leverandør innen sin spesialisering mot offshore vind. I tillegg finner vi flere leverandører av rådgiving i 
tillegg til at avfallshåndtering og resirkulering er betydelig i denne regionen. Bedriften Returkraft 
forbrenner rundt 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 
000 eneboliger. 
 
 
Cleantech nettverk i Sør-Norge 
I Sør-Norge er det to nettverk innen cleantech, i tillegg til NCE- og Arena-prosjektene som omtales 
senere. Disse er Green Business Norway og OREEC. 
 
OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk med nærmere 50 
medlemmer, hovedsakelig små og mellomstore bedrifter innen energi- og miljøteknologi og i hovedsak 
lokalisert i Osloregionen. Blant medlemmene finner man også de fleste forskningsinstitutter i 
Hovedstadsregionen, samt en del utdanningsinstitusjoner og offentlige aktører. OREECs formål er å 
øke innovasjonstakten og forretningsmulighetene for medlemmene. Dette gjør man ved å organisere 
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nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter hvor medlemsbedrifter deltar, arrangere møteplasser 
og samarbeide med universitet, høgskoler og videregående skoler.  OREEC har hatt en viktig rolle i 
Oslo kommunes arbeid med ny strategi for energi og klima, E2014. Strategiarbeidet har vært bredt 
anlagt, og OREEC har stått for kontakt med næringslivet og gjennomføring av workshops for å gi 
innspill til strategiarbeidet.  
 
Green Business Norway (GBN) er en interesseorganisasjon for virksomheter innenfor miljø- og 
energiteknologisektoren. GBNs rolle er å bidra til nyskapning, samarbeid og prosjektutvikling på vegne 
av organisasjonens medlemmer. Målsettingen er å være en nasjonal motor og et knutepunkt for 
innovasjon, utvikling og internasjonalisering av miljø- og energiteknologibedriftene i Norge. GBN har 30 
medlemsbedrifter, hovedsakelig innen vannbehandling, avfallshåndtering og energy- og miljøteknologi. 
Nettverket har spesielt hatt fokus på internasjonale muligheter for medlemmene, og da særlig i Kina og 
Polen. GBN har sekretariat i Skien og de fleste medlemmene er lokalisert i Telemark, Vestfold og 
Buskerud fylke. 
 
Utover OREEC og GBN finner vi flere nettverk av nasjonal karakter lokalisert i Sør-Norge. Dette er 
gjerne medlemsorganisasjoner som selv ikke er så relevant som deltakere i internasjonale 
samarbeidsprosjekter, men som har medlemmer som i høyeste grad er det. Noen relevante 
organisasjoner i denne sammenhengen er: 

• Norsk solenergiforening.	  Ca 20 medlemsbedrifter og nærmere 100 personlige medlemmer. 
Foreningen omfatter fotovoltaisk energi (solceller) og termisk solenergi (oppvarmning av vann 
og bygninger). Hele verdikjeden er med, fra forskning, arkitekter, konsulenter, 
utstyrsleverandører og kraftprodusenter. 

• Solenergiklyngen er et prosjekt som ledes av OREEC og IFE. Målet er å samarbeid om økt bruk 
av solenergi i Norge. Dette gjøres gjennom møteplasser og samarbeid i prosjekter.  

• NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar 
energiproduksjon. NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig 
vindkraftmarked i Norge., og arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar 
energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformene bølge- og 
tidevannskraft. Foreningen har ca 130 medlemmer, og representerer hele verdikjeden rundt 
vind-, bølge- og tidevannskraft. NORWEA er lokalisert I Oslo, men så og si alle prosjekter innen 
vind-, bølge- og tidevannskraft foregår langs kysten av Norge fra Lindesnes og nordover og det 
er således svært liten aktivitet på området i Sør-Norge. 

• Nobio. Norsk bioenergiforening jobber for å fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i 
Norge. 

• Energi Norge. Energibedriftenes landsforening (EBL) skiftet i 2009 navn til Energi Norge. 
Interesseorganisasjonen dekker hele verdikjeden fra produksjon til transport og forbruk av 
energi. 

• Avfall Norge. Denne medlemsbaserte interesseforening samler de aller fleste kommunale og 
interkommunale renovasjonsselskapene (ca. 90), og også flere private aktører. Foreningen 
dekker hele verdikjeden i avfallsbehandling: innsamling, biologisk behandling (for eksempel 
biogass), deponering, energiutnyttelse, gjenvinning, farlig avfall etc. 

• Småkraftforeninga. Småkraftforeninga har som mål å samle alle eier eller driver mikro-, mini- 
eller småskala vann- og kraftverk. 

• IntPow er en medlemsorganisasjon opprettet i 2009 for norske og utenlandske bedrifter med 
virksomhet knyttet til fornybar energi. Målet til organisasjonen er å bidra til økt internasjonal 
konkurransekraft for medlemsbedriftene, samt være en kunnskapsbase og et organ for 
samordnet dialog med norske myndigheter og virkemiddelapparatet. 

 
 
Norwegian Innovation Clusters  
Norwegian Innovation Clusters formål er å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i 
klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet og den enkelte bedrifts 
innovasjonsevne og konkurransekraft.  
 
Norwegian Innovation Clusters støtter klyngeprosjekter finansielt og faglig på tre nivåer: 

• Arena: tilbud til klyngeprosjekter i en tidlig fase 
• NCE (Norwegian Centres of Expertise): tilbud til modne klyngeprosjekter med en nasjonal 

posisjon  
• GCE (Global Centres of Expertise): tilbud til modne klyngeprosjekter med en global posisjon. 
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Arena-programmet er en satsning på langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å 
stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og 
utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Vanlig prosjektperiode i programmet er 3 år. 
Programmet har i skrivende stund 28 klyngeprosjekter, og er åpent for prosjekter i alle næringer og 
regioner. Det tas hvert år inn nye prosjekter i programmet basert på åpne utlysninger. NCE omfatter 12 
klynger, og GCE kun 2. Norwegian Innovation Clusters eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, 
SIVA og Norges forskningsrådet. 
 
Gjennom Arena, NCE og GCE samarbeider virksomheter på ulike nivåer. Bedriftene er som regel 
lokalisert innen samme geografiske område, men i enkelte tilfeller kan klyngen være av mer nasjonal 
karakter- Internasjonalt samarbeid er blant områdene det satses på, og klyngene kan være aktuelle 
som deltakere i Interreg og andre programmer. Innen Cleantech-området finner vi få klynger i Sør-
Norge, men klynger lokalisert andre steder i Norge kan også være interessante samarbeidspartnere. 
Følgende relevante prosjekter finnes innen Arena og NCE (med fylke / region de er lokalisert i 
parentes): 

• Vannklyngen (Vestfold). Samarbeid om utvikling av produkter og tjenester basert på reelle 
kundebehov, kundeinvolvering og fagkunnskap. Det er en målsetning at alle produkter og 
tjenester skal utvikles i nettverk med aktive kunder. Utviklingen skal være kunnskapsbasert dvs 
at FoU miljøene har en viktig rolle i nettverkets innovasjonsprosjekter.  

• Windcluster Norway (Trøndelag). Bredt sammensatt medlemsorganisasjon bestående av 
bedrifter knyttet til vindkraftproduksjon på land og til havs. Skal muliggjøre større 
samarbeidsprosjekter mellom medlemsbedriftene som gjør dem enda mer attraktive i et 
nasjonalt og internasjonalt marked. 

• Arena Smart Grid Services (Trøndelag). Samarbeider om utvikling, testing, demonstrasjon og 
kommersialisering av nye og smarte løsninger innenfor energisektoren. Bedriftene i klyngen 
omfatter høyteknologibedrifter som leverer kraftelektronikk, nettstasjoner og 
kommunikasjonsløsninger direkte anvendbart for Smart Grid, samt leverandører av 
smarthusløsninger, mikro vind – og solkraftanlegg, eLæring, industridesign, en husfabrikk og 
ulike typer IT-bedrifter. 

• Electric Mobility Norway - EMN (Buskerud). EMN er en klynge av bedrifter som samarbeider om 
å utvikle forretningsmulighetene i elbilmarkedet. Virksomhetene utvikler, tester og 
kommersialiserer produkter som gjør det bedre å kjøre elbil. EMN etablerer en testarena i 
regionen Oslo-Drammen-Kongsberg, hvor brukererfaringer skal hentes ut og nye produkter og 
løsninger til elbilmarkedet skal testes. Dette er det eneste stedet i verden hvor disse løsningene 
kan testes "real life" i kombinasjon med høy elbiltetthet. 

• NCE Maritime Cleantech West (Sør-Vestlandet). Arbeider med arena- og nettverksbygging for å 
skape fremtidsrettede, innovative og konkurransedyktige løsninger innen maritim sektor som 
reduserer miljøskadelige utslipp til luft og sjø. MCTW skal gjennom sitt virke øke 
konkurransekraften til den petromaritime klyngen i regionen.  

• NCE Smart Energy Markets (Østfold). Utvikler gjennom NCE-prosjektet «Miljøvennlig 
energihandel» et kompetansesenter i verdensklasse som arbeider for signifikant grønn vekst 
gjennom grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter. NCE Smart 
Energy Markets er en akselerator for nyetableringer og vekst blant klyngens bedrifter og 
industripartnere, og en katalysator for næringsrettet universitets- og høgskoleutdanning og FoU. 

 
Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) 
FME er en langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-
håndtering og samfunnsvitenskap finansiert av Norges forskningsråd. Forskningen skjer i et tett 
samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning, og FME skal utvikle kompetanse på et 
høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene. 
Sentrene er etablert for en periode på inntil 8 år.  
 
Gjennom FME-ene samarbeider bedrifter og institutter, og omfatter de fremste aktørene på sine 
områder i Norge. Her finner man således aktuelle aktører inn i grenseoverskridende prosjekter. 
Følgende FME-er anses som relevante i denne sammenheng: 

• CenBio – Bioenergy innovation centre (Akershus). Utnyttelse av skog og avfall til energiformål. 
• Solar United - The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology (Akershus). Tar for 

seg hele verdikjeden fra solcellematerialer til ferdige solcellepaneler. 
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• Zero emission Buildings (Trøndelag). Hele byggets livsløp, fra komponenter og materialer til 
drift av bygget. 

• BIGCCS International CCS Research Centre (Trøndelag). Utvikle ny kunnskap og teknologi 
nødvendig for å bruk av storskala CO2 fangts og lagring. 

• NORCOWE – Norwegian Centre for Offshore Wind Technology (Vestlandet). Innovative og 
kostnadseffektive løsninger og teknologi for store havdyp og strenge forhold.  

