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Forord
CLEAN’s medlemmer er private virksomheder, universiteter og andre videninstitutioner 
samt offentlige institutioner. I anledning af overvejelserne om gennemførelsen af Lov om 
erhvervsfremme (L 73) har CLEAN’s bestyrelse drøftet klyngeorganisationers rolle i den 
grønne omstilling og bestyrelsen har ønsket en beskrivelse og vurdering af den rolle inno-
vative samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører kan spille 
i den grønne omstilling.

CLEAN har bedt fhv. departementschef Jørgen Rosted om at forestå arbejdet i samarbejde 
med CLEAN’s sekretariat under ledelse af Anne Dorthe J. Fethers.

Det er CLEAN’s håb, at hvidbogen med anbefalinger vil bidrage til, at gennemførelsen af L 
73 på bedst mulig måde inddrager erhvervsklynger, klyngeorganisationer og innovations-
netværk i arbejdet med at finde løsninger på de globale klima- og miljøudfordringer.

Henrik Bindslev
Bestyrelsesformand for CLEAN

CLEAN er Danmarks cleantech-klyngeorganisation baseret på danske styrkepositioner i 
erhvervsliv og forskning inden for miljøteknologi og energiteknologi. CLEAN’s medlemmer er 
private virksomheder, universiteter og andre vidensinstitutioner samt offentlige institutioner. 
Gennem tætte offentlig-private samarbejder og udviklingsprojekter er det CLEAN’s formål 
at skabe grøn vækst og beskæftigelse og bidrage til en bæredygtig samfundsmæssig 
udvikling i Danmark.
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Nye innovative  
samarbejder på tværs
Hvidbogen trækker på CLEAN’s store berø-
ringsflade med virksomheder, videninsti-
tutioner og offentlige selskaber, som alle er 
optaget af den grønne omstilling. Partner-
skaber og samarbejder om skabelsen af 
nye grønne løsninger kan få tempoet i den 
grønne omstilling i vejret, men det er også 
afgørende, at politikerne sætter ambitiøse 
klima- og miljømål og gennemfører nye initi-
ativer for at realisere målene i Paris-aftalen 
og FN’s verdensmål.  

Er det virksomheder eller politikere, der skal 
tage teten? Det er ikke et enten eller. Både 
virksomheder, videninstitutioner og offentli-
ge selskaber kan tage teten og gå sammen 
om at skabe nye løsninger, samtidig med at 
politikere sætter mål og gennemfører nye 
klima- og miljøinitiativer. I praksis vil innovati-
ve samarbejder om nye løsninger og ambi-
tiøse politiske initiativer berige hinanden og 
øge tempoet i den grønne omstilling.

For at skabe nye klima- og miljøløsninger 
må der være organisationer, som tager 
initiativet og driver innovative samarbejder. 
Klyngeorganisationer kan spille en nøgle-
rolle i organiseringen og gennemførelsen 
af innovative samarbejder, og analysen og 
ideerne i denne hvidbog er et godt ud-
gangspunkt.

Kapitel 1 redegør for, hvad samfundsinno-
vation og samfundseksperimenter er, og 
hvorfor samfundsinnovation og samfund-
seksperimenter kan sikre et højere tempo i 
den grønne omstilling. 

Kapitel 2 redegør for, hvordan der priorite-
res og vælges forslag til samfundsinnova-
tion, samt hvordan efterspørgselsdrevet 
samfundsinnovation kan gennemføres. 

Kapitel 3 giver eksempler på klima- og 
miljøudfordringer, hvor samfundsinnovation 
kan øge tempoet i den grønne omstilling. 
Eksemplerne inddeles i områderne Energi, 
Transport, Landbrug, Affald og Ressourcer, 
og Vand. 

Kapitel 4 beskriver klyngeorganisationers 
medvirken i den grønne omstilling og kom-
mer med anbefalinger til, hvordan klynge-
organisationer kan spille en central rolle i at 
fremme nye klima- og miljøløsninger. 
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Kapitel 1
Hvad er samfundsinnovation, og hvorfor 
kan samfundsinnovation sikre et højere 
tempo i den grønne omstilling?

Samfundsinnovation er en vigtig forudsæt-
ning for grøn omstilling og for skabelsen af 
nye danske styrkepositioner. Men det er 
de færreste, der har kendskab til sam-
fundsinnovation. Hvordan skal det gribes 
an, og hvor stor betydning har det for grøn 
omstilling? Og hvordan kan samfundsinno-
vation skabe nye danske styrkepositioner i 
en global verden? 

De fleste forestiller sig, at den grønne 
omstilling skal sikres gennem omfattende 
politiske initiativer, og at det er konkurren-
cen på markedet, der skaber nye styrke-
positioner. Det er også rigtigt i den forstand, 
at uden politiske indgreb vil den grønne 
omstilling ikke lykkes, og det er også rigtigt, 
at dansk erhvervsliv må stå stærkt i den 
globale konkurrence, hvis vi skal bevare ek-
sisterende styrkepositioner og skabe nye. 
Men det er ikke tilstrækkelige betingelser 
i en omskiftelig verden med store globale 
udfordringer. 

For at sætte tempoet i den grønne omstilling 
i vejret bliver vi nødt til at foretage grønne 
samfundseksperimenter, hvor vi ikke kender 
resultatet på forhånd, men hvor vi må håbe 
på positive resultater. Og når det er tilfældet, 
må vi følge op med samfundsinnovation, der 
kan gøre de mest vellykkede eksperimenter 
konkurrencedygtige. 

At beskrive og argumentere for betydning-
en af samfundseksperimenter og sam-
fundsinnovation er formålet med denne 
rapport, som også giver eksempler på 
mulige samfundseksperimenter og sam-
fundsinnovation, og kommer med anbefa-
linger til, hvordan klyngeorganisationer kan 
spille en større rolle i den grønne omstilling. 

Billede: ”Christiansborg Palace” af Eimoberg, CC-BY-2.0 
(https://www.flickr.com/photos/83399315@N00/298531264/)
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Grøn politik
Regering og Folketing sætter klima- og  
miljømål for den fremtidige udvikling. 
Troværdige og forpligtende mål er vigtige 
sigtelinjer for virksomheder og andre sam-
fundsaktører, da forpligtende mål nedsæt-
ter den usikkerhed, der altid er forbundet 
med beslutninger, hvis økonomiske konse-
kvenser rækker langt ud i fremtiden. 

Men mål alene gør det ikke. De må følges op 
af politiske krav og forbud eller økonomiske 
incitamenter, som kan få de økonomiske 
agenter – forbrugere og virksomheder – til 
at handle på bestemte måder. Offentlige 
investeringer i grøn infrastruktur og klima- 
og miljøteknologisk forskning er også vigtige 
elementer i den grønne omstilling.

Både håndfaste krav, stærke økonomiske 
incitamenter og grønne offentlige investe-
ringer i forskning og infrastruktur er slag-
kraftige politiske instrumenter, men både 
danske og udenlandske erfaringer viser, at 
det er vanskeligt at opnå den tilstrækkelige 
opbakning til politiske initiativer på klima- og 
miljøområdet, så ambitiøse mål realiseres. 

En vigtig årsag til den tøvende politiske 
reaktion er en altid eksisterende usikkerhed 
om fremtiden. En usikkerhed som skaber 
mange forskellige holdninger til hvor hånd-
faste midler, der skal tages i anvendelse.  
Der er således forskellige holdninger til de 
videnskabelige fremskrivninger af klima- og 
miljøudfordringerne, herunder ressource-
udfordringer: Er de sikre nok? Og er det 
mon nødvendigt at ændre hele den måde 
vi forbruger og producerer på, eller kan ny 
teknologi løse det meste? 

Der er også usikkerhed om de klima- og 
miljømæssige og økonomiske konsekven-
ser af forskellige politiske virkemidler; ikke 
afgørende usikkerhed om mindre justeringer 
af klima- og miljøpolitikken, men afgørende 
usikkerhed om større indgreb, der ændrer 
på samfundsindretningen. Hvordan vil 
befolkningerne reagere, hvis det viser sig, 

at konsekvenserne af større indgreb er 
væsentlig anderledes end antaget?

Der er tale om usikkerheder af en så gen-
nemgribende karakter, at det har været 
svært og nogle gange umuligt at opnå den 
nødvendige opbakning til ambitiøse klima- 
og miljømål, og når det alligevel er lykkedes, 
har det været svært at få tilslutning til de 
politiske initiativer, der kunne realisere klima- 
og miljømålene.

Usikkerhed er således en væsentlig årsag til, 
at de fleste lande halter efter de målsætnin-
ger, de har forpligtet sig til i Paris-aftalen om 
klimaet, og de FN-Verdensmål mange lande 
har tilsluttet sig. Devisen synes at være: Hel-
lere vente og se, end tage politiske initiativer, 
som viser sig unødvendige eller får uforud-
sete negative konsekvenser for forsynings-
sikkerhed, levestandard og beskæftigelse.

De senere års store skift i vejrforholdene 
med storme, ekstrem regn, oversvømmel-
ser, tørke, skovbrande og kuldeperioder har 
overrasket de fleste, selvom det netop er, 
hvad klimamodellerne forudsiger. Men de 
ekstreme vejrforhold har på det seneste bi-
draget til et holdningsskift, som har skabt en 
stærkt voksende opbakning til en skærpet 
klima- og miljøindsats. Der er forskel på reak-
tionerne fra land til land, men i Danmark er 
der sket et betydeligt stemningsskift, og der 
er nu en bredere opbakning til en stærkere 
grøn omstilling, end vi tidligere har set. 

Men hele usikkerheden er ikke fjernet, der er 
stadig afgørende barrierer, som må overvin-
des, hvis vi skal sikre den nødvendige omstil-
ling. Hvordan skaber vi et stabilt og forsy-
ningssikkert energinet? Hvordan fremstiller 
vi fossilfri energi til langdistancetransport? 
Hvordan skaber vi fødevarer på en mere 
bæredygtig måde til en stærkt voksende 
befolkning? Og hvordan skal vi i det hele 
taget producere alle de varer, vi kender i dag, 
når de nødvendige naturressourcer efter-
hånden udtømmes, og vores eget affald må 
blive en helt afgørende ressource? 
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Kan så store omstillinger overhovedet lade 
sig gøre, eller må vi opgive den livsform, vi 
kender i dag? Alt det får vi ikke svar på lige 
med det samme. Men - og det er det helt af-
gørende – samfundseksperimenter kan give 
os en del af svaret på, hvad der kan lade sig 
gøre, og hvad der ikke kan, og hvad konse-
kvenserne vil være af forskellige fremtidige 
virkemidler. Derfor er samfundseksperimen-
ter så vigtige. De vil øge hastigheden i den 
grønne omstilling, fordi der bliver større viden 
om muligheder og konsekvenser, og derfor 
større opbakning til politiske indgreb, der kan 
realisere ambitiøse politiske miljømål. 

De lande og regioner, der går foran med 
samfundseksperimenter og følger op med 
samfundsinnovation, der kan gøre nye 
løsninger bedre og billigere, vil vise vejen i 
den grønne omstilling og skabe nye globale 
styrkepositioner. 
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Samfundseksperimenter  
og samfundsinnovation
Der er to vigtige kilder til nye og mere 
miljørigtige måder at producere og forbruge 
på. Den ene er at udvikle mere klima- og 
miljøvenlige teknologier, og den anden er at 
indrette samfundet mere hensigtsmæs-
sigt. Det første er teknologisk innovation, 
og det andet er systemisk innovation. Det 
er nødvendigt at satse på begge dele, hvis 
den grønne omstilling skal lykkes, og ofte 
er større gennembrud en kombination af 
teknologisk og systemisk innovation. 

Teknologisk innovation er ikke specielt rettet 
mod nye klima- og miljøløsninger. Teknolo-
gisk innovation finder hele tiden sted inden 
for stort set alle områder. Forskning er en 
afgørende forudsætning for al teknologisk 
innovation, men forskning er en langsigtet 
proces, som i begyndelsen ikke behøver 
at være styret af håbet om bestemte 
resultater. Grundlæggende forskning er 
båret af nysgerrighed og søgen efter ny 
indsigt. Efterhånden som teser afkræftes 
eller bekræftes kan forskningen blive mere 
målrettet, og efterhånden få karakter af 
anvendt forskning. På et tidspunkt kan 
resultaterne blive så lovende, at det giver 
mening at udvikle prototyper og teste om 
en ny løsning virker, som forskningsresulta-
terne lover. Er det tilfældet, er næste skridt 
at sikre en produktionsform, så en løsning 
kan få succes på markedet. Det sidste 
element er innovationsprocessen.

Ovenstående skematiske fremstilling karak-
teriserer alle former for vellykket forskning 
og innovation, og finder, som nævnt, sted 
på alle områder. Ikke som en snorlige vej, 
der er let at planlægge, men som en kringlet 
vej, hvor der hele tiden dukker nye forhin-
dringer og muligheder op. 

Teknologisk innovation på klima- og miljø-
området har imidlertid en dimension, som 
godt nok også findes på andre områder, 
hvor samfundsudviklingen kræver nye 
løsninger, men som er særlig afgørende på 

klima- og miljøområdet. Nye gennemgri-
bende løsninger på klima– og miljøområdet 
finder sjældent vej til markedet eller indpas 
i samfundsindretningen på gældende mar-
keds- eller samfundsvilkår. 

Langt de fleste nye gennemgribende tek-
nologiske klima- og miljøløsninger kræver 
det offentliges medvirken i udviklingen og 
gennemførelsen af løsningen. Det kan være 
offentlige forskningsinvesteringer eller of-
fentlig medvirken i udviklings- og testfasen. 
I mange tilfælde kræver det også offentlig 
medvirken at få en ny løsning integreret i 
samfundet. Det kan være medvirken fra 
forsyningsselskaber m.v., der er offentligt 
ejet eller ejet af forbrugerne, eller det kan 
være, at indførelsen af nye og bedre klima- 
og miljøløsninger kræver lovændringer 
– enten påbud og krav eller økonomiske 
incitamenter. 

Et eksempel på nødvendigheden af of-
fentlig medvirken er f.eks. affaldsområdet, 
hvor affald ikke længere skal brændes, men 
sorteres og genanvendes på nye måder. En 
sådan omlægning kræver både teknolo-
gisk innovation og systeminnovation. Uden 
medvirken fra både videninstitutioner, pri-
vate virksomheder, offentligt ejede selska-
ber og offentlige myndigheder vil en så stor 
samfundsforandring ikke finde sted.

Når teknologisk innovation involverer 
eksperimenter, som kræver aktiv offentlig 
medvirken, kaldes det samfundseksperi-
menter. Er eksperimenterne vellykkede og 
derfor videreføres for at skabe løsninger, der 
kan klare sig på markedsvilkår og blive en 
del af samfundsindretningen, benævnes 
den videre proces - hvor det offentlige også 
medvirker - samfundsinnovation. 

Grænsen mellem de to former er naturlig-
vis flydende, men når begge betegnelser 
anvendes, er det for at illustrere graden 
af usikkerhed. Det følgende vil især være 
koncentreret om samfundsinnovation, og 
kun, når der gives eksempler på foran-
dringer, hvor resultatet er meget usikkert, 
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vil benævnelsen samfundseksperiment, 
blive anvendt. Men også ved samfundsin-
novation, er der - som ved alle former for 
innovation - en betydelig usikkerhed om 
resultatets lønsomhed. 

Skal tempoet i den grønne omstilling afgø-
rende i vejret, må det offentlige være villige 
til at indgå i eksperimenter, hvor resultatet 
er usikkert, og i de tilfælde, hvor et eksperi-
ment mislykkes, må det ikke opfattes som 
en fiasko, men som et nødvendigt skridt på 
vejen mod nye holdbare løsninger. Tildeles 
klyngeorganisationer og innovationsnet-
værk en særlig rolle på klima- og miljøområ-
det, kan det fremme den grønne omstilling 
gennem samfundseksperimenter og sam-
fundsinnovation og dermed styrke allerede 
eksisterende danske styrkepositioner på 
klima- og miljøområdet, og skabe grundlaget 
for nye styrkepositioner. 



10

Kapitel 2
Hvordan prioriteres og vælges  
forslag til samfundsinnovation?

Udvælgelse af perspektivrige projekter, 
hvor et vellykket resultat kan give afgøren-
de bidrag til den grønne omstilling, kan have 
forskellige udgangspunkter, men to princi-
pielt forskellige udgangspunkter ligger lige 
for, nemlig projekter, der involverer teknolo-
gisk innovation, og projekter, der involverer 
systemisk innovation.  

Er der områder, hvor forskningen og tekno-
logiudviklingen er kommet så langt, at det er 
meningsfyldt og realistisk at gå i gang med 
eksperimenter, der kan teste, om en ny og 
bedre løsning er mulig, bør det naturligvis 
afprøves. I første omgang måske alene ved 
laboratorietest, der kan foregå på forsk-
ningsinstitutionen, men hvis det går godt, 
vil behovet for 1:1 eksperimenter tegne sig, 
og her vil det på miljøområdet ofte være en 
god ide, eller ligefrem nødvendigt, at gen-
nemføre samfundsprojekter som omfatter 
både videninstitutioner, virksomheder og 
offentlige selskaber, institutioner m.v., men 
måske også offentlige myndigheder og 
forskellige ikke-offentlige organisationer.

Et andet udgangspunkt kan være områder, 
hvor et miljøproblem er voksende eller pro-
blemet er så stort, at det stiller sig i vejen for 
at miljømål kan realiseres, men hvor en æn-
dret samfundsindretning – en systemisk in-
novation - kan bane vejen for en ny løsning 
baseret på eksisterende teknologier eller 
måske nye kombinationer af eksisterende 
teknologier. Også i de tilfælde kan det være 
en nyttig fremgangsmåde at iværksætte 
samfundsprojekter, der omfatter de samme 
aktører som ved teknologisk innovation. 

I flere tilfælde vil en kombination af tek-
nologisk og systemisk innovation være 
nødvendig for at en ny løsning kan afprøves 
og blive taget i anvendelse. 
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Efterspørgselsdrevet 
samfundsinnovation
Selv en vellykket innovationsproces, hvor 
en ny løsning er fundet og afprøvet med 
gode resultater, er ingen garanti for, at en 
ny løsning også bliver gennemført. Det kan 
der være flere årsager til, men en vigtig – og 
måske den vigtigste – er, at den eller de 
parter, der har de nødvendige ressourcer og 
en position på markedet eller i samfundet, 
der gør dem i stand til at gennemføre en 
ny løsning, også skal finde en ny løsning 
acceptabel.

Det kan lyde enkelt, men er i praksis ganske 
vanskeligt at sikre. En nødvendig forudsæt-
ning for at en ny løsning tages i anven-
delse, er selvfølgelig, at den part der skal 
gennemføre løsningen, får bestemte krav til 
løsningen opfyldt. Det kan være både tekni-
ske og økonomiske krav. At opstille de krav, 
inden innovationsprocessen går i gang, vil 
være meget vanskeligt om ikke umuligt. Det 
gælder al innovation, men i særdeleshed 
samfundsinnovation, hvor der er tale om 
helt nye løsninger på komplekse samfund-
sproblemer.