 
 

 Danmark 3.4
 
I rapporten Cleantech - guldægget i dansk økonomi55, kartlegges det blant annet hvordan 
cleantechvirksomhetene fordeler seg rent geografisk i Danmark. Det bemerkes at enkelte virksomheter 
kan registrere sin beliggenhet i hovedstaden pga. plassering av hovedkontor mens produksjonen eller 
andre aktiviteter foregår spredt rundt om i landet. På samme måte har flere cleantechvirksomheter 
mindre avdelinger flere steder i landet. Oversikten nedenfor gir en indikasjon av hvordan antallet 
cleantechbedrifter er fordelt i Danmark. I runde tall befinner ca. 1/3 av virksomhetene seg i Region 
Hovedstaden, 1/3 i Region Midtjylland, mens regionene Nordjylland, Sjælland og Syddanmark til 
sammen representerer den siste 1/3. I rapporten konkluderes det med at cleantechfeltet ikke er et 
geografisk fenomen, selv om det er en overvekt av virksomheter i Region Hovedstaden og i Region 
Midtjylland. Samtidig er Region Nordjylland den svakest representerte region. 
 
 

 
 
Figur 6. Geografisk plassering av virksomheter fordelt på cleantechområde. Kilde: Brøndum & Fliess [2009]. 
 
 
Et særtrekk ved dansk cleantech er en tilsynelatende svært god evne til å samarbeide i nettverk og 
klynger. Clusteret CLEAN, som er en fusjon av Copenhagen Cleantech Cluster og Lean Energy Cluster 
vurderes som et av verdens sterkeste cleantech clustere. I tillegg har man etablert en rekke klynger, 
innovasjonsnettverk og andre nettverk innen flere tematiske områder som energi, bygg, miljø, 
produksjonsteknologi, materialer og transport. Dette beskrives blant annet i rapporten Væsentlige 
klyngeorganisationer og innovationsnetværk56. Felles for disse er at de har  

• et formål om at skabe vækst og videnbaseret udvikling for en erhvervsgruppe med et 
fagfællesskab 

• en aktiv og central deltagelse af triple helix aktører, dvs. både virksomheder, videninstitutioner 
og offentlige aktører/civilsamfundet 

                                                        
55 Brøndum & Fliess, Oktober 2009: Cleantech - guldægget i dansk økonomi. Kortlægning af cleantechfeltet i Danmark. 
56 Styrelsen for forskning og innovasjon: Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk.  

Kortlægning af cleantechfeltet i Danmark  24 

Figur 8 - Geografisk placering af virksomheder fordelt på cleantechområde 

 
N=351, Energilagring er slået sammen med energidistribution grundet for få besvarelser. 
 
I runde tal befinder ca. 1/3 af virksomhederne sig i Region Hovedstaden, 1/3 i Region Midtjyl-
land, mens regionerne Nordjylland, Sjælland og Syddanmark tilsammen repræsenterer den 
sidste 1/3.  
 
Det kan derfor konkluderes, at cleantechfeltet ikke er et geografisk fænomen, selvom der fin-
des en overvægt af virksomheder i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland. Samtidig er 
Region Nordjylland den svagest repræsenterede region. 
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• etableret en organisering af klyngen/aktiviteterne, der har ressourcer til at udbyde services og 
aktiviteter for deltagerne, og der sigter på en langsigtet/vedvarende indsats 

• opnået en medlems- og/eller deltagerkreds på minimum 20 
 
CLEAN 
CLEAN er en fusion av Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og Lean Energy Cluster (Lean). CCC 
blev lanceret i 2010, for at sikre vækst, innovation og samarbejde blandt danske cleantech-
virksomheder. Bag initiativet står videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører, førende cleantech-
virksomheder og offentlige myndigheder. Målet har vært at skabe en stærk og internationalt anerkendt 
cleantech-klynge i Region Hovedstaden og Region Sjælland, gennem at skabe højere vækst blandt de 
eksisterende cleantech-virksomheder, sikre at der startes flere nye cleantech-virksomheder og tiltrække 
flere cleantech-virksomheder fra udlandet. CCC var sentral i etableringan av the International Cleantech 
Network, ICN.  
 
Lean har vært en af Danmarks mest markante aktører inden for området energieffektivitet og intelligente 
energisystemer. Fokus har bland anet været på at minimere Danmarks energispild og virksomhedernes 
spildtid. Klyngens innovationsagenter bringer virksomheder, offentlige parter og forskningsmiljøer 
sammen om gode ideer til mere effektiv anvendelse af energi. De er effektive matchmakere, fordi de 
kan forløse medlemmernes kommercielle potentiale og parre det med slutbrugernes behov. Lean var 
drevet af efterspørgslen i markedet og skabte effektiv brug af energi gennem effektive partnerskaber. 
 
Fusjonen av CCC og Lean har gjort CLEAN til en ledende klynge i verden inden cleantech. Bland anet 
er CLEAN sentral aktør i International Cleantech Network (ICN), som er et internationalt samarbejde 
mellem klynger i verdens vigtigste cleantech regioner. CLEAN's projekter og aktiviteter skal med 
udgangspunkt i dansk cleantechs styrkepositioner: 

• 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 samfunds-udfordringer, vi står over for. 
• Øge det internationale fokus på dansk cleantech og særligt fremme eksport af integrerede 

løsninger. 
 
 
Udviklingen i dansk cleantech 
Som en del af den løbende kortlægning af klyngeinitiativets resultater og monitorering af, hvorvidt de 
opsatte målsætninger nås, igangsatte CCC i 2010 en såkaldt nulpunktsanalyse og løbende 
monitorering af den østdanske cleantech-klynges vækst og udvikling. Rapporten Monitor Copenhagen 
Cleantech Cluster 201357 gir status etter den fjerde måling i monitoreringsindsatsen. Rapporten 
fokuserer på virksomheder i Østdanmark. Nedenfor gengis nogle af resultaterne fra rapporten.  
 
Cleantech-virksomheder skaber videnintensive og højtproduktive jobs   
Den samlede omsætning og antallet af ansatte i virksomhederne er faldet fra rekordårene 2007 og 2008 
og frem til 2011. Det gælder ikke kun for virksomheder generelt, men også for cleantech-
virksomhederne, om end faldet her ikke har været så stort som i danske virksomheder generelt. De 
fleste cleantech-virksomheder har imidlertid både cleantech-aktiviteter og ikke-cleantech-aktiviteter og 
hvis vi kun fokuserer på cleantech-aktiviteterne i virksomhederne, er udviklingen anderledes positiv. De 
sidste tre års målinger viser at antallet af ansatte og omsætningen, der kan henføres til cleantech-
aktiviteterne, er steget. Cleantech-aktiviteterne kommer derved til at udgøre en større og større andel af 
virksomhedernes aktiviteter. Samtidigt har væksten i cleantech-aktiviteterne leveret et vigtigt bidrag til at 
begrænse arbejdsløsheden. Selv i krisetider har der været stigende efterspørgsel efter danske 
cleantech-løsninger.   
 
Det er identificeret næsten 750 aktive cleantech-virksomheder i Østdanmark, der beskæftiger tilsam- 
men 86.167 ansatte. Heraf er omkring 47.000 af de ansatte beskæftiget direkte med cleantech-
aktiviteter, mens de øvrige er beskæftigede med aktiviteter, der ikke er cleantech. Cleantech er således 
en betydelig industri i Østdanmark  
 

                                                        
57 Oxford Research og Copenhagen Capacity, 2013: Monitor Copenhagen Cleantech Cluster 2013. 
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Men klyngens betydning er ekstra stor, fordi der er tale om innovative og videnintensive virksomheder 
og job. Det er netop job med et stort videnindhold, der er svære at flytte til lavtlønslande. Cleantech- 
virksomhedernes bidrag er derved dobbelt: De understøtter et bæredygtigt og grønt samfund, samtidigt 
med at de bidrager til at skabe videnintensive jobs, innovation og forbedrer konkurrenceevnen. 
 
CCC har en række specifikke effektmål, som nulpunktsanalysen og den løbende monitorering så vidt 
muligt analyserer om CCC er på vej til at opfylde. Det skal understreges, at tilgængeligheden af valide 
og relevante data varierer meget fra effektmål til effektmål, hvorfor udviklingen inden for visse effektmål 
er væsentligt bedre dokumenteret end andre.  
 
CCC ’s overordnede formål var at skabe højere vækst blandt eksisterende cleantech-virksomheder, øge 
tiltrækningen af cleantech-virksomheder og skabe flere nye iværksættervirksomheder inden for 
cleantech-sektoren. Disse overordnede formål er konkretiseret i ti mere specifikke effektmål: 

• Effektmål 1: Vækst i antal cleantech-virksomheder  
• Effektmål 2: Vækst i antal arbejdspladser i cleantech-virksomhederne  
• Effektmål 3: Vækst i cleantech-virksomhedernes omsætning  
• Effektmål 4: Vækst i virksomhedernes produktivitet  
• Effektmål 5: Vækst i antal patenter hos cleantech-virksomheder  
• Effektmål 6: Etablering af nye F&U-samarbejder inden for cleantech  
• Effektmål 7: Flere nyetablerede udenlandske virksomheder  
• Effektmål 8: Flere nyetablerede iværksættervirksomheder  
• Effektmål 9: Flere nye spin-off-virksomheder  
• Effektmål 10: Etablering af nye samarbejder  

 
De ti effektmål udgør samtidig rammen for nulpunktsanalysen og den løbende monitorering af den øst- 
danske cleantech-klynge. Under temaerne ’Vækst og produktivitet’, ’Iværksætteri’ og ’Innovation’ gen- 
nemgås resultaterne af årets måling for de ti effektmål. Tilgængeligheden af valide og relevante data 
varierer fra effektmål til effektmål, og derfor er udviklingen inden for visse effektmål væsentligt bedre 
dokumenteret end andre.  
 

 
Figur 7. Antal cleantech-virksomheder i Østdanmark i 2010-2013. Kilde: Oxford Research [2013]. 
 
Antallet af identificerede cleantech-virksomheder har således været konstant stigende i perioden fra 
2011 til 2013. Når virksomhederne fordeles på brancher er der fortsat en klar dominans af 
servicevirksomheder. Fremstillingsvirksomheder samt virksomheder, der opererer inden for engros- 
eller detailhandel udgør ligeledes en væsentlig del af den østdanske cleantech-klynge. Størstedelen af 
de sjællandske cleantech-virksomheder er fremstillingsvirksomheder I Region Hovedstaden er de 
dominerende brancher efter service områderne engros- og detailhandel samt fremstilling. 
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Figur 8. Cleantech-virksomheder fordelt på hovedbrancher. Kilde: Oxford Research [2013]. 
 