En måde at overkomme den vanskelighed 
på er, at den eller de parter, der i sidste 
ende skal gennemføre en ny løsning, 
deltager i innovationsprocessen, og efter-
hånden som nye muligheder viser sig og 
valgmuligheder opstår, præciserer de krav, 
der skal opfyldes, for at en ny løsning bliver 
gennemført. 

Men for at store virksomheder, offentlige 
selskaber, ikke-offentlige foreninger eller of-
fentlige myndigheder prioriterer deltagelse i 
samfundseksperimenter og samfundsinno-
vation, er det nok nødvendigt, at de oplever 
en brændende platform, og derfor finder 
det både naturligt og nødvendigt at tage 
ejerskab til en mulig ny løsning. Sker det, og 
prioriterer en problemejer tid og ressourcer 
til at deltage i samfundsinnovation fra start 
til slut, er der langt større sandsynlighed for, 
at innovationen lykkes og den nye løsning 

gennemføres, men det kræver, som nævnt, 
at problemejeren undervejs præciserer de 
krav, der skal opfyldes, for at en ny løsning 
kan gennemføres i praksis. 

Problemejere, der tager initiativ til at igang-
sætte samfundsinnovation, kan, som også 
nævnt, både være store private virksom-
heder, offentlige selskaber eller brugerejede 
foreninger og lignende. Det vil derfor være 
naturligt, men også afgørende, at potentiel-
le problemejere deltager aktivt i arbejdet i 
klyngeorganisationer og innovationsnet-
værk, hvor også de parter, der skaber de 
nye løsninger - problemløserne - deltager.

Parter, der optræder som problemejere og 
efterspørger nye klima- og miljøløsninger, 
spiller således en nøglerolle i samfundsin-
novation både som igangsætter af projek-
terne og som deltagere i processen, og er 
altså i praksis afgørende for, hvilke udfor-
dringer, der prioriteres, og hvor eksperimen-
ter og søgen efter nye løsninger sættes i 
værk. 

Inden nye eksperimenter sættes i værk og 
egentlige innovationsprocesser finder sted, 
skal der naturligvis foreligge et godt beslut-
ningsgrundlag, der godtgør, at der netop på 
det valgte område er gode muligheder for at 
få gode resultater og dermed bedre klima- 
og miljøløsninger.

For at belyse de mange muligheder der 
er for samfundseksperimenter og sam-
fundsinnovation, er der i forbindelse med 
udarbejdelsen af denne rapport indsamlet 
projektideer. I næste afsnit omtales nogle 
af de afgørende klima- og miljøudfordringer, 
hvor nye løsninger er nødvendige, og der 
gives eksempler på samfundsinnovation, 
hvor det er vurderingen, at der er gode mu-
ligheder for at skabe helt nye løsninger.
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Kapitel 3
Eksempler på klima- og miljøudfordringer, hvor samfundsinnovation 
kan øge tempoet i den grønne omstilling   

Udfordringer med tilhørende ideer til samfundsinnovation er delt op i to hovedområder: 
Klima og Cirkulær økonomi og i fem undergrupper: Energi, Transport, Landbrug, Affald & 
Ressourcer samt Vand. 

Klima Cirkulær økonomi

Energi Transport Landbrug
 Affald &  

Ressourcer
Vand

Der er indsamlet informationer om udfor-
dringer og ideer til samfundsinnovation fra 
flere kilder. Der er foretaget interview med 
nøglepersoner inden for de fem undergrup-
per. Desuden er der hentet projektideer fra 
to rapporter 1 & 2. Og til sidst er der gennem-
ført en ”sneboldanalyse”, hvor udvalgte 
personer har fået mail med opfordring til 
at komme med flere ideer og anbefale 
personer, som kunne komme med endnu 
flere ideer.  

I de følgende afsnit er der præsenteret 
en række projektideer, der kunne danne 
grundlag for samfundseksperimenter 
eller samfundsinnovation. Eksemplerne 
er ikke udtryk for en samlet oversigt over 
mulige ideer, men et katalog, som illustrerer 
spændvidden i muligheder for samfundsin-
novation på klima- og miljøområdet.   

1  Pedersen, Christensen, Bhowmik & Norby (2019).
2  DTU, FRI & DI (u.å.).
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Klima
For at opfylde Paris-aftalen om stop for 
udledning af drivhusgasser i 2050 er der 
behov for nye samfundsløsninger på 
mange områder, men især inden for energi, 
transport og landbrug.

Projektideer på energiområdet

Energi fra landvindmøller og solceller er ble-
vet konkurrencedygtig med energi fra fos-
sile brændstoffer. Det betyder, at markedet 
i stigende grad giver en hjælpende hånd. 
Når energi fra havvindmøller inden længe 
også er fuldt ud konkurrencedygtig, vil vi se 
en markant vækst i kapaciteten til at bygge 
havvindmølleparker.

Sammen med en fortsat udbygning med 
landvindmøller og solceller kan havvindmøl-
leparker forsyne kloden med tilstrækkelige 
mængder af bæredygtig energi. Det vil 
være et kolossalt fremskridt, men hermed 
er klimaudfordringen på energiområdet ikke 
løst. Den største tilbageværende udfordring 
er skabelsen af et stabilt energinet med 
samme høje forsyningssikkerhed, som vi 
har i dag. For at det kan lade sig gøre på en 
samfundsøkonomisk acceptabel måde, må 
der udvikles nye måder at lagre energi på. 

Lagring af energi vil være kostbar. Det er 
derfor vigtigt, at behovet for lagring redu-
ceres så meget som muligt. Det kan ske på 
mange måder, og mange initiativer er i gang. 
Bedre isolering af bygninger er vigtig, og 
forsat energieffektivisering vil også bidrage 
til at mindske energiforbruget og dermed 
behovet for lagring. 

Udbygning af energinet til større geogra-
fiske områder vil betyde, at bæredygtig 
energi kan leveres fra områder, hvor der i en 
periode er meget sol eller vind til områ-
der med ingen sol eller vind og omvendt. 
Dermed vil grænseoverskridende energinet 
være med til at sikre en stabil energiforsy-
ning baseret på vedvarende energi.

Energiforbruget svinger i løbet af dagen 
og kapaciteten i energisystemet må være 
tilstrækkelig til at klare forsyningen i de peri-
oder, hvor forbruget er størst. En udjævning 
af forbruget i løbet af døgnet, vil derfor også 
mindske behovet for lagring. Udjævnin-
gen kan opnås ved at skabe et intelligent 
energisystem, der automatisk regulerer 
energiforbruget. Det kræver udvikling af 
intelligente apparater, der kan tale sammen. 
Den udvikling er i fuld gang og er en del af 
tingenes internet (IoT). Ecogrid på Bornholm 
er et eksempel på forsøg med intelligente 
løsninger. Men flere forsøg kunne sættes i 
værk, hvor nye digitale og intelligente løs-
ninger afprøves. 

Det kunne være flere byer inden for samme 
forsyningsområde, der går sammen eller 
større sammenhængende byområder, der 
inviterer både store og små virksomheder, 
videninstitutioner og energiforsyningssel-
skaber til at deltage i samfundsinnovation 
for at skabe et mere intelligent og stabilt 
energinet. 

Stabilisering af elforsyningen ved 
forsøg med intelligent energinet i 
udvalgte byer eller byområder.

Energilagring er som nævnt en stor udfor-
dring, og en udfordring som ikke kan løses 
fuldt ud med de teknologier, vi hidtil har 
taget i anvendelse. Men der er næppe 
én ny lagringsmetode, der kan løse hele 
problemet. Der skal sikkert tages flere nye 
metoder i anvendelse for at finde den mest 
hensigtsmæssige kombination, der både 
minimerer udgifterne til lagring og sikrer 
forsyningssikkerheden.

Den mest udbredte metode til energilag-
ring er mekanisk lagring. Det er en metode, 
vi har kendt længe. Den mest anvendte 
mekaniske lagring sker ved udnyttelse af 
højdeforskelle, som f.eks. opdæmning af 
vand. Mulighederne for at øge kapaciteten 
af mekanisk lagring er formentlig ved at 
være udtømte, så udbygning med meka-



14

nisk lagring er næppe tilstrækkelig til at 
skabe den meget store lagringskapacitet, 
der er behov for, når solceller og vindmøller 
skal være de afgørende energikilder i et 
bæredygtigt energisystem.  

Lagringsmetoder har forskellige anvendel-
sesområder afhængig af, hvor meget ener-
gi, der skal lagres og hvor længe energien 
skal lagres. Batterier har mange fordele og 
kan bruges til mange formål. Batterier ser 
ud til at kunne blive en anvendelig form for 
energilagring til visse typer af transport, 
men vil næppe få den store anvendelse til 
langtidslagring af energi, der kan stabilere 
et energinet baseret på sol- og vindenergi, 
fordi så store batterier vil blive alt for dyre. 

Der findes andre lagringsteknologier, 
hvor ret store mængder energi lagres i en 
mellemlang periode f.eks. nogle uger. Det 
kan være lagring af energi som varme i 
vandtanke eller andre former for tanke, der 
kan holde på varmen i længere tid. 

Eksperimenter med udformning af intelli-
gente energinet, kunne kombineres med 
afprøvning af forskellige metoder til mellem-
lang lagring af energi.

Stabilisering af elforsyningen ved 
forsøg med intelligent energinet 
og kendte metoder til mellemlang 
energilagring i udvalgte byer eller 
byområder.

For at skabe den nødvendige sikkerhed 
for stabil energiforsyning alene baseret på 
vedvarende energi, er der imidlertid brug for 
nye løsninger til langtidslagring af enorme 
mængder energi til overkommelige omkost-
ninger. Her vil flere samfundseksperimenter 
være nødvendige.

Storskala forsøg med at konvertere 
vedvarende energi til brændsler 
(electrofuels).

Der synes at samle sig en voksende inte-
resse om metoder til at konvertere strøm til 
brændsler - electrofuels. Det mest kendte 
eksempel er spaltning af vand til ilt og brint, 
hvor brint er et energirigt brændsel, der kan 
lagres. Der er eksperimenter med fremstil-
ling af electrofuels i gang flere steder i ver-
den, især i Tyskland. I Danmark er der også 
forsøg i gang som Haldor Topsøes anlæg i 
Foulum og Biocat i Avedøre.

Det er åbenbart, at behovet for lagring er 
stort, hvis den grønne omstilling skal lykkes, 
men også at de erhvervsmæssige mulighe-
der vil være meget store. Danmark er godt 
med på forskningsfronten. Det store behov 
og de store erhvervsmuligheder bør give 
anledning til en endnu større satsning på 
samfundsinnovation, der kan føre til frem-
stilling af konkurrencedygtig electrofuels til 
energilagring i stor skala. 
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Projektideer på transportområdet

På transportområdet er der to afgørende 
udfordringer. Den ene er at få erstattet 
benzin- og diseldrevne person- og varebiler 
med elbiler, brintbiler eller andre former for 
bæredygtig korttidstransport. Den anden 
store udfordring er udvikling af bæredygtigt 
brændstof til langdistance transport med 
fly, skibe og lastbiler, hvor batterier næppe 
er en løsning, da batterierne med den nu-
værende teknologi skal være meget store 
og vil være meget dyre.

En forholdsvis hurtig udfasning af benzin- 
og dieselbiler til bæredygtig kortdistance 
transport må ske ved økonomiske incita-
menter suppleret med lovkrav, der på et 
fremtidigt tidspunkt forbyder indregistrering 
af benzin- og dieselbiler. 

Udvikling af blandt andet elbiler og brintbiler 
til korttidstransport af personer og varer, 
synes så langt fremme, at politisk bestem-
te økonomiske incitamenter snart vil blive 
indført i langt de fleste lande – flere lande er 
allerede godt i gang. 

Den største udfordring ved økonomiske in-
citamenter til køb af elbiler vil være tabet af 
provenu fra bilafgifter, og den udfordring er 
særlig stor i lande som Danmark med høje 
bilafgifter. En nærliggende løsning vil være 
omlægning af bilafgifter fra køb og ejerskab 
af bilen til anvendelse af bilen i form afkør-
selsafgifter. Hvis elbiler og lignende grønne 
biler helt eller delvist fritages for afgifter ved 
køb og ejerskab, mens benzindrevne biler 
fortsat pålægges afgifter ved køb, kan der 
skabes endog meget håndfaste økono-
miske incitamenter til køb af elbiler eller 
brintbiler. 

Den største betænkelighed ved overgang til 
kørselsafgifter - roadpricing - er usikkerhed 
om funktionaliteten og sikkerheden ved ro-
adpricing. Er teknologien langt nok fremme 
til at skabe et driftssikkert afgiftssystem? 

Udgangspunktet for roadpricing er 
GPS-teknologien, som allerede i dag har 

mange anvendelsesmuligheder, men spore-
ne fra indførelse af store automatiserede 
systemer skræmmer, og vi har allerede set 
for mange eksempler på, at store IT-syste-
mer ikke kommer til at virke efter hensigten. 

En måde at mindske usikkerheden ved 
overgang til roadpricing, vil være geogra-
fisk afgrænsede forsøg med forskellige 
udformninger af et nyt automatiseret og 
intelligent system for kørselsafgifter. Bilister 
kan deltage frivilligt, eventuelt med en øko-
nomisk kompensation, og forsøg kan også 
omfatte intelligent trafikregulering, som kan 
være et yderligere incitament til at deltage 
i et forsøg.

Udvikling og afprøvning af bilafgifts-
system baseret på kørte kilometrer 
i geografisk afgrænset område 
eventuelt kombineret med intelligent 
trafikregulering.

På transportområdet kan biogas baseret på 
bioaffald formentlig få en stigende anven-
delse – både til korttidstransport, men må-
ske især til langtidstransport. Men bioaffald 
kan i fremtiden blive et knapt gode blandt 
andet fordi der også er voksende interesse 
for at udvikle flere forskellige typer højvær-
diprodukter baseret på bl.a. bioaffald, jf. 
senere i afsnittet. Derfor er der god grund 
til at optimere anvendelsen af bioaffald så 
meget som muligt. 

I dag fremstilles der biogas på mange 
forskellige biogasanlæg, og der anvendes 
forskellige produktionsformer. Fremkomsten 
af biogassektoren er i en vis udstrækning 
sket på markedets præmisser i konkurren-
ce mellem forskellige anlæg. Det er der ikke 
grund til at ændre på, men det er foreslået, 
at undersøge mulighederne for at etablere 
et innovativt samarbejde mellem mange 
parter – biogasanlæg, universiteter og 
andre faglige eksperter samt aftagere af 
biogas – som kan undersøge mulighederne 
for at nedbringe omkostninger ved produk-
tion af biogas. Det kan også undersøges, 



16

om der kan fremstilles konkurrencedygtig 
biogas på det restprodukt, der vil fremkom-
me fra anvendelse af bioaffald til fremstilling 
af nye højværdiprodukter.

Udvikling af en samarbejdsmodel 
mellem biogasanlæg og andre eks-
perter, samt aftagere af biogas om 
nedbringelse af omkostninger ved 
fremstilling af biogas.

Udslip af drivhusgasser fra langdistance-
transport med fly, skibe og lastbiler udgør 
en væsentlig del af det samlede udslip 
af drivhusgasser, og der er ingen oplagte 
færdigudviklede alternativer til anvendelse 
af fossile brændstoffer. Der forskes og ud-
vikles mange steder i forsøget på at finde 
bæredygtige alternativer. En mulighed er 
udvikling af nye, mere højtydende brænd-
stoffer bl.a. baseret på biogas, muligvis 
i kombination med andre bæredygtige 
råstoffer. Danmark har en stærk forsknings-
position inden for området, hvorfor det er 
foreslået at Danmark, måske i samarbejde 
med andre nordiske lande, igangsætter 
samfundseksperimenter, der kan afprøve 
forskellige muligheder. 

Viser der sig realistiske muligheder, kunne 
der igangsættes samfundsinnovation 
med det formål at fremstille bæredygtigt, 
men også økonomisk konkurrencedygtigt 
brændstof til langdistancetransport. 

Udvikling af brændsler fra bioaffald, 
der kan anvendes ved langdistance-
transport med fly, skibe og lastbiler.

Der er andre muligheder end brændsler 
baseret på bioaffald. Electrofuels, som om-
talt i forrige afsnit, er også en mulighed, og 
i senere afsnit om anvendelse af plastikaf-
fald omtales mulighederne for at fremstille 
syntetisk benzin til langdistancerapport. 
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Projektideer inden for klima på  
landbrugsområdet

På klimaområdet er den største udfordring 
inden for landbruget udledning af drivhus-
gasser, først og fremmest udledning af 
metan. I alt udgør udledning af drivhusgas-
ser fra landbruget ca. 20 pct. af de samlede 
udledninger af drivhusgasser. Det er derfor 
helt afgørende at finde bæredygtige løsnin-
ger på udledningen af metan fra landbruget. 
Der er mange kilder til udledning af metan, 
men en afgørende kilde er landbrugets 
bestand af husdyr og først og fremmest 
kvæg.

Udvikle foder, der nedsætter  
udledningen af metan.

Der er umiddelbart to veje at gå for at ned-
bringe udslippet af metan ved uændret be-
stand af husdyr. Den ene er at udvikle nye 
former for foder, som nedbringer metanud-
slippet, og den anden er at opsamle metan, 
når dyrene er inde i stalden. Med Danmarks 
store bestand af kvæg og svin i forhold til 
befolkningstallet, kan der argumenteres 
for, at Danmark har en særlig forpligtelse 
til at finde mere bæredygtige løsninger på 
metanudslip fra husdyr. 

Danmark har gennem årene opbygget 
meget stor viden om landbrugsproduktion, 
som gør det naturligt, at dansk viden brin-
ges i anvendelse til at udvikle nye løsninger, 
der kan bidrage til at nedbringe udslippet af 
drivhusgasser fra det animalske landbrug. 
Der er allerede forsøg i gang, men de kunne 
bringes op i en væsentlig større skala.

Udvikle staldsystemer, der kan optage 
metan udslip fra husdyr.

Metan, der optages fra landbrugets dyre-
hold, kan have flere nyttige anvendelsesom-
råder. Et af dem kan være fremstillingen af 
mere effektive biogasser, hvorfor forslaget 
om optagelse af metan fra landbruget bør 
ses i sammenhæng med forslaget om en 

mere effektiv fremstilling af biogas og  
muligvis forslaget om udvikling af bæredyg-
tige brændsler til langdistancerapport.