CCC har valgt at opdele cleantech-virksomheder i otte hovedgrupper, med fire indenfor energi og fire 
indenfor miljø. ’Effektivisering af energiforbrug’ og ’vedvarende energi’ udgør fortsat klart de største 
grupper med henholdsvis 48 % og 44 % af virksomhederne. Der har været en mindre tilbagegang inden 
for de to førnævnte kategorier, hvorimod der har været en fremgang inden for hovedgrupperne; ’vand 
og spildevand’, ’affald og genbrug’, ’energilagring’ og ’bæredygtige materialer. 
 

 
Figur 9. Hvilke cleantech-områder virksomhetene opererer på. Kilde: Oxford Research [2013]. 
 
 
Ifølge virksomhedernes egen vurdering er den østdanske cleantech-sektor rent omsætningsmæssigt 
inde i en fortsat positiv udvikling. 51 % af virksomhederne angiver således, at den del af deres 
omsætning, der kan henføres til cleantech, er steget det seneste år. Lige knap en femtedel af 
virksomhederne vurderer, at omsætningen er steget markant. Andelen af virksomhederne, der har 
oplevet et fald i omsætningen var kun 10 % samlet i 2013. 
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Figur 10. Endring av virksomhedens omsætning i Danmark, der kan henføres til cleantech-relaterede produkter og/eller ydelse. 
Kilde: Oxford Research [2013]. 
 
Det øvrige Norden, Storbritannien, øvrige Asien (eksklusiv Kina og Japan) samt Nordamerika var ifølge 
spørgeskemaundersøgelsen de største markeder foruden Danmark i 2013. Der er færre virksomheder i 
år end sidste år, der er aktive på de nye vækstmarkeder, såsom Kina, Syd- og Mellemamerika, Indien 
samt Rusland. Det skal dog også ses i lyset af, at Danmark ikke har samme tradition for at eksportere til 
disse markeder, som til de mere nære markeder. 
 
Ligesom de østdanske virksomheder melder om vækst i omsætning og ansatte relateret til cleantech-
området, melder de også om fremgang det seneste år for eksporten af cleantech-relaterede produkter 
og ydelser. Således angiver 32 % af virksomhederne, at deres eksport af cleantech er steget enten 
markant eller en anelse siden sidste år. 42 % har angivet, at eksporten af cleantech er uændret, mens 8 
% har oplevet et mindre eller markant fald i eksportniveauet. 
 

 
Figur 11. Hvilke markeder virksomhetene opererer på. Kilde: Oxford Research [2013]. 
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Innovasjon, forskning og utvikling 
De østdanske cleantech-virksomheder er generelt innovative og videntunge virksomheder. 68 % af 
virksomhederne angiver eksempelvis, at de arbejder systematisk med innovation, 57 % af 
virksomhederne har lanceret et nyt produkt, proces eller serviceydelse inden for det seneste år, 73 % 
har F&U-aktiviteter i Danmark og 44 % har øget den del af deres F&U-budgetter i Danmark, der har 
med cleantech at gøre. Samarbejdet virksomhederne imellem såvel som mellem virksomheder og 
videninstitutioner allerede er udbredt inden for den østdanske cleantech-sektor. Ydermere tillægger 
virksomhederne typisk samarbejdet stor betydning for deres forretningsmæssige udvikling. Samlet kan 
det altså konkluderes, at der er tale om innovative og videntunge virksomheder, der flittigt samarbejder 
med relevante virksomheder og videninstitutioner. Det er særligt bemærkelsesværdigt, at 
virksomhederne ikke kun investerer massivt i F&U i Danmark, og derved skaber videntunge 
arbejdspladser, men også formår at kommercialisere deres forskning, og flittigt introducerer forbedrede 
løsninger på markedet. Derved har virksomheder og videninstitutioner i Østdanmark klare 
klyngekarakteristika, som indikerer en stor grad af videnudveksling og samarbejde virksomhederne 
imellem. 
 

 
Figur 12. Andel virksomheder i Danmark som systematisk arbeider med innovation og udvikling. Kilde: Oxford Research [2013]. 
 
 
En blandt flere kilder til innovation er forskning og udviklingsaktiviteter (F&U), og mange cleantech- 
virksomheder bruger betydelige midler på netop F&U.  73 % af virksomhederne har forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i Danmark. Cleantech-virksomhederne bidrager derved til at fastholde og skabe nye 
videnintensive arbejdspladser i Danmark, hvilket er særligt vigtigt i en tid, hvor mange andre 
arbejdspladser flytter til udlandet. Resultaterne skal ses i lyset af, at der i Danmark eksisterer en lang 
række programmer, der støtter forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning. Programmerne 
medvirker til at finansiere forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark via offentlige tilskud. 
Virksomhederne bruger også forholdsvis store midler på F&U. Ca. 1/3 af virksomhederne brugte i 2013 
over 50 % af deres budget i Danmark på forsknings- og udviklingsaktiviteter. 
 
 

 
Figur 13. Forskning og utviklings andel af virksomhedenes budget i Danmark i 2013. Kilde: Oxford Research [2013]. 
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50 % af de østdanske cleantech-virksomheder samarbeider i høj eller i nogen grad med andre 
virksomheder i Danmark, der opererer inden for cleantech. Kun 15 % af virksomhederne samarbejder 
slet ikke med andre virksomheder i Danmark indenfor cleantech, mens 28 % kun i mindre grad 
samarbejder med andre virksomheder.  
 

 
Figur 14. Andel virksomheder som samarbejder med andre virksomheder i Danmark, der opererer inden for cleantech. Kilde: 
Oxford Research [2013]. 
 
 
 

 Forskning i ØKS-regionen 3.5
Generelt er industrimedlemmene i ØKS-regionen relativt aktive innenfor cleantechforskning og -
utvikling. Samtidig er distinksjonen mellom cleantechforskning og -utvikling på den ene siden, og 
forretningsutvikling som har som formål å øke effektivitet og avkastning på investeringer på den andre 
siden, svært vag i mange tilfeller. Dette gjør at det er en utfordring å skille rene cleantechinitiativer fra 
andre mer bedriftsøkonomisk motiverte tiltak som får en slags «cleantechkvalitet» som en utilsiktet, 
«heldig» bieffekt. Når det er sagt, har det likevel dukket opp noen tydelige eksempler på faktisk 
cleantech gjennom kartleggingen i forprosjektet. Det finnes for eksempel bedrifter i alle underregionene 
som aktivt utvikler ren energiteknologi og som er pionerer på sine respektive felter. Eksempler på slike 
pionermiljøer finner vi for eksempel innenfor solkraftteknologiutvikling i Sør-Norge og 
vindkraftteknologiutvikling i Danmark.  
 
Samtlige underregioner ser ut til å ha noen grad av spesialisering. Denne spesialiseringen virker å vokst 
fram som resultat av en rekke sammensatte årsaker. Faktorer som markedsetterspørsel, naturgitte 
forutsetninger og nasjonale eller regionale utviklingsplaner ser ut til å ha forklaringskraft i denne 
sammenhengen. Til tross for at alle underregionene kan sies å være involvert innenfor en rekke 
cleantechområder, er det ikke mulig å karakterisere eller kategorisere dem slik at de passer inn i veldig 
spesifikke, ensrettede tematiske utviklingsretninger. For eksempel er samtlige regioner involvert i 
utviklingen av varierte initiativer som inkluderer alt fra bedre transportløsninger, mer effektive varme- og 
kjølesystemer til energieffektive bygninger og opprettholdelsen av god luft- og vannkvalitet.  
 
Forskning innenfor cleantechregionen 
Som vi har vært så vidt inne på, er noen forskningsområder relevante i alle regionene. En fellesnevner 
er at disse forskningsområdene alle søker å finne gode løsninger som kan opprettholde eller forbedre 
levestandard for innbyggerne gjennom å sikre ren luft, god vannkvalitet etc. Foruten forskning som går 
på å opprettholde levestandard, kan vi identifisere noen tydelige forskningstrender. Disse trendene kan 
illustreres med konkrete eksempler som bioteknologiutvikling i Skåne, vannkvalitetsforskning i Halland, 
solkraft og karbonfangst- og lagring i Sør-Norge. Det tydeligste fokuset på tvers av regionene virker å 
være innenfor fornybar energi, men dette trenger ikke nødvendigvis å være en indikasjon på styrken i 
fornybar energi- forskningen, men snarere at synligheten av energiforskingen er langt større enn for 
eksempel forskningen på vannkvalitet og søppelhåndtering. Igjen, videre analyser av dette temaet er 
nødvendig for å kunne få en bredere oversikt, og en dypere innsikt i situasjonen på dette feltet.  
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Styrker og svakheter i forskningen 
Samtlige regioner virker relativt sterke når det gjelder å utvikle løsninger for å redusere CO2-utslipp. Det 
er også en styrke at relevant forskning som bidrar til å opprettholde og forbedre levestandarder ser ut til 
å være viktig og ha en sentral plass i hele ØKS-regionen. Det foregår både stor- og småskala 
cleantechforskning i samtlige land, og på alle nivåer. Her finner vi alt fra bredere regionale strategier til 
familiebedrifter som jobber med bioteknologiutvikling. På bakgrunn av dette, kan vi si at de enkelte 
institusjonene og bedriftsmedlemmene virker å være sterkt involvert i å utvikle og bidra til 
cleantechløsninger. Enkelte cleantechområder har blitt utviklet mer enn andre, og regionen kan sies å 
ha blitt verdensledende innenfor enkelte spesialiserte områder. Danmark har, for eksempel, svært stor 
og internasjonal relevant ekspertise innenfor vindkraft og vannkvalitetshåndtering.  
 
Den største svakheten i regionen ser ut til å være en generell mangel på samarbeid. Dette gjelder både 
mellom industrien og forskningsinstitutter og mellom de enkelte regionene i ØKS. Ifølge funnene som er 
gjort i dette forprosjektet innenfor for eksempel giftforskning (redusere kjemikaljelekkasje fra sykehus, 
private husholdninger og annen industriell bruk) og søppelhåndtering (bedre gjennvinningsløsninger) 
finnes det et stort forbedringspotensial for samarbeid. Men igjen, er det viktig å minne om at en mulig 
feilkilde her er at synligheten for forskning og utvikling innenfor disse temaene er dårligere per se, 
sammenliknet med fornybar energi- tematikk.  
 
Komplementære miljøer og interregionalt samarbeid  
Det finnes definitivt et potensial for interregionalt samarbeid innenfor ØKS-regionen, men det er fortsatt 
uklart i hvilken grad og også på hvilken måte det foregår samarbeid mellom industri- og 
forskningsmiljøer i dag. Her trengs grundigere analyser med utgangspunkt i kartleggingen som er 
foretatt i forprosjektet. Som nevnt, har alle regionene spesifikke styrker innenfor cleantechforskning, 
men de arbeider alle med veldig ensartede temaer. Nøkkelen til bedre interregionalt samarbeid ligger i å 
identifisere de mest innovative og på annen måte lovende forskningsfeltene innenfor de respektive 
regionene, og sørge for god kompetanseoverføring på tvers av regionene. Eksempler på felter hvor 
komplementær forskning- og utvikling kan være særlig fruktbart vil kunne være innenfor transport 
(skipsfart, frakt etc.), og bioenergi med bakgrunn i slike felters åpenbare og umiddelbare relevans for 
samtlige regioner.  
 
Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner nasjonalt og over landegrensene 
Det generelle bildet som tegner seg etter kartleggingen i forprosjektet er at det ikke eksisterer noe 
kontinuerlig storskala samarbeid mellom institusjoner innenfor ØKS-regionen. Mange av institusjonene, 
og kanskje særlig universitetene, samarbeider aktivt innenfor blant annet fornybar energiforskning, men 
med land utenfor Skandinavia, og gjerne innenfor rammene av EU-finansierte initiativer. Det er derfor 
rimelig å tolke det beskjedne samarbeidet som faktisk foregår mellom institusjonene innenfor ØKS som 
mer ad hoc, prosjektbaserte, individuelle og del av mindre forskningsprogrammer og initiativer der det 
som kan se ut som et eventuelt «ØKS-felleskap» er mer en tilfeldig bieffekt, snarere enn et resultat av 
målrettet institusjonelt ØKS-samarbeid. De eneste formene for mer målrettet samarbeid mellom 
regionene, eller mer presist mellom de Skandinaviske landende, som Nordic Energy Research (NER) 
har kunnskap om, er de prosjektene NER har vært aktivt involvert i som finansierer og administrator. Et 
eksempel på dette er det såkalte «Energy and Transport Programme» som brakte sammen 
industrimedlemmer og forskningsinstitusjoner for blant annet å lage en såkalt «Nordic electric avenue» 
av ladestasjoner for elektriske biler på strekningen mellom Oslo og København.  
 
Samarbeidet mellom institusjoner og næringsliv 
NER har vært involvert i en rekke ulike prosjekter med stor tematisk variasjon innenfor ØKS-regionen 
opp gjennom årene. Det siste er det ovennevnte «Energy and transport programme». Dette prosjektet 
er relevant å trekke fram i denne sammenhengen fordi det er et godt eksempel på både målrettet 
interregionalt samarbeid, og på effektivt og fruktbart samarbeid mellom industri og 
forskningsinstitusjoner. Dette programmet hadde et bredt nedslagsfelt, og studerte 
utviklingsmulighetene for mer bærekraftige løsninger for skipsfart og frakt, så vel som persontransport. 
Som kartleggingen i dette forprosjektet har vist, har det altså ikke vært tydelige tegn til målrettet, 
storskala samarbeid mellom industrien og forskningsinstitusjonene innenfor en ØKS-kontekst. 
Industrimedlemmene som har vært involvert i cleantechforskning og -utvikling, ser nærmest 
utelukkende ut til å arbeide med dette ut fra selskapenes egeninteresse. Målene virker å ha vært å skille 
seg ut i de markedene de opererer i, bli i stand til å finne mer effektive løsninger ut fra snevrere 
selskapsstrategiske og bedriftsøkonomiske perspektiver, å bli i stand til å oppfylle eller overoppfylle 
regionale retningslinjer for samfunnsansvar (CSR), samt å oppnå generell forbrukeraksept og 
«goodwill». En følge av dette ser ut til å være at forskningsinstitusjoner velger partnere utenfor regionen 
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for samarbeid, snarere enn å bruke lokal industri i sine forskningsprogrammer og prosjekter. Men det er 
igjen viktig å understreke at det ovenstående er basert på kartleggingen i forprosjektet, og videre 
understreke at det er et uttalt behov for videre og mer dyptpløyende analyser av regionen for å forstå 
mer av disse sammenhengene og for å bli i stand til å trekke mer robuste konklusjoner. 
 
Avslutningsvis og fra et analytisk perspektiv, kan vi fra denne gjennomgangen konkludere med at 
kartleggingen i forprosjektet har gitt verdifull oversikt og til en viss grad innsikt i forskningsdelen av 
cleantech. Men kanskje enda viktigere har denne kartleggingen avdekket og gitt en god oversikt over 
kunnskapshullene og behovet for ytterligere og dypere kvalitative analyser av de avdekkede 
sammenhengene og hvordan forskningssamarbeidet innenfor ØKS kan styrkes og målrettes.  
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4. Analys  
Följande kapitel presenterar en sammanfattning av förstudien genom en övergripande SWOT-analys.   

 
Styrkor 
• Stark innovationskraft 
• Starkt företagsnätverk 
• Ökat nyföretagandet 
• Höga miljöambitioner städer, region 
• Flerkärniga ortstruktur (framför allt  

Skåne) 
• Stark Östersjöposition 
 

Svagheter 
• FOU plattform forskning näringsliv, 

framför allt i Sverige 
• Oklarheter LOU 
• Relativt låg export  
• Få kunskapsintensiva företag 

(specifikt Halland) 
• Mangel på forskningssamarbeid 
• Mangel på kapital for investering i 

cleantech (framför allt Norge) 
 

Möjligheter 
• Kunddriven Innovation – värdekedjor 
• Kommersiellt drivet 

Östersjösamarbete 
• Variasjonen i regionale styrker gir 

muligheter for samarbeid og business 
• Byer og regioner kan være testbeds 

for ny teknologi 

Hot 
• Risk för fragmentering 
• Risk för låg koordinering och 

långsiktighet 
• Integrationen i Öresundsregionen har 

tappat fart 

 Figur 15. SWOT: Cleantech i ØKS-regionen.  

 
 
Sammanfattningsvis kan man se att det finns en stor innovationskraft i regionen, med ett starkt 
företagsnätverk, regionala samverkansprojekt och höga miljöambitioner. Dock ser man att vissa 
områden behöver utvecklas, till exempel samverkan mellan forskning och näringsliv, offentlig 
upphandling (miljövänlig upphandling) och internationalisering för SMEs gällande t.ex. export. För att 
utveckling ska kunna ske behöver det komma in mer kapital för till exempel investeringar, för att 
kunskapsintensiva små- och medelstora företag ska kunna introducera sina innovativa idéer på 
marknaden. 
 
Att också skapa synergier mellan utbud och efterfrågan är en möjlighet som kartläggningen visar på och 
också ett behov som växer fram såväl lokalt, som regionalt. Det för i sin tur också oss vidare in på 
frågan hur man stimulerar de initiativ till just tillverkning som finns på lokal nivå. Kartläggningen 
indikerade att det är svårt för vissa små till medelstora högteknologiska cleantech-företag i regionen att 
nå lönsamhet. En svårighet som antas återfinnas i den lucka som i vissa fall råder mellan 
produktion/tillverkning och försäljning/konsumtion. Det finns med andra ord ett behov av att i ett tidigare 
skede identifiera slutkunden, speciellt när utvecklingskostnaderna är höga och marknaden relativt 
specifik. En undersökande behovsanalys är därmed ett steg som till viss del faller i skymundan i 
processen och där det finns stor utvecklingspotential. Att på ett enklare sätt föra samman nya 
cleantech-företag i utvecklingsfas med eventuella uppköpare och därigenom skapa en dialog som ligger 
till grund för utveckling är ett behov att titta närmare på. Vidare är också behovet av denna typ av 
synergier ett måste för att kunna skapa ett hållbart samhälle i förlängningen. Det krävs samarbete och 
samförstånd för att insatser ska nå sin fulla potential, såväl lokalt som regionalt. 
 
Kommunerna har i många områden en möjlighet att vara en slutkund som kan ge cleantec företag tidiga 
marknader. Många kommuner i ØKS-regionen er mycket aktiva aktörer när det gäller energi- och 
klimatfrågor. Således är de också en aktör att ha i åtanke avseende anskaffelse av nya cleantech-
produkter och tjänster. På det sättet synliggöras dess existens och fördelar till andra delar av samhället, 
och det hjälper till att ge medborgarna bättre tjänster. Det vil också statuera exempel, sätta en trend och 
visa mod kring att våga köpa in lösningar som inte är beprövade, men för den sakens skull inte mindre 
lämpade. Kommunerna kan på detta sätt vara tesbeds för ny teknologi och anvending av teknologi på 
nya sätt.  
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Utvecklingspotential och behov återfinns inom flera sektorer, såsom förnybar energi (vind, vatten, sol, 
marin), hållbara transporter och städer. Vidare kan man se att det finns en stor drivkraft till att utveckla 
mer miljömässiga och innovativa produkter, system och affärsmodeller. Som ett exempel kan man ta 
vindkraftsbranschen. Här har man en bransch som hunnit en bit på vägen och som är redo att dela med 
sig av erfarenheter till andra aktörer som befinner sig i tidigare skeden. Ett annat exempel är hållbara 
transporter. I ÖKS-regionen har man redan i dag teknologin, kompetens och infrastruktur för produktion 
och användning av biogas, elfordon och vätgas. Dock ser man att regionerna var för sig besitter sina 
styrkeområden, t.ex. med Sverige och Danmark som är ledande på biogas och Norge på elfordon. Här 
finns stor potential för att överföra teknologi och kompetens mellan länderna och skapa en gemensam 
marknad för företagen på en internationell arena.  
 
En annan möjlighet är också just de varierande styrkeområdena som respektive region har. Här ser 
man möjligheter för korskoppling. Vad händer till exempel när en vindkraftsprojektör möter en 
elbilsfirma? Eller en aktör som tillverkar miljövänliga golv förs samman med en stor industri?  Att 
generera synergier mellan etablerad och ny kunskap skapar utvecklingsmöjligheter för att fylla de 
behovsluckor som återfinns både regionalt och internationellt. Ju större upptagningsområde, ju fler 
erfarenheter – desto större värdeutbyte.  
 