Det vil næppe være muligt, helt at fjer-
ne udledningen af drivhusgasser fra det 
animalske landbrug, men det er ikke det 
samme som, at landbruget ikke kan blive 
et bæredygtigt erhverv. Der er udsigt til, at 
de enkelte landbrug i fremtiden skal føre 
et særligt miljøregnskab, hvor landbrugets 
samlede miljøeffekt opgøres. Da de vegeta-
bilske landbrugsprodukter opsuger CO2, er 
det muligt, at produktionen på det enkelte 
landbrug med animalsk produktion, kan blive 
neutralt målt på udledning af drivhusgasser, 
og at det samlede landbrug i fremtiden kan 
blive nettoopsuger af drivhusgasser. 
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Cirkulær økonomi
Den måde vi i dag forbruger og producerer 
på, må nødvendigvis tømme kloden for de 
råstoffer i undergrunden, der ikke gen-
dannes. Fortsætter vi som hidtil, vil vores 
måde at forbruge og producere på blive en 
trussel mod den menneskelige civilisation 
på samme måde som en fortsat udledning 
af drivhusgasser er det. En tilsvarende 
langsigtet trussel kommer fra en fortsat 
indskrænkning af biodiversiteten, som i sin 
yderste konsekvens kan true hele klodens 
økosystem.

Et af de centrale budskaber i FN’s Ver-
densmål er derfor, at vi må ændre på den 
måde vi i dag forbruger og producerer på. 
Et helt afgørende element i denne sam-
fundsomlægning er skabelsen af en cirku-
lær økonomi, hvor vi genbruger alt, og bliver 
ved med at genbruge alt. Det vil få begrebet 
affald til at forsvinde! I sin yderste konse-
kvens vil det betyde, at det vi i dag kalder 
affald, vil blive noget af det mest værdifulde 
vi har. 

Efterhånden som affald stiger mere og 
mere i pris, vil markedet give stærkere sig-
naler til at omlægge forbrug og produktion. 
Men det vil være risikabelt alene at basere 
sig på markedets reaktioner. Den træge 
omlægning af samfundet fra fossilenergi til 
bæredygtig energi, og de alvorlige konse-
kvenser det har, bør vi ikke gentage. 

FN’s 17 Verdensmål (SDG’er) handler om, 
hvordan vi kan skabe ordentlige livsbetin-
gelser for alle på en klode med en voksende 
befolkning. Der er især tre af Verdensmåle-
ne, der vil være afgørende for skabelsen af 
en cirkulær økonomi:

Mål nr. 6. Vand – en forudsætning for liv. 

Mål nr. 12. Sikre opfyldelse af menneskers 
behov med markant mindre belastning af 
miljø og ressourcer. 

Mål nr. 15. Bevarelse af jordens biologiske 
mangfoldighed. 

Blandt de 17 mål er der også to mål, der 
handler om, hvordan verdensmålene kan 
realiseres. Det er mål nr. 9: Innovative løs-
ninger på globale udfordringer og mål nr. 17: 
Partnerskaber for handling. 

Samfundseksperimenter og samfundsin-
novation er et eksempel på, hvordan 
partnerskaber om skabelse af innovative 
løsninger kan give væsentlige bidrag til 
store forandringer i den måde vi forbruger 
og producerer. 

I det følgende gives eksempler på projekt- 
ideer til en mere cirkulær økonomi inden for 
Landbrug, Affald & Ressourcer samt Vand.
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Projektideer inden for cirkulær økonomi  
på landbrugsområdet

Store dele af det danske landbrugsareal 
– op mod to tredjedele – anvendes til frem-
stilling af højproteinafgrøder til dyrefoder. 
Herudover importerer landbruget betydelige 
mængder proteinrigt foder. At erstatte den 
vegetabilske proteinfremstilling med andre 
former for protein, vil bidrage til et mere 
bæredygtigt landbrug.

Fremstilling af protein fra insekter.

Der eksperimenteres mange steder – også 
i Danmark – med at fremstille protein fra 
insekter, og flere forsøg har givet lovende 
resultater. Den store og værdifulde danske 
landbrugsproduktion taler for, at der også i 
Danmark etableres flere og større forsøg på 
at udvikle en konkurrencedygtig produktion 
af protein fra insekthold.

Øge effektiviteten og bæredygtig-
heden i den vegetabilske landbrugs-
produktion ved brug af realtidsdata 
for jord- og vejrforhold.

Den vegetabilske landbrugsproduktion kan 
gøres mere effektiv og bæredygtig ved an-
vendelse af big data. Data om jordforhold for 
det enkelte landbrug kan kombineres med 
data fra satellitter om afgrøders vækst kom-
bineret med data om vejrforhold. På grundlag 
af de store datamængder kan der dannes 
modeller, som kan give vigtig viden om det 
enkelte landbrugs produktionsforhold. Når 
modellen kombineres med realtidsdata fra 
satellitter om de enkelte afgrøders vækst og 
data om udsigter til regn, sol m.v., kan model-
len give den enkelte landmand informationer 
om, hvor og hvornår, det bedst kan svare sig 
at så, rense, gøde, høste etc. 

En sådan big data tilrettelæggelse af det 
enkelte landbrugs vegetabilske produktion, 
kræver forsøg på enkelte landbrug, der kan 
danne grundlag for at brede en løsning ud til 
hele landbruget.
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Projektideer inden for Affald & Ressourcer

Affald og Ressourcer er et vidtforgrenet om-
råde, som først i de sidste par årtier har fået 
den opmærksomhed, som er helt nødven-
dig, hvis der skal skabes en cirkulær økono-
mi. Der har dog i mange år været fornuftig 
genanvendelse af vigtige affaldsfraktioner, 
hvor der er udviklet egentlige genbrugs-
markeder. Det gælder f.eks. glas, jern, papir 
og pap. Men også for farligt affald er der 
indsamlingsordninger, og der arbejdes med 
stadig bedre former for genanvendelse. Der 
er imidlertid lang vej endnu, før alle former 
for affald genanvendes bedst muligt. Rej-
sen er kun lige begyndt.

Genanvendelse af de meget store mæng-
der plastikaffald udgør et særskilt problem, 
fordi plastik er baseret på olie, og ved 
afbrænding udleder CO2. Den langsigtede 
løsning vil naturligvis være at fremstille nye 
bæredygtige produkter, der kan erstatte 
anvendelsen af plastik baseret på olie. Den 
proces er i gang, men det vil tage lang tid at 
finde tilstrækkeligt gode og konkurrence-
dygtige alternativer til alle de anvendelses-
områder, som plastik har i dag. I mellem-
tiden – og den kan blive lang – bør der 
findes stadig bedre metoder til at genbruge 
plastikaffald.

Etablering af samarbejde mellem på 
den ene side kommuner og affalds-
selskaber, der indsamler hushold-
ningsaffald og sammenligneligt 
erhvervsaffald, og på den anden 
side sorteringsanlæg om hvilken 
kildesortering, der giver den bedst 
mulige genanvendelse.

Omlægningen er, som nævnt, i gang og 
rigtig mange initiativer er sat i værk. Det 
er godt, men de rigtig mange initiativer er 
svære at koordinere og risikoen for subopti-
mering er stor. Det er f.eks. suboptimering, 
hvis der etableres løsninger for begrænse-
de geografiske områder, hvor større fælles 
løsninger kunne sikre en bedre økonomi og 

en højere genanvendelse. Men det er van-
skeligt at gennemføre store fælles løsninger, 
fordi der er betydelig usikkerhed om, hvad 
den eller de bedste løsninger er. 

I udlandet bygges der i dag store auto-
matiserede affaldsanlæg, der modtager 
forskellige former for tørt affald fra hushold-
ninger og sammenligneligt erhvervsaffald. 
Affaldet sorteres af robotter, sensorer og 
anden genkendelsesteknologi. Den andel af 
det sorterede affald, der genanvendes fra 
automatiserede sorteringsanlæg, varierer 
mellem 50 og 70 procent, resten afbræn-
des.

Der er behov for at forbedre genanvendel-
sen, og i hvert fald tre metoder kan bringe 
genanvendelsen fra de store automatise-
rede anlæg i vejret: Bedre og mere ensartet 
kildesortering, bedre priser for sorteret 
plastikaffald og fortsatte teknologiske 
forbedringer.

Den måde affaldet sorteres på ved kilden 
er - med den eksisterende teknologi til 
automatisk sortering - afgørende for gra-
den af genanvendelse. Desværre er der 
begrænset vidensdeling mellem de parter 
– kommuner og affaldsselskaber – der har 
ansvaret for kildesorteringen, og den affald-
sindustri, der sorterer affaldet. Det kunne 
der gøres noget ved. 

Etablering af samarbejde mellem på 
den ene side kommuner og affalds-
selskaber, der indsamler hushold-
ningsaffald og sammenligneligt 
erhvervsaffald, og på den anden 
side sorteringsanlæg om hvilken 
kildesortering, der giver den bedst 
mulige genanvendelse.

Indtil for nyligt er store mængder plastikaf-
fald fra Europa sendt til behandling i Kina. 
Den trafik er nu lukket, og det må ventes, 
at andre asiatiske lande følger efter. Euro-
pa må opbygge en genanvendelsesindu-
stri, der kan tage al det plastikaffald, der 
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generes i Europa. Når flere virksomheder 
oparbejder det sorterede affald, og skaber 
værdifulde produkter, bliver økonomien for 
den industri, der sorterer affaldet, bedre. 
Men også her synes en bedre vidensde-
ling mellem de forskellige parter om proble-
mer og muligheder, at kunne føre til bedre 
genanvendelse.

Etablering af samarbejde og forsøg 
mellem sorteringsindustrien og virk-
somheder, der oparbejder sorteret 
affald samt affaldsselskaber, der er 
interesseret i højere genanvendelse.

De mest avancerede sorteringsanlæg til 
tørt affald er ubemandede; det vil sige at 
robotter og genkendelsesteknologier klarer 
sorteringen, men afhængig af kvaliteten 
af kildesorteringen er genanvendelsesan-
delen, som nævnt, et godt stykke fra fuld 
genanvendelse.

Innovative samarbejder mellem sorterings-
industrien og high-tech virksomheder samt 
vidensinstitutioner om nye genkendelse-
steknologier og mere avancerede robotter 
kan formentlig føre til nye løsninger, der 
øger kvaliteten af sorteringen og dermed 
genanvendelsen.

Forsøg med nye genkendelsestekno-
gier og avancerede robotter, der kan 
føre til bedre sortering af tørt affald.

De mekaniske løsninger til sortering pla-
stikaffald er, som nævnt, langt fremme. 
Det samme er ikke tilfældet med kemiske 
løsninger til genanvendelse af plastikaffald, 
men der er enkelte anlæg i gang. 

Pyrolyse er en kemisk løsning til genbrug af 
plastikaffald, hvor affaldet opvarmes til høje 
temperaturer i iltfrit miljø; herved omdan-
nes plastikaffaldet til syntetisk olie. Der er 
dog flere udfordringer ved pyrolyse, som 

gør, at yderligere samfundsinnovation er 
nødvendig for at skabe forretningsmæssigt 
interessante løsninger.

Hvis det plastikaffald, der anvendes i den 
kemiske pyrolyseproces, er blandet af 
mange forskellige typer plastik, kan det 
kræve meget høje temperaturer at fremstil-
le syntetisk olie, der kan danne grundlag for 
en tilstrækkelig høj plastikkvalitet. 

En anden udfordring er, at den opvarmning, 
der skal sikre omdannelsen af plastikaffald 
til syntetisk olie, kan være ganske betyde-
lig. Der er imidlertid flere måder at nedbringe 
energiforbruget på, men metodernes egnet-
hed afhænger af, hvor høj en kvalitet, der 
ønskes. Problemet med det høje energifor-
brug i pyrolyse kan overkommes, hvis den 
energi, der anvendes, er billig - måske fordi 
det er overskudsvarme, som endnu ikke har 
en alternativ anvendelse.

Der synes at være interesse i Danmark for 
at igangsætte samfundsinnovation med 
det formål at finde bæredygtige måder at 
fremstille syntetisk plastik.

Fremstilling af syntetisk plastik ved 
kemiske processer (pyrolyse).

Selv på de mest avancerede plastiksor-
teringsanlæg er der, som tidligere nævnt, 
en restfraktion, som i dag ikke har nogen 
forretningsmæssig genanvendelse ud over 
afbrænding. Alternativt kunne denne rest-
fraktion omdannes til syntetisk dieselolie, 
der kunne anvendes til langdistancetrans-
port. Det kan nedbringe udledningen af 
CO2, da fremstillingen af syntetisk dieselolie 
har lavere CO2-udledning end fremstilling af 
traditionel dieselolie 3. 

3  Quantafuel (u.å.).
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Fremstilling af syntetisk dieselolie til 
langdistancetransport (pyrolyse).

Anvendelse af syntetisk dieselolie er ikke 
en langsigtet, bæredygtig løsning til lang-
distancetransport, men hvis et pyrolyse-
anlæg kan fremstille både syntetisk plastik 
af høj kvalitet og syntetisk dieselolie, kan 
det være med til at gøre et pyrolyseanlæg 
økonomisk interessant, så der på længere 
sigt kan udvikles mere konkurrencedygtige 
pyrolysemetoder.



23

Fremtidige muligheder for genbrug

Den enkelte kan bruge sin iværksættertrang 
til at skabe nye genbrugsløsninger, som kan 
bidrage til en mere bæredygtig samfunds-
økonomi, og blive en god forretning for den 
enkelte iværksætter. Kun fantasien sætter 
grænser for, hvad der er muligt 4. 

Oppefra må forskningen bidrage med ny 
viden og nye teknologier, der kan skabe nye 
materialer baseret på affald; materialer som 
kan træde i stedet for de råstoffer, vi hidtil 
har hentet op fra undergrunden, men hvor 
vi allerede nu kan se ind i en fremtid, hvor 
det ikke længere er muligt, fordi råstofferne 
udtømmes.

Ingen kan forudse alle de materialer vi i 
fremtiden kan skabe af vores eget affald, 
men vi kan allerede se flere muligheder 
tegne sig. Den internationalt prisbelønnede 
danske iværksættervirksomhed Pond har 
en patenteret metode, der kan bruges til at 
omdanne vådt og tørt affald til en lang ræk-
ke nye materialer 5. Ponds resultater er et 
lysende eksempel på fremtidens muligheder, 
og åbner store perspektiver for fremstilling 
af endog meget forskellige materialer alene 
baseret på affald.

Den danske affaldssektor består af mange 
aktører - både kommunalt drevne affalds-
selskaber og private affaldsselskaber, som 
viser stor interesse for at skabe bedre gen-
brugsløsninger. Den samme interesse i nye 
genbrugsløsninger har mange virksomheder, 
der sorterer affald og virksomheder, der 
oparbejder affald.  

Ofte er store produktionsvirksomheder, der 
selv producerer traditionelle råvarer, også 
begyndt at genbruge affald til at skabe 
råvarer af høj kvalitet, som i det lange løb 
kan erstatte de traditionelle råvarer. Der er 
også eksempler på store danske virksom-
heder, som ikke selv fremstiller råvarer, men 

som ønsker at gå over til mere bæredygtige 
råvarer og som deltager i eksperimenter, 
der kan føre frem til nye mere bæredygtige 
produkter.

Eksperimenter med fremstilling  
af højværdiprodukter af vådt og 
tørt affald.

Det offentlige kan hjælpe den proces på 
vej ved at give de offentligt ejede selskaber 
bedre muligheder for at deltage i samfund-
seksperimenter og samfundsinnovation, 
og ved at sikre flere midler til de offentlige 
fonde og puljer – f.eks. Innovationsfon-
den, EUDP og MUDP – der medfinansierer 
samfundseksperimenter og samfundsin-
novation.

Større skridt mod en mere cirkulær økonomi 
forudsætter også, at der etableres nye for-
mer for samarbejde mellem affaldsindustri-
en, universiteter, andre videninstitutioner, 
high-tech virksomheder og store virksom-
heder med kompetencer og ressourcer til at 
bringe nye løsninger på markedet.

En vigtig satsning kunne være at igang-
sætte flere samfundseksperimenter, som 
kunne skabe nye højværdiprodukter 
baseret på både bioaffald og forskellige 
fraktioner af tørt affald. Danmark kunne 
blive foregangsland inden for skabelsen af 
højværdiprodukter baseret på affald.

4 Lau (2019).
5 Pond (u.å.).
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Projektideer på vandområdet

Tilstrækkelig adgang til vand af god kvalitet 
er et alvorligt problem i store dele af verden. 
Det gælder dog ikke i Danmark. Vi har 
stadig mulighed for at hente vand af god 
kvalitet fra undergrunden, fordi der kommer 
tilstrækkeligt vand ovenfra, som renses, når 
det siver ned gennem undergrunden. Og vi 
har stadig enkelte tilfælde, hvor overflade-
vand kan anvendes som drikkevand. Men 
det kan ikke på forhånd udelukkes, at der 
også i Danmark kan opstå mere permanent 
mangel på rent drikkevand.

Udvinding af fosfor og andre  
fraktioner fra spildevand.

Danmark har udviklet en avanceret vand-
sektor med mange både offentlige selska-
ber og private virksomheder, som - sam-
men med en fornuftig offentlig regulering 
- har sikret en høj kvalitet i den danske 
vandforsyning. Vandspildet i den danske 
vandforsyning er begrænset og der er langt 
imellem sundhedsskadelig forurening af det 
danske drikkevand. 

Private virksomheder, videninstitutioner 
og de offentlige aktører og foreninger i 
den danske vandklynge har en høj faglig 
standard, og den danske vandklynge står 
stærkt i den globale konkurrence om at 
skabe bedre vandforsyning i områder med 
mangel på rent vand. 

Det betyder ikke, at mulighederne for for-
bedringer af den danske vandforsyning er 
udtømte. Udnyttelsen af nye teknologiske 
muligheder kan forbedre den danske vand-
sektor og styrke eksportmulighederne. 

Flere forsøg med anvendelse af  
sekundavand i udvalgte virksomheder 
inden for industri og landbrug. 

Vandsektoren kan også yde et bidrag til 
en mere cirkulær økonomi. Spildevand fra 
virksomheder og industri indsamles og ren-

ses for mange urenheder inden det ledes 
tilbage til naturen. Men der kunne renses 
for flere stoffer, som i flere tilfælde også kan 
genanvendes.

Forbruget af rent drikkevand kan reduceres, 
hvis der udvikles systemer, hvor renset 
spildevand – sekundavand - genanven-
des til formål, hvor der ikke er behov for 
rent drikkevand. Der har været forsøg, bl.a. 
i den danske fødevaresektor, som har ført 
til anvendelsen af sekundavand, men flere 
forsøg kunne iværksættes for at få mere 
viden om muligheder og begrænsninger, 
som måske senere kan danne grundlag for 
offentlig regulering.

Geografisk afgrænsede eksperi-
menter med anvendelse af sekun-
davand i private husholdninger.

Det er også foreslået, at sekundavand kan 
anvendes i private husholdninger f.eks. til 
toiletskyl, som ikke nødvendigvis kræver 
rent drikkevand. Anvendelse af sekunda-
vand i private husholdninger vil imidlertid 
kræve offentlig regulering, som forudsætter, 
at det i praksis kan vises, at anvendelse af 
sekundavand i private husholdninger kan 
være en realistisk mulighed.  

Overvågning af vandressourcer fra 
droner og satellitter.

Der er et voksende pres på de danske 
vandressourcer, som gør det nødvendigt 
hele tiden at finde nye vandressourcer, 
men også her kan ny teknologi tages i 
anvendelse.