Ser man till synliggörande visar resultaten från kartläggningen också på vikten av dialog, 
kommunikation och marknadsföring. Värdet av att visa att det finns andra lösningar, som är mer 
lönsamma än de traditionella. Det är också ytterst väsentligt att vidarebefordra denna medvetenhet till 
hela samhället – till såväl företag så väl som privatpersoner. I detta arbete framåt kan just nätverk vara 
en viktig del för att skapa en effekt och nå igenom bruset.  
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5. Pågående og tidligere cleantech samarbeid i Interreg  
Vi anser det for viktig å ha en oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter når man skal planlegge nye 
hovedprosjekter innen Interreg ØKS og andre programmer. Vi har derfor gjort en kartlegging av 
gjennomførte prosjekter innen cleantech i tidligere perioder i Interreg ØKS. I dette kapittelet gis det en 
kortfattet oversikt over relevante prosjekter, deres mål og hvilken periode de er gjennomført. Det har 
ikke vært lett å se av nettsidene hvilke resultater prosjektene faktisk har ledet til, og det er derfor stort 
sett bare tatt med målsettingene i denne oversikten. Prosjektene er listet i alfabetisk rekkefølge.  
 

Pågående og avsluttede prosjekter innen Interreg ØKS 

BIOM – bæredyktig bioenergi 
Lead partner: AgroTech A/S 
Periode: 2010 - 2012 
Tema:  Odling för bioenergi, vattenmiljövård och markvård 
Målsetting:  BioM projektet har afprøvet, om produktionen af biomasse til energi kan øges samtidig 

med fødevareproduktionen bevares? Og er det økonomisk rentabelt? Projektet har i 
perioden 2009 - 2012 udviklet og demonstreret rentable forsyningskæder af pil og 
enggræs til produktion af bioenergi i stor skala. 

Mer info:  http://agrotech.dk/projekter/biom-projektet  
 
 
Biorafinaderi Øresund 
Lead partner: Lunds universitet 
Periode: 2012 - 2013 
Tema:  Produksjon av biodrivstoff 
Målsetting:  Formålet med projektet Bioraffinaderi Øresund er at etablere et pilot-skala bioraffinaderi, 

samt skabe et bredt fundament for udvikling og implementering af bioraffinering i 
Øresundsregionen gennem etablering af et Øresundsregional samarbejde om 
Bioraffinering. 

Mer info:  http://www.biorefinery-oresund.org  
 
 
Bærekraftig bruk av energibærerne i KASK regionen 
Lead partner: Chalmers tekniska högskola AB 
Periode: 2013 - 2014 
Tema:  Enertisystemer, lokal og regional strategi 
Målsetting:  Projektet påviser gennem dybdegående studier og en kortlægning af Kattegat/Skagerrak-

regionens energisystemer konkrete muligheder for en integreret energistrategi for hele 
Kattegat/Skagerrak-regionen. 

Mer info:  http://www.kask-energy.eu  
 
 
CCS – Kattegat/Skagerrak 
Lead partner: Chalmers tekniska högskola AB 
Periode: 2009 - 2011 
Tema:  Carbon Capture and Storage 
Målsetting:  Projekt CCS (Carbon Capture and Storage) har udregnet, om det er muligt, og hvad det 

vil koste at gemme CO2 i Kattegat/Skagerrak. De har også set på infrastrukturen. 
Resultaterne af CCS projektet viser, at CO2 kan gemmes – men vi mangler bl.a. 
lovgivning. En tidsplan viser, hvornår vi tidligst kan begynde at lagre CO2. 

Mer info:  http://www.ccs-skagerrakkattegat.eu  
 
 
Creating Competetive Jobs 
Lead partner: Lunds Universitet 
Period: 2013 - 2014 
Tema:  Kompetensutveckling 
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Målsetting:  Creating Competitive Jobs är ett projekt som ska skapa nya arbetstillfällen genom att 
möta de utmaningar som universitet och småföretag har. Universiteten vill kunna 
nyttiggöra forskning på ett bättre sätt än vad de gör idag och småföretag behöver få 
tillgång till forskning för att kunna utveckla sin verksamhet och växa sig större. 
Företagsrepresentanter erbjuds projektanställningar på universiteten och under ca ett 
halvårs tid ska de få all experthjälp som universiteten kan erbjuda för att därefter 
återvända med ny kunskap till sina företag. Även de forskare som bidrar med rådgivning 
kommer att få stöd av projektet. CCJobs riktar sig till befintliga företag som vill utveckla 
sina idéer för att kunna tjäna mer pengar, bli mer kostnadseffektiva och skapa fler 
arbetstillfällen. 

Mer info:  http://ccjobs.se/ 
 
 
E-mission 
Lead partner: Københavns kommune 
Periode: 2011 - 2014 
Tema:  Elbiler, utvikling av infrastruktur 
Målsetting:  Elbilar förorenar inte eftersom de använder el från förnybara källor som vindkraft och 

solenergi. Projekt E-mission kommer att uppmuntra fler människor att ersätta bensin- och 
dieselbilar med en elbil. 

Mer info:  http://www.hmskane.se/e-mission/  
 
 
Energi Öresund 
Lead partner: Lunds universitet 
Periode: 2011 - 2013 
Tema:  Fornybar energi, planlegging, kunnskap 
Målsetting:  Vedvarende energi fra kilder som vind, hav og sol bliver endnu vigtigere i fremtiden, end 

de er nu. Projektet Energi Öresund ville øge viden og kompetencer inden for 
energiplanlægning af vedvarende energi over Øresund, så vi i fællesskab bliver bedre til 
at gemme energien på den mest effektive måde. 
Inom Energi Öresund skapades en samarbetsplattform Green Cooperation Denmark-
Sweden som gör det möjligt för utländska delegationer att titta på både svenska och 
danska lösningar under samma besök. Svenska och danska företag och kommuner har 
fått en unik möjlighet att gemensamt skapa nya internationella nätverk och marknadsföra 
sina hållbara lösningar på den internationella marknaden. 

Mer info:  http://energioresund.org og http://www.greentechvisits.se.  
 
 
Grøn STRING Transportkorridor 
Lead partner: Region Sjælland 
Periode: 2012-2014 
Tema:  Transport, vare og gods, minimum energibruk og CO2 utslipp. 
Målsetting:  Formålet med projektet er at etablere en grøn transportkorridor gennem 

Øresundsregionen til Hamburg for international vare- og persontransport, som minimerer 
energiforbrug og CO2 udslip per rejsende og ton gods, men samtidig sikrer en optimal 
tilgængelighed og mobilitet. 

Mer info:  http://www.stringcorridor.org  
 
 
HH Fjärrvärme 
Lead partner: Öresundskraft Kraft och Värme AB 
Periode: 2012 - 2014 
Tema:  Fjernvarme 
Målsetting:  Fjärrvärme står för en stor del av uppvärmningen i Öresundsregionen med stöd av 

förnyelsebara källor så som vindkraft och solenergi. I ett fjärrvärmesystem uppstår 
perioder av såväl överskott som underskott av energi. Projektet arbetar för att skapa ett 
gemensamt värmesystem där vi kan utnyttja och fördela energin mellan regionens städer 
så effektivt som möjligt. 

Mer info:   
http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank/Projektlista+Öresund/HH+Fjärrvärme/layout/2013  
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Implement – Sustainable development with biogas 
Lead partner: Skive kommune (DK)  
Periode: 2012-2014 
Tema:  Transport, biogas 
Målsetting:  Projektet sätter produktion och användning av biogas på agendan hos kommuner och 

regioner genom att underlätta implementeringen av biogasplaner. 
Mer info:   
http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank/Projektlista+Kattegat%2fSkagerrak/Implement 
 
 
Next Move 
Lead partner: Vätgas Sverige 
Periode: 2012-2014 
Tema:  Transport, hydrogen 
Målsetting:  Flera regioner och kommuner i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området har fattat politiska 

beslut om att vara pådrivande i att skapa en marknad för avgasfria bilar och bussar. 
Projektet Next Move har sammanfört dessa tidiga användare av gasfordon i ett operativt 
och strategiskt samarbete som har skapat efterfrågan, ny kunskap och egen praktisk 
erfarenhet för framtiden. Next Move har mellom annat bidraget till upphandling av 22 nya 
vätgasfordon i Oslo och Akershus, Skåne och København. 

Mer info:  http://www.scandinavianhydrogen.org/sv/nextmove/projektet  
 
 
PRINCIP 
Lead partner: Aalborg kommune 
Periode: 2010 - 2013 
Tema:  Bærekraftige kommuner, energibruk 
Målsetting:  Kuldioxid kender ikke landegrænser – og vil vi opretholde en sikker energiforsyning, skal 

potentialerne for klimasmarte energiløsninger afdækkes. PRINCIP projektet har 
demonstreret inspirerende løsninger, som kommunerne kan anvende her og nu for at 
reducere udslippet af CO2. Se konkrete eksempler indenfor bl.a. byggeri og transport, 
bl.a 10 videoer som viser hva kommunen og privatpersoner kan gjøre. 

Mer info:  http://www.energiprincip.eu/dk/om_princip/   
 
 
Urban Transition Øresund 
Lead partner: Lunds universitet 
Periode: 2011 - 2014 
Tema:  Hållbar stadsutveckling 
Målsetting:  Öresundsregionen har alla förutsättningar att bli en världsledande region för hållbar 

stadsutveckling. Flera aktörer i region har redan blivit internationellt uppmärksammade 
för deras arbete med hållbar stadsutveckling genom medvetna satsningar på klimatsmart 
byggande, och en innovativ samhällsplanering där klimat och grön tillväxt har stått i 
fokus. Nu vill man dock, med gemensamma krafter, komma ännu längre. 

Mer info:  http://www.urban-transition.org  
 
 
Vind i Øresund 
Lead partner: Lunds tekniska högskola 
Periode: 2008 - 2011 
Tema:  Vindkraft, kompetanseutvikling 
Målsetting:  Vind i Øresund har demonstreret en række af de vigtigste brikker for at opnå de politiske 

målsætninger om en fossilfri fremtid, som den er opstillet af de respektive regeringer og 
EU. Af de afgørende brikker kan nævnes forudsigelser af vindenergiproduktion i 
sammenhæng med forudsigelser af forbruget, samt nye metoer til at afpasse forbruget i 
forhold til den varierende vindenergiproduktion. 

Mer info:  http://www.imm.dtu.dk/~jkla/VIND_I_ORESUND/  
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ÖSCH - Öresund Smart Cities Hub 
Lead partner: Öresundskomiteen 
Periode: 2012 - 2014 
Tema:  Smart City, byutvikling 
Målsetting:  Øresundsregionen har på begge sider af sundet styrker indenfor cleantech området, men 

samarbejdet på tværs af sundet er langt fra optimalt. Formår man at kombinere 
regionens styrker gennem efterspørgselsdrevet innovation og intelligent brug af IT og 
offentlig- og privat data, så øges muligheden for at udvikle regionalt forankrede 
intelligente ’Smart City’ løsninger indenfor cleantech området, som i sidst ende kan føre 
til øget eksport til regioner/byer med samme udfordringer og dermed økonomisk vækst. 