Ny generation af optiske sensorer 
til måling af vandkvalitet, og test af 
metoder til online styring af vand-
kvaliteten.

Udvikling og test af sensorer til 
styring af drift, vedligehold og 
udbygning (asset management) af 
vandforsyningen.
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Realtidsmodeller til bedre styring af 
vandsystemet.

Den digitale teknologi og skabelse af tinge-
nes internet (IoT) er ved at gøre sit indtog 
også i vandsektoren. Processen kunne 
fremskyndes gennem samfundsekspe-
rimenter og samfundsinnovation, hvor 
offentlige selskaber i vandsektoren udbyg-
gede og forbedrede et innovativt samar-
bejde med private virksomheder – både 
store virksomheder med mange ressourcer 
og high-tech virksomheder med specielle 
kompetencer samt universiteter og andre 
videninstitutioner. Mulighederne er mange.
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Kapitel 4
Klyngeorganisationers medvirken i den 
grønne omstilling

Hvorfor opstår klyngeorganisationer? Det 
sker ikke kun i Danmark, men er et fæno-
men, der – godt nok i forskellige udgaver - 
findes i alle lande, der deltager i den globale 
konkurrence. Forklaringen er den speciali-
sering, der følger med konkurrence på et frit 
og velreguleret marked. 

Virksomheder i industrier, hvor forholdene 
for netop den industri er særlig gode, står 
stærkt i den globale konkurrence. Det be-
tyder, at virksomhederne i de industrier har 
en særlig stor værdiskabelse og beskæfti-
gelse, hvorfor de industrier kaldes landets 
styrkepositioner. 

Alle lande, hvis virksomheder deltager i den 
globale konkurrence, bliver specialiserede 
og får styrkepositioner. Især efter dannel-
sen af det indre marked, hvor konkurrencen 
mellem virksomhederne i EU-landene blev 
skærpet, har der været voksende interesse 
for landenes specialisering. Og erhvervs- og 
innovationspolitikken har både i EU-Kom-
missionen og i alle EU-lande fået et særligt 
fokus på landes styrkepositioner. 

En styrkeposition er blandt andet karakteri-
seret ved, at den viden og de kompetencer, 
som er afgørende for virksomhederne, er så 
god og så rigelig, at virksomhederne klarer 
sig godt på de internationale markeder. 
Men styrkepositioner er ikke statiske; de 
kan både svækkes og styrkes afhængig af, 
hvordan de erhvervsmæssige rammebe-
tingelser for styrkepositionen udvikler sig i 
forhold til betingelserne i de konkurrerende 
regioner og lande. 

Klyngeorganisationer er foreninger, hvis 
medlemmer er aktører i styrkepositionen. 
Det vil først og fremmest sige klyngens 
virksomheder, men også videninstitutioner 
og offentlige aktører med særlig interesse 
i netop den erhvervsklynge eller styrkepo-
sition. De tre grupperinger – virksomheder, 
videninstitutioner og offentlige aktører - 
kaldes triple helix. Hvis samarbejdet inden 
for triple helix er velfungerende, antages 
erhvervsklyngen at få større konkurrence-
kraft og blive en endnu stærkere styrke-
position. Klyngeorganisationers formål er 
derfor at formidle og facilitere triple helix 
samarbejde inden for erhvervsklyngen.   
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Erhvervsklyngers dynamik
Dynamikken i erhvervsklynger hænger 
sammen med ændrede samfundstenden-
ser, og den betydning tendenserne har for 
den globale konkurrence.

Nye samfundstendenser kan være nye 
teknologiske muligheder som f.eks. den digi-
tale teknologi, der har skabt platformsøko-
nomien, og som nu skaber tingenes internet 
(IoT). Men også andre, dog mindre gennem-
gribende nye teknologier, er hele tiden med 
til at ændre betingelserne for konkurrencen, 
hvor de virksomheder, der udnytter mulig-
hederne bedst, bliver vindere. 

Andre samfundstendenser er ændrede 
holdninger og forbrugeradfærd, der påvirker 
konkurrenceforholdene. Virksomheder, der 
først og bedst håndterer nye forbrugerten-
denser, klarer sig bedst.

En tredje tendens, der kan ændre konkur-
renceforholdene, er samfundsudfordringer, 
der kræver politiske løsninger, men også har 
konsekvenser for erhvervslivet og dyna-
mikken i erhvervsklynger. 

Et eksempel er den aldrende befolkning i de 
rige lande, som på mange måder ændrer 
efterspørgslen, og som kan udgøre både 
en trussel og nye forretningsmuligheder for 
virksomhederne.

Den største og måske mest gennemgriben-
de samfundsforandring, som har voksen-
de konsekvenser for både regeringer og 
virksomheder, er den globale klima- og 
miljøudfordring. Der er næppe tvivl om, at 
bestræbelserne på at imødegå klima- og 
miljøudfordringen vil få afgørende betydning 
for alle landes erhvervsudvikling. 

I de lande og regioner, hvor virksomheder og 
erhvervsklynger er bedst til at skabe nye 
løsninger, der bidrager til at imødegå den 
globale klima- og miljøudfordring, vil der ikke 
blot gives de største bidrag til den nødven-
dige grønne omstilling, men også skabes 
fremtidens styrkepositioner. 

Ikke at klima- og miljøudfordringen er den 
eneste samfundstendens, der vil påvirke 
konkurrencen og skabe fremtidens styrke-
positioner, men imødegåelsen af klima- og 
miljøudfordringen vil spille en afgørende 
rolle. Vi kan allerede se tendenserne, og de 
vil blive forstærket i de kommende årtier.
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Klyngeorganisationers 
opgaver
Selvom klyngeorganisationer i forskellige 
lande har forskellige fremtrædelsesformer 
og indgår på forskellige måder i landenes 
nationale innovationssystem, er opgaverne 
de samme, og betingelserne er også meget 
ens. 

Klyngens kernevirksomheder er konkurren-
ter. De konkurrerer om de samme kunder, 
konkurrerer om den samme arbejdskraft, 
de samme underleverandører og bruger de 
samme konsulenthuse. Men de har også 
en fordel i at samarbejde. Det er ikke alle 
virksomheder, der ser en fordel i samar-
bejde, men der er voksende forståelse for, 
at i de stærkeste erhvervsklynger er der 
mange virksomheder, som på en og samme 
tid både konkurrerer og samarbejder. 

Klyngeorganisationer eller klyngelignende 
organisationer kan påtage sig flere opgaver, 
men klassiske klyngeorganisationer påta-
ger sig fire opgaver: 

 y Fremme videndelingen mellem klyngens 
aktører; det gælder både mellem virk-
somheder indbyrdes, men også mellem 
virksomheder og universiteter og andre 
videninstitutioner og mellem virksom-
heder, videninstitutioner og offentlige 
aktører og organisationer.

 y Organisere og drive innovationssamar-
bejder, der skaber nye konkrete løsninger, 
som alle parter har en interesse i, men 
som først og fremmest styrker virksom-
hedernes konkurrenceevne, fordi de nye 
løsninger giver en konkurrencefordel i 
den globale konkurrence.

 y Fremme klyngevirksomhedernes 
internationalisering.

 y Øge omgivelsernes kendskab til klyngen.

Der er en glidende overgang mellem de 
forskellige aktiviteter. Videndeling har 
således værdi i sig selv, men kan også føre 
til innovationssamarbejde om skabelsen 
af nye løsninger, som styrker eksporten og 
kendskabet til klyngen. 

Det er forskelligt fra klyngeorganisation til 
klyngeorganisation, hvordan de forskellige 
opgaver prioriteres, men de fleste klynge-
organisationer både i Danmark og andre 
lande har – blandt andet tilskyndet af 
kriterierne i de offentlige bevillingssyste-
mer - lagt hovedvægten på vidensdeling 
og internationalisering, mens det gælder i 
alle lande, at der er forholdsvis få eksempler 
på konkrete innovationsprojekter, der har 
ført direkte til nye konkrete løsninger, der 
når markedet. Det er ikke det samme som, 
at der ikke i den sidste ende kommer nye 
løsninger ud af videndeling, men vejen fra 
videndeling til nye konkrete løsninger kan 
være lang og snørklet. 
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Den nye erhvervsfremmelov
I Danmark er der i de sidste to årtier opstået 
en række klyngeorganisationer af ret for-
skellig art. Men det er organisationer, som 
alle tilbyder bistand til udvikling af en er-
hvervsklynges virksomheder, og som søger 
offentlige midler til at fremme virksomhe-
dernes konkurrencekraft.

Med den nye erhvervsfremmelov (L 73) er 
det hensigten at godkende ca. 10 klynge-
organisationer, der skal have fokus på en 
dansk styrkeposition og 1-2 klynger, der 
skal have fokus på fremtidens styrkepo-
sitioner. En godkendt klyngeorganisation 
kan få tilknyttet midler til at drive innovati-
onsnetværk mellem klyngens aktører. De 
godkendte klyngeorganisationer med tilhø-
rende innovationsnetværk vil herudover få 
en fortrinsstilling ved tildeling af offentlige 
erhvervsfremme- og innovationsmidler.
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Anbefaling
Alle lande er i gang med grøn omstilling. 
Aktiv medvirken fra virksomheder, univer-
siteter, videninstitutioner, offentlige aktører 
og foreninger med mere er helt nødvendigt, 
og vil finde sted under alle omstændighe-
der. Udvikling af grønne forretningsmodeller 
vil blive en del af alle virksomhedernes 
overlevelse. Offentlige selskaber og andre 
offentlige aktører eller foreninger, der driver 
offentlige forsyninger, vil tage del i den 
grønne omstilling. Universiteter og videnin-
stitutioner prioriterer allerede grøn forskning 
og den udvikling vil fortsætte. 