Mer info:  http://www.oresundskomiteen.org/oresund-smart-city-hub/  
 
 
 

Pågående forprosjekt innen Interreg ØKS 

Biogas 2020 
Lead partner: Region Midtjylland 
Periode: 2013 - 2014 
Målsetting:  Forprojektet har udspring i projektet Implement som allerede har opnået gode resultater i 

form af tiltrækning af investeringer og etablering af arbejdspladser, og har tilsyneladende 
ramt en generel tendens for satsning på biogas i regionen. Biogas 2020 har til formål at 
skabe et generelt overblik over aktuel status for biogasudviklingen i regionen, og hvilke 
muligheder og behov der findes for et interregionalt samarbejde fremover. En sådan 
analyse kan give svar på spørgsmål som hvordan man bedst udnytter hinandens 
spidskompetencer, hvordan samordner man forskning og udvikling på biogasområdet 
sådan at man undgår overlapninger og udnytter synergier, hvordan kan man samordne 
udviklingen på transportområdet så man skaber et sammenhængende system for biogas 
til transport etc. 

 
 
CO2RE - Collaborate to Renew 
Lead partner: Alexandersoninstitutet 
Periode: 2013 - 2014 
Målsetting:  Förprojektet CO2RE – Collaborate to Renew ska kartlägga olika metoder för hur 

regioner/kommuner kan gå tillväga för att både reducera sina utsläpp av växthusgaser 
och skapa ökad hållbar tillväxt. Projektet vill skapa ett gränsöverskridande recept för 
ökad konkurrenskraft med miljöfrågor i fokus och kartläggningen ska ligga till grund för 
implementeringen av en eller flera metoder som utgår från förprojektets framtagna 
rekommendationer och resultat. 

 
Grøn Medarbejdertransport i Øresundsregionen (GMØ) 
Lead partner: Gate 21 
Periode: 2014 
Målsetting:  Med förprojektet vill Gate 21 och HUT Skåne etablera ett samarbete över Öresund för ett 

gemensamt projekt som ska arbeta med företagens arbets- och tjänsteresor. 
Erfarenheter i Skåne visar på att det har varit svårt att få företagen att engagera sig i 
frågan, medan man på danska sidan har goda erfarenheter av samarbete med företag. 
Erfarenheten är också att kommunerna efterfrågar stöd och verktyg till att samarbeta 
med företag omkring grönare resor både för att uppnå klimatmålsättningar och öka 
mobiliteten.rekommendationer och resultat. 

 
Hållbar utveckling via aktör delaktighet 
Lead partner: Hjørring kommune 
Periode: 2014 
Målsetting:  Målet med projektet er at finde frem til forudsætningerne for at udvikle metoder for øget 

medborgerdialog og på baggrund heraf udvikle en model for dette, bl. a. ved at inddrage 
reference-personer og eksperter. Det er et udtrykt mål med projektet at en sådan model 
kan videreudvikles og afprøves i et efterfølgende hovedprojekt. Et vigtigt mål med 
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projektet er endvidere at afklare nærmere hvilken rolle kommunerne kan tage i forhold til 
at fremme «aktivt medborgerskab» i energispørgsmål. 

 
Kommunal bæredygtig vækst i fremtidens Øresundsregion 
Lead partner: Køge kommune 
Periode: 2014 
Målsetting:  Projektet vil gennem workshops og dialog identificere og udvikle kommunale kommunale 

samarbejdsprojekter indenfor områderne waste management og trafik som på sigt kan 
bidrage til bæredygtig vækst. Indenfor waste management vil en effektiv planlægning og 
forvaltning af affald, f.eks mindre forbrænding reducere CO2. En effektiv 
trafikplanlægning kan f.eks. bidrage til at flere mennesker bruger kollektiv trafik, på 
bekostning af privatbilisme, som også vil nedbringe CO2 forbruget. Ved at samarbejde 
med andre tilsvarende organisatoriske enheder fra et andet land, vil projektet kunne 
drage fordel af erfaringer, og omsætte den viden til konkrete tiltag, og undgå at 
iværksætte løsninger som allerede er afprøvet og fundet uhensigtsmæssigt. 

 
NÖKS - Närskipsfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak 
Lead partner: SSPA Sweden AB 
Periode: 2013 - 2014 
Målsetting:  NÖKS vil arbejde med systemudvikling af miljøvenlige transportløsninger langs 

regionens to korridorer for søtransport: den vestre korridor Oslo-Kristiansand og den 
østre korridor Oslo-Malmø/København. Udgangspunktet er en hypotese om at havet som 
transportvej vil blive valgt, hvis de rigtige systemer udvikles og tilrettelægges. En anden 
hypotese er at den nyeste teknologi ikke er udnyttet i skabelsen af et effektivt 
transportsystem på havet. 

 
What's Next 
Lead partner: Vätgas Sverige 
Periode: 2014 
Målsetting:  What's Next sätter fokus på användning av vätgas och bränsleceller i 

Kattegat/Skagerrak-regionen. Förprojektet kartlägger möjligheter och lägger fram planer 
för ett nytt huvudprojekt inom ett eller flera av följande områden: 
§ Utbyggnad av vätgasinfrastruktur i Skandinavien, inklusive affärsmodeller och 

värdekedja för produktion och distribution av vätgas. 
§ Vätgastillämpningar inom funktionella områden såsom flygplatser och hamnar. 
§ Utveckling av sk flottor dvs större användargrupper av transportmedel som drivs av 

vätgas såsom offentliga aktörer, lokal kollektivtransport, expressbussar. 
 
 

Pågående og avsluttede prosjekter innen Interreg Sverige-Norge  

FEM – Fornybar energi, energieffektivitet og miljø 
Lead partner: Arvika kommun 
Periode: 2013 – 2014 (2009 – 2013) 
Tema:  Fornybar energi, energieffektivisering og miljø 
Målsetting:  FEM 2020 bygger på de resultatene som så langt er oppnådd, og de erfaringer som er 

tilegnet gjennom Interreg Sverige-Norge–prosjektene FEM 1 og FEM 2. Bak initiativet 
FEM 2020 står partnere fra Akershus, Hedmark, Värmland og Dalarna. 

Mer info:  http://www.femweb.nu  
 
 
GREEN 2020 – Grensoverskridende energieffektivisering 
Lead partner: Länsstyrelsen Dalarna 
Periode: 2011 - 2014 
Tema:  Energieffektivisering 
Målsetting:  Green 2020 handler gjennomgående om å undersøke, påvise og introdusere teknikk for 

energieffektivisering som finnes tilgjengelig. Prosjektet skal også peke på muligheter for 
nye felles energisystem basert på fornybar energi. 

Mer info:  http://interreg.no/IREG/Web.nsf/PRO?OpenForm&TM=  (prosjektbank) 
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Infragreen – bærekraftig infrastruktur i grenseland 
Lead partner:  
Periode: 2012 - 2014 
Tema:  Transport, elektrisitet og biogas  
Målsetting:  Projektet handlar om att etablera hållbar infrastruktur i gränsland, och bygger att låta 

norsk elfodonsexpertis och Västsvensk biogaserfarenhet utveckla varandra. Målet är att 
vara den gränsregion som har den bästa infrastrukturen för el och biogas när projektet 
avslutas i augusti 2014. 

Mer info:  http://infragreen.nu 
 
 

Pågående og avsluttede prosjekter innen South Baltic Cross-border Co-operation Programme 

Euroslam - Beneficial use of sewage sludge from small and medium sized municipalities 
Lead partner: Region Skåne, Sustainable Business Hub 
Period: 2011 - 2014 
Tema:  Slamhantering, biogas, kunskapsdelning 
Målsetting:  Projektet Euroslam bidrar till förbättrad slamhantering och anpassning av teknik för små 

och medelstora reningsverk i Polen, Litauen och Sverige. Projektet arbetar med 
biogasutvinning ur avloppsslam och genomför bl a tester för energiomvandling till värme, 
elektricitet och bränsle. I ett tredje steg arbetar projektetdeltagarna med återföring av 
rötrester som biogödsel på jordbruksmark. 

Mer info:  http://www.euroslam.eu/ 
 
InnoHeat - Innovation in District Heating 
Lead partner: Region Skåne, Sustainable Business Hub 
Period: 2011 - 2014 
Tema:  Fjärrvärme, energieffektivisering, kunskapsdelning 
Målsetting:  InnoHeat projektet bidrar till energieffektivisering och upprustning av föråldrade 

fjärrvärmesystem i Polen, Litauen, Tyskland och Sverige. Projektarbetet sker i tre steg – 
utveckling av skräddarsydda analysmetoder för tekniska och ledningsmässiga 
förbättringar av befintliga anläggningar, studiebesök och utbildningskurser baserat på 
resultat från de inledande analyserna och slutligen, investeringsplaner och matchning 
mellan projektets partners och potentiella investerare och leverantörer. 

Mer info:  http://www.innoheat.eu/ 
 
Waste to Resources 
Lead partner: Region Skåne, Sustainable Business Hub 
Period: 2010 - 2013 
Tema:  Avfallshantering, medborgarnas deltagande, kommunikation, kunskapsöverföring 
Målsetting:  Projektet Waste to Resources bidrar till ett bättre utnyttjande av avfall som värdefull 

resurs i Polen, Tyskland och Sverige. Projektet riktar in sig på metoder för att öka och 
förbättra källsorteringen hos hushållen och småföretag. Waste to Resources arbetar 
aktivt med målinriktade informationskampanjer om avfallssortering, utvecklar pilotprojekt 
och metoder och delar kunskapen över gränserna. 

Mer info:  http://www.hpwm.eu/ 
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6. Möjliga samarbetsprojekt 
En viktig målsetting med SCN-prosjektet har vært å legge grunnlaget for framtidige hovedprosjekt i regi 
av Interreg eller andre programmer. Som en følge av vårt arbeid har vi identifisert flere mulige 
prosjekter. I dette kapittelet beskrives disse. Noen av ideene er allerede under bearbeidelse for å 
vurdere aktuelle programmer og hvordan man skal utvikle prosjektsøknad. Det gis en kort beskrivelse 
av tema, mål og mulig partnerskap. Når det gjelder partnerskap er dette noe som typisk utvikles 
gjennom en søknadsprosess, og det som angis her er kun for å vise eksempler på aktuelle partnere. Vi 
har også angitt hvilke EU-programmer partnerne anser for mest relevante for prosjektet.  
 
Sustanable Urban Development (SUD) – den skandinaviska modellen för hållbar stadsutveckling 
på export 
Tema: Hållbar stadsutveckling  

Sustainable Urban Development samlar företag och andra aktörer inom området 
Hållbar Stadsutveckling för att främja tillväxt, internationell konkurrenskraft och export 
inom området.  
Inom SUD finns det behov att möjliggöra ökad export av tjänster kring hållbar 
skandinavisk stadsutveckling. Indirekt kommer detta även att leda till ett förfinat 
erbjudande på den skandinaviska marknaden genom en kompetenshöjning av 
klustrets medlemmar. Erbjudandet är främst tänkt att riktas mot offentliga 
organisationer så som regioner, städer eller kommuner, men även mot större 
exploatörer. 

Mål: Samarbeid mellom foretak, forskning og offentlige aktører for hållbar stadsutveckling 
som også bidrar til næringsutvikling i regionen og bruk av nye, innovative løsninger.  

Partnere: 100 medlemmar i Sustainable Business Hub t.ex. Skanska och Sweco. Baltic 
Development Forum, Business Sweden, kommuner. Universitet och forskningsinstitut 
t.ex. Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Högskolan Kristianstad och SP – Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. 
Tilsvarende i Norge og Danmark. 

Program: Interreg North Sea, Interreg Baltic Sea 
 
Sustainable HealthCare  
Tema: Hållbar sjukvård 

Sutainable HealthCare syftar till att öka försäljning och export av hållbar produkter 
och tjänster til hälsö- och sjukvården. Projektet skapar en plattform för utökat 
erfarenhetsutbyte, ökar exponeringen av deltagande företag och företagsnätverk 
Internationellt, utökar kontaktytan gentemot internationella inköpare inom 
hälso- och sjukvården, och visar hållbara lösningar som skandinaviska företag kan 
leverera idag. 

Mål: • Studiebesök hos deltagande företags implementerade lösningar på anläggningar i 
Danmark, Norge eller Sverige. 

• Matchmaking mellom sykehus og innovative bedrifter 
Partnere: 100 medlemmar i Sustainable Business Hub, Oslo Universitetssykehus, OREEC, 

Oslo MedTech 
Program: Interreg ØKS 
  
 
Forskning och utveckling inom värmeteknik och hushållsavfall 
Tema: Fjärrvarme 
Mål: Utvevling av nästa generations fjäärvärme, smarta system och lågtemperatur 
Partnere: 100 medlemmar i Sustainable Business Hub t.ex. Alfa Laval 

Svensk Fjärrvärme 
Norge: Akershus Energi, Hafslund 

Program: Horizon 2020, Interreg Baltic Sea 
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Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Tema: Innovationsvänlig upphandling 

Mera upphandlade Miljövänliga Innovationer Nu - MUMIN	  
Mål: En förstudie som skall titta på behov och hur upphandlingsprocessen /metoden kan 

utvecklas 
Partnere: Kommuner, Energibolag, Fastighetsbolag, Science Park  
Program: Interreg ØKS 
  
 
Bioekonomi och industriell symbios 
Tema: Industriell symbios 
Mål: Utveckla samarbete om industriell symbios, sammankopplade noder 
Partnere: Storbrittanien: NISP - National Industrial Symbiosis Programme 

Danmark: Erhvervsstyrelsen, Symbiosis Center 
Norge: OREEC med partnere  

Program: Interreg Baltic Sea, Interreg North Sea, Interreg ØKS, Horizon 2020 
  
 
Biogas 
Tema: Produksjon og anvendelse av biogas  
Mål: Skapa biogasbaserad utveckling och hållbar tillväxt över landsgränserna 
Partnere: Regioner, fylker, kommune og provate aktører i ØKS-regionen.  

Arbeidet med prosjektutvikling og søknad gjøres i regi av ØKS Forprosjektet Biogas 
2020, ledet av Innovatum.   

Program: Interreg ØKS 
  
 
Fossiluavhengig transport 
Tema: Anvendelse av fossiluavhengig drivstoff for transport 
Mål: Arbeide for økt bruk av fossiluavhengige drivstoff i ØKS-regionen. Dette er relevant 

innen flere områder, blant annet veg- og sjøtransport. Det arbeides med temaene 
innen ulike forprosjekter i regi av ØKS:  

• Vätgas: Forprosjekt What´s Next, i regi av Vätgas Sverige og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm, som vil reultere i en søknad om prosjektet Next Move II. Dette er 
en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av 
hydrogen til transport i Öresund – Kattegatt – Skagerrak-regionen. Prosjektet 
skal bidra økt anvendelse av hydrogen som drivstoff på nye områder, og til å 
utvikle forretningsmodeller for infrastruktur og produksjon som understøtter 
disse 

• NÖKS - Närskipsfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak.  
Partnere: Regioner, fylker, kommuner og private aktører i ØKS-regionen 
Program: Interreg ØKS, Interreg North Sea 
  
 
N°ICE – North European Infrastructure of Clean Energy 
Tema: En plattform for samarbeid om bærekraftig utvikling for produksjon og anvendeslse av 

fornybar energi, på aksen Hamburg – København – Malmø – Gøteborg – Oslo.   
• Bærekraftig integrasjon av energisystemer 
• Infrastruktur for bærekraftig transport 
• Bærekraftg urbane energisystemer 
• Internasjonalisering av regionale løsninger 
• Klyngeutvikling og nettverksbygging 

 
Gjennom arbeidet i SCN-prosjektet har vi erfart at det er mye å hente på et samarbeid 
mellom klyngene og nettverkene i ØKS-regionen. Organisasjonene har mye å lære av 
hverandre, og har styrker på ulike områder. De har også en nær kontakt med sine 
respektive byer, som alle har ambisiøse mål for utvikling av tjenester til sine 
innbyggere på en bærekraftig måte. Dette gir et stort potensial for 
grenseoverskridende samarbeid med fokus på næringsutvikling. Samarbeidet i N°ICE 
ble initiert etter et initiativ fra Oslo kommune til Hamburg, og er utviklet til et mer 
konkret samarbeid som en følge av SCN-prosjektet.  
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Mål: N°ICE skal være en plattform for samarbeid mellom byene og næringslivet i regionen. 
Byenes behov er en driver for utvikling av næringslivet. Teknologi og løsninger finnes 
tilgjengelig på mange områder, samtidig som det stadig utvikles innovative løsninger 
av næringslivet i regionen. Med N°ICE som plattform skal klyngene samarbeide om å 
etablere og gjennomføre demonstrasjonsprosjekter på ulike områder med byene som 
testlab. På denne måten skal man vise at regionen har kompetanse og teknologi som 
er attraktivt globalt, og blant annet bidra til at cleantech virksomheter kan nå nye 
markeder. 
• Utvikle samarbeidsprosjekter som engasjerer medlemmene i klyngene. 
• Styrke samarbeidet mellom bedrifter, forskning og offentlige aktører på tvers av 

regions- og landegrenser 
• Samarbeide om matchmaking arrangementer hvor medlemmene involveres. 
• Utvikle klyngene gjennom erfaringsoverføring og identifisering av Best Practice.  

Partnere: CLEAN, Sustainable Business Hub, Innovatum, OREEC, Renewable Energy 
Hamburg. 
Samarbeidet er allerede i gang, og det arbeides med å avklare endelig 
partnerstruktur, målsettinger og hvilke programmer som skal søkes.  

Program: Interreg North Sea for samarbeid mellom klyngene.  
Horizon 2020 for demonstrasjonsprosjekter. 

 
Vågkraft 
Tema: Wave power systems for fish farms 2014-2016 
Mål: Ett demonstartionsprojekt. Nya lagkrav där man inte längre får köra offgridlösningar 

med ex.vis dieselkraftverk. Det kan då vara svår att med kabel ansluta sig till land – 
därav att man gör lösningar med förnyelsebara energi i fokus. Nu kommer det ju inte 
alltid att finnas vågor, sol eller vind så någon slags hybridlösning måste till. 
Här kommer den svenska kompetensen in där vi vill utveckla det teknisk i 
systemlösningen med hjälp av erfarenhet från ex.vis bilbranschen. Alltså kommer det 
finns teknisk utveckling och produktion i Sverige, och i Norge gör man vågchassit och 
använder tekniken då vågförutsättningarna är så mycket mer gynnsamma här. 

Partnere: Runde Environmental Centre, Norway, Innovatum, Energiföretag, Fisk-farmar etc.  
Program: Interreg ØKS, Interreg North Sea, Horizon 2020 
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klyngeegenskaper, 2010.  
 
Statistisk sentralbyrå: Statistisk Årbok 2013, befolkning. 
 
Tillväxtstrategi för Halland, 2014-2020 
 
KanEnergi, VGR, 2012: Kartläggning av styrkeområden inom energi-och klimatteknik i Västra Götaland 
 
Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland, GAME, 2011, Sammanställd av Jonas Norrman & 
Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen. 
 
Workshops / Möten: 
Følgende møter og workshops er avholdt innen SCN: 

• 2104-03-05: Startmøte. Sted: Lillestrøm. Deltakere: OREEC og Innovatum. 
• 2014-04-02: Kick-off. Sted: Trollhättan. Deltakere: Innovatum, Sustainable Business Hub, 

OREEC, Nordisk Energiforskning, Alexanderssoninstitutet.  
• 2014-05-06: Møte. Sted: Oslo. Deltakere: Energigjenvinningsetaten (EGE), OREEC. 
• 2014-08-25: Møte om kartlegging. Sted: Trollhättan. Deltakere: Innovatum, Miljöbron, OREEC 
• 2014-09-03 – 2014-09-04: Workshop, kartlegging. Sted: Trollhättan. Deltakere: Innovatum, 

Sustainable Business Hub, OREEC. 
• 2014-09-16: Møte. Sted: Lillestrøm. Deltakere: Tel-Tek, OREEC 
• 2014-09-29: Møte. Sted: Oslo. Deltakere: Nordisk Energiforskning, OREEC 
• 2014-10-23: Møte. Sted: Oslo. Deltakere: EGE, OREEC. 
• 2014-11-04 – 2014.11.05: Workshop. Sted: Lillestrøm. Deltakere: OREEC, Innovatum, 

Sustainable Business Hub, Akershus fylkeskommune, Alexanderssonsinstitutet, Nordisk 
Energiforskning, EGE, Region Vätrs Götaland, Tel-Tek.  

• 2014-11-26: Møte. Sted: Hamburg. Deltakere: OREEC, Sustainable Business Hub, Clean, 
Renewable Energy Hamburg.  

• 2014-12-03: Møte. Sted: Oslo. Deltakere: Oslo Universitetssykehus, OREEC, Sustainable 
Business Hub 

• 2014-11-19 – 2014-11-20. Sted: Halmstad -Tylösandskonferensen om Interreg Nordsjön. 
Deltakere: Innovatum. Presentation över förprojektet och möjliga vägar till fortsättningsprojekt. 

• 2014-11-26 – 2014-11-27. Sted: Fredrikstad. Blå Tillväxt Skagerrak. Deltakere: Innovatum. 
Presentation över förprojektet och möjliga vägar till fortsättningsprojekt 

  
I övrigt har projektet diskuterats med potentialla projektparter för eventuella fortsättningsprojekter. 
 
Webbsidor:   
ASSET http://asset.nu/ 
Avfall Sverige http://www.avfallsverige.se/ 
Baltic Development Forum http://www.bdforum.org/ 
Biogas Syd http://www.biogassyd.se/ 
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Business Region Göteborg http://www.businessregion.se/ 
Business Sweden http://www.business-sweden.se/ 
Cleantech Inn Sweden http://cleantechinn.com/ 
Eco-innovation http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/ 
Erhvervsstyrelsen http://erhvervsstyrelsen.dk/ 
Göteborg Wind Lab www.goteborgwindlab.se  
Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus. http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Miljo-og-
natur/Hydrogensatsing/Hydrogenstrategi/ 
Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/ 
INTERACT Sweden http://www.nsr.se/Default.aspx?ID=3843 
Interreg Baltic Sea Region http://www.interreg-baltic.eu/ 
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak http://interreg-oks.eu/ 
Klimatsamverkan Skåne http://www.klimatsamverkanskane.se/ 
Kompetenssamverkan Skåne 
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/kompetensforsorjning/ 
Kompetensspridning i Umeå AB 
http://www.ukf.umea.se/foretagen/kompetensspridningiumeaab.4.5c4e40213dd06f94e919b8.html 
Länsstyrelsen Hallands Län, http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-
energi/energi-och-klimatpaverkan/energi--och-klimatstod/Pages/klimatmiljonen.aspx 
Livsmedelsakademin http://www.livsmedelsakademin.se/ 
Life http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm 
Lunds Tekniska Högskola http://www.lth.se/ 
Lunds Universitet http://www.lu.se/ 
Malmö Cleantech City http://www.malmocleantechcity.se/ 
Malmö Högskola http://www.mah.se/ 
Marint centrum i Simrishamn http://www.simrishamn.se/marint-centrum/ 
Media Evolution http://www.mediaevolution.se/ 
Miljösamverkan Skåne http://www.miljosamverkanskane.se/ 
MINC – Malmö Incubator http://minc.se/ 
Mobile Heights http://mobileheights.org/ 
NISP – National Industrial Symbiosis Programme http://www.nispnetwork.com/ 
Oslo kommunes klima- og energistrategi: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/miljo/  
Packbridge http://www.packbridge.se/ 
Power Väst www.powervast.se  
Region Halland, http://www.regionhalland.se/utveckling-och-
tillvaxt/projekt/kommunalsamverkansprojekt/miljosamverkan/ 
Resilient Regions Association http://www.resilientregions.org/ 
SET – Swedish Environmental Technology http://www.swedishenvirontech.com/ 
SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut http://www.sp.se/ 
Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/ 
Stiftelsen Teknikdalen http://www.teknikdalen.se/ 
Stockholm Cleantech http://www.smtc.se/ 
SusBiz - Sustainable Business Mälardalen http://www.susbiz.se/ 
Sustainable Business Hub http://www.sbhub.se/ 
Sustainable Sweden South East http://www.sustainable-sweden.se/ 
Svensk Fjärrvärme http://www.svenskfjarrvarme.se/ 
Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) - http://www.chalmers.se/ee/swptc-sv/  
Sveriges lantbruksuniversitet http://www.slu.se/ 
Statistisk sentralbyrå:. http://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-050.html 
Symbiosis Center http://www.symbiosecenter.dk/ 
Tel-Tek http://www.tel-tek.no/ 
Teknopol http://www.teknopol.se/ 
The European Industrial Symbiosis Association (EUR-ISA) http://www.eur-isa.org/ 
The National Industrial Symbiosis Programme (NISP) http://www.nispnetwork.com/ 
The North Sea Region Programme http://www.northsearegion.eu/ 
The South Baltic Programme http://en.southbaltic.eu/ 
Valhall Science Village http://www.familjenhelsingborg.se/Start/varfor-var-
region/UtvecklingsprojektFramtid/Valhall-Park/ 
VARIM – Vattenreningsindustrins mötesplats http://www.varim.se/ 
WIN – Water Innovation Accelarator http://winwater.se/ 
Öresundskomiteen: OM OSS http://www.oresundskomiteen.org/ 
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8. Bilaga: EU 2020  

I juni 2010 enades EU:s stats- och regeringschefer om utformningen av Europa 2020-strategin. 
Strategin ersätter den tidigare Lissabonstrategin och utgör därmed EU:s nya gemensamma ramverk för 
att skapa långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb i hela unionen. EU-kommissionen vill genom Europa 
2020-strategin fokusera på kunskap, innovation, resurseffektivitet och hög sysselsättning. Strategins 
delar går under namnen smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla, dessa tre prioriteringar ska 
förstärka varandra:  

• Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. 
• Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. 
• Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell 

sammanhållning. 

I linje med strategin ska medlemsstaterna genomföra reformer som syftar till att uppnå bland annat 
sunda offentliga finanser, ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor och män, förbättrat företagsklimat, 
förbättrad utbildning och forskning samt ökad resurseffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser. 
Dessutom lyfter riktlinjerna fram vikten av öppna och väl fungerande marknader för att stärka EU:s 
globala konkurrenskraft. 

Strategin har fem övergripande mål som slagits fast på EU-nivå. Målen ger en allmän bild av var EU bör 
befinna sig vid 2020. 

• Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent för kvinnor och män i åldrarna 
20-64 år, bl.a. genom ett ökat deltagande av ungdomar, äldre arbetstagare och lågkvalificerade 
arbetstagare samt en bättre integration av lagliga migranter. 

• Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte att höja de kombinerade 
offentliga och privata investeringarna inom denna sektor till 3 procent av BNP. 

• Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i förhållande till 1990 års nivåer. Att öka 
de förnybara energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen till 20 procent och 
eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 procent. Uppnå energi- och klimatmålen 
20/20/20.58 

• Att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att sträva efter att minska antalet elever som i 
förtid avbryter sin skolgång till mindre än 10 procent och genom att öka den andel 30-34 åringar 
som har avslutat en eftergymnasial utbildning eller motsvarande utbildning till minst 40 procent. 

• Att främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning, genom att sträva efter att 
åtminstone 20 miljoner människor ska komma ur en situation där de riskerar att drabbas av 
fattigdom och social utestängning. 

 Ny programperiod 2014-2020  8.1
EU:s programperiod för 2014-2020 har sin grund i Europa 2020 strategin. Här i finner vi bland annat 
Horizon 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa 
under perioden 2014-2020 och ha en total budget på runt 80 miljarder euro. 

Horizon 2020, består till skillnad mot det tidigare ramprogrammet, FP7, endast av ett specifikt program 
med tre prioriteringar59:  

                                                        
58 EU kom i januari 2014 ut med förslag på ett nytt energi-och klimatpaket. EU-kommissionens förslag går ut på att de föreslår ett 
nytt bindande mål för utsläppsminskningar om 40 procent till 2030, och ett förnybartmål om minst 27 procent till 2030, som 
föreslås bli bindande på EU-nivå, men som man inte bördefördelar mellan de olika medlemsstaterna. Dessutom föreslår EU-
kommissionen bland annat en skärpning av EU:s handelssystem med utsläppsrätter.  
59 www.vinnova.se  
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I. Spetskompetens - Excellent Science - denna del ska stärka EU:s globala ställning inom 
forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, 
mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande 
forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur. 

II. Industriellt ledarskap - Industrial leadership - ska göra Europa mer attraktivt för investeringar 
i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, d.v.s. skapa jobb och tillväxt, 
attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl.a. 
ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på s.k. Key Enabling 
Technologies, dvs mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik 
och avancerad tillverkning och bearbetning. 

III. Samhälleliga utmaningar - Societal challenges - denna del fokuserar på de stora 
samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an 
utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar 
samhällsvetenskap och humaniora. Sju utmaningsområden pekas ut: 
 

1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 
2. Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och 

skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning  
3. Säker, ren och effektiv energi  
4. Smarta, gröna och integrerade transporter  
5. Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror  
6. Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen 
7. Trygga samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare, 

som exempel kan nämnas hälsa, energi och ett inkluderande och säkert samhälle. 

Horizon 2020 innebär, i jämförelse med tidigare ramprogram, krav på nya typer av samarbeten, där 
näringslivet, men också offentlig sektor, får ökad betydelse. Samarbetsprojekt förväntas täcka hela 
innovationskedjan, från forskning till test och demonstration, innovationsupphandling, finansiering av 
innovationsverksamhet, kommersialisering, samt andra typer av användning. Detta då fokus ligger på 
nyttiggörande, samt utmanings- och användardriven innovation. Det finns också en allmän strävan inom 
EU att öka det industriella deltagandet i ramprogrammet och särskilt de små- och medelstora företags 
(SMF) deltagande.60 Vidare har vikten av att hitta och utveckla synergier mellan Horizon 2020 och 
strukturfonderna betonats.  

De regionala strukturfondsprogrammen och det territoriella programmet för Öresund-Kattegat-
Skagerrak kommer också lansera nya program under sommaren/hösten 2014. En nyhet inom detta 
område är att ett nationellt regionalfondsprogram kommer till. Tillväxtverket har under hösten lämnat ett 
programförslag till regeringen med fokus på insatser som ska främja innovation, energieffektivisering 
och ökad tillgång på marknadskompletterande riskkapital.61 

Vidare återfinns sektorsprogrammen, såsom Kreativa Europa och Life. Nedan visas en illustration över 
de kommande EU-programmen 2014-202062.  

                                                        
60 Handlingsprogram 2014-2020, Internationella forsknings- och innovationssamarbeten, sid 3 
61 www.tillväxtverket.se  
62 Bild från West Sweden, notera att summorna och vissa av programmen kan komma att ändras. Bilden ska enbart ge en 
översikt över de olika programmen som finns att tillgå.  
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