En fremtidig erhvervs- og innovationspolitik 
kan give større vægt til innovative samar-
bejder om konkrete nye klima- og miljøløs-
ninger, og i den forbindelse sikre, at klynge-
organisationer opprioriterer arbejdet med at 
organisere og drive grønne samfundseks-
perimenter og samfundsinnovation. 

CLEAN har udviklet en innovationsmodel 
med udgangspunkt i den eller de parter, 
der i den sidste ende skal gennemføre en 
ny løsning: Problemejeren. Problemløserne 
består af konsortier med de nødvendige 
kompetencer til at løse opgaven og det 
vindende konsortium udfører den endelige 
løsning. 

CLEAN har udarbejdet drejebøger for både 
helt nye løsninger og forbedring af eksiste-
rende løsninger, jf. bilaget.

En opprioritering af klyngeorganisationers 
arbejde med samfundsinnovation vil både 
styrke den grønne omstilling og virksom-
hedernes konkurrencestilling og dermed 
danske styrkepositioner. 

Det anbefales derfor at flere klyngeorgani-
sationer: 

 y får en dedikeret opgave til at fremme 
triple helix samarbejder, der kan bane 
vejen for nye grønne løsninger,

 y forskyder opgaveprioriteringen over 
mod konkrete innovationssamarbejder, 
der skaber nye grønne løsninger, som 
bringes på markedet eller på anden 
måde indpasses i samfundet, samt

 y opbygger yderligere kompetencer til at 
organisere og drive samfundseksperi-
menter og samfundsinnovation.
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Efterord af Jørgen Rosted
En lun sommeraften for mange år siden var jeg til middag hos den danske ambassadør i 
Lissabon. Vi spiste ude på terrassen, og jeg havde Hans Kongelige Højhed Prins Henrik til 
bords. Samtalen faldt på god mad, og Prins Henrik lovpriste de danske sangfugle, som han 
spiste med stor fornøjelse. Han fortalte, at ungerne smager bedst, når man griber dem i det 
øjeblik, de står på kanten af reden klar til at tage den første flyvetur.

Mange år efter sad jeg og skrev på denne rapport i et lille gavlværelse med udsigt til sko-
ven. En skovskade, som vist lige havde forladt reden, sprang rundt på grenene lige uden 
for vinduet. Jeg kom til at tænke på sammenfaldet mellem Prins Henriks fortælling, og den 
fortælling, jeg selv var i gang med. Jeg måtte have frem i rapporten, at samfundseksperi-
menter skal gribes, lige når de er klar til at forlade forskernes rede.
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Bilag 1 
ODIN-MODELLEN
Drejebog for åben efterspørgselsdrevet innovation

At innovation er åben betyder, at den 
involverer flere parter, som findes i en åben 
proces. At innovation er efterspørgselsdre-
vet betyder, at den tager udgangspunkt i et 
problem, som en problemejer gerne vil have 
løst; at problemejeren følger innovations-
processen hele vejen igennem, og måske 
selv deltager i den, men i hvert fald har til 
hensigt at gennemføre løsningen, hvis den 
opfylder de betingelser, der opstilles under-
vejs i processen.

ODIN-modellen tager sigte på at forbedre 
eksisterende løsninger, og fører derfor til 
gradvis innovation til forskel fra helt nye 
måder at løse et problem på.

ODIN-modellen – et struktureret 
innovationsforløb

ODIN-modellen har tre faser. I den første 
fase identificeres et problem, hvor en bedre 
løsning end den eksisterende er ønskelig, 

og hvor der også er en eller flere ideer til, 
hvordan problemet kan løses. Samtidig eller 
derefter findes den eller de problemejere, 
der er interesseret i problemets løsning og 
parat til at deltage i hele innovationspro-
cessen. Endelig skal det i første fase også 
afklares, hvordan et efterfølgende innovati-
onsforløb kan finansieres.

I anden fase skal kravene til løsningen 
specificeres og de bedste problemløsere 
findes. Såfremt det ikke har været muligt at 
få finansiering til hele innovationsforløbet i 
første fase, fordi problemet, der skal løses, 
ikke kunne beskrives klart og omfattende 
nok, skal der søges om yderligere finansie-
ring.

Tredje fase er selve innovationsforløbet be-
stående af udvikling og test af ideen samt 
at gøre den klar til markedet.

Hver fase består af tre aktiviteter og et 
veldefineret slutprodukt, jf. skemaet.

ODIN-model (Open Demand driven INNovation)

Problem og 
problemejer

Projektide
Problemejer
Finansiering

Dokument hvor 
problemejer 
forpligter sig.

Kravspecifikation
Løsningsteam
Finansiering

Dokument hvor 
problemløsere 
forpligter sig

Bevis koncept
Test prototype

Markedsklargøring

Dokument der 
overdrager løsnin-

gen til problemejers 
gennemførelse.

Aktivitet i hver 
enkelt fase

Resultat af hver 
enkelt fase

Problemløsere Innovationsproces



34

Det forudsættes, at en bestyrelse eller 
styregruppe har ansvaret for forløbet, og 
at selve innovationsprocessen faciliteres 
af en neutral part - f.eks. en klyngeorgani-
sation.

I det følgende beskrives aktiviteterne i hver 
af de tre faser med hovedvægt på facilita-
torens rolle.

Fase 1
Fasen består af tre aktiviteter: Præcisering 
af problem og ide til løsning, forpligtelse af 
problemejer og finansiering.

Præcisering af problem og ide til løsning
Det vil være naturligt, at en bestyrelse el-
ler styregruppe vedtager nogle principper, 
som kan være styrende for hvilke projek-
tideer, der prioriteres, og som kan vejlede 
klyngeorganisation, netværk og facilitator 
i arbejdet med at indsamle projektideer.

Der kan afholdes møder eller konferencer, 
hvor interesserede parter fremlægger 
ideer til problemer og mulige løsninger, 
som kan tages op til nærmere vurdering. 
Alle kan komme med ideer. Det kan f.eks. 
være en part, som selv har problemet 
eller en virksomhed med kompetence til 
at deltage i løsningen af problemet.

Der kan opstilles en pipeline af projekt- og 
løsningsideer, som bestyrelsen løbende 
tager stilling til, og som facilitatoren går i 
gang med, når der er ressourcer til at tage 
fat på et nyt projekt.

Forpligtelse af problemejer
Efter valg af projektide, er det næste 
skridt at finde en eller flere problemejere. 
Det vil sige virksomheder eller organisati-
oner, for hvem det vil være en afgørende 
fordel - miljømæssigt og forretnings-
mæssigt - af få skabt en bedre løsning 
end den eksisterende. Og det skal være 
problemejer, som forpligter sig til at gen-

nemføre en ny løsning, hvis bestemte 
krav opfyldes.

Samtidig med at problemejer findes, skal 
der sikres finansiering.

Afslutning af første fase
Fasen afsluttes med et dokument (en 
A4-side), hvor projektideen beskrives, 
finansieringen fremgår, og hvor problemejer 
med sin underskrift tilkendegiver, at forløbet 
kan overgå til anden fase, og at problemejer 
vil følge innovationsprocessen tæt. Det er 
vigtigt, at den virksomhed eller organisation, 
der er problemejer, har forankret ejerskabet 
i direktionen.

Dokumentet underskrives også af forman-
den for bestyrelse eller styregruppe samt 
en repræsentant for facilitatororganisatio-
nen.

Fase 2
Fasen består af tre aktiviteter: Kravspecifika-
tion, udvælgelse af løsningsteam og finansie-
ring af hele innovationsprocessen.

Kravspecifikation
I samarbejde med problemejer skal problem, 
løsningside og kompetencer til at løse proble-
met beskrives i en kravspecifikation. Facili-
tator kan tage kontakt til eksterne eksperter, 
som kan rådgive om udformning af kravspeci-
fikation. I arbejdet med kravspecifikation skal 
både problemejer og facilitator være åben 
over for andre ideer til løsning end den eller de 
ideer, der fremkom da ideen blev skabt.

I arbejdet med at specificere kravene til en 
løsning og hvilke kompetencer, der er nød-
vendige, vil facilitator sandsynligvis komme 
i kontakt med potentielle problemløsere - 
altså parter som senere kan blive en del af 
løsningsteamet. Men det er afgørende, at der 
ikke indgås bindende aftale med problem-
løsere, før der foreligger en tilfredsstillende 
kravspecifikation.
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Som udgangspunkt er det ikke facilitator, 
der skriver kravspecifikationen, men der-
imod problemejer og/eller eksterne parter 
med de nødvendige kompetencer. Det kan 
være nødvendigt at afsætte midler i bud-
gettet til at få løst opgaven med at udforme 
en fyldestgørende kravspecifikation, som 
altså skal indeholde både krav til selve løs-
ningen og præciserer de kompetencer, der 
må kræves af løsningsteamet.

Løsningsteam
På grundlag af kravspecifikationen findes 
det bedste løsningsteam. Der kan næppe 
opstilles en fast procedure for, hvordan 
det bedste løsningsteam findes, men 
facilitator må ikke blot anvende sit eget 
eller klyngeorganisationens netværk til 
at finde problemløsere. Udgangspunktet 
må være en åben proces, hvor der er en 
vis sikkerhed for, at der findes det bedste 
løsningsteam.

Hvordan denne proces skal tilrettelægges, 
vil afhænge af problemet og karakteren 
af den mulige løsning. Det ene yderpunkt 
kan være en så specialiseret opgave, at 
det hurtigt står klart, at der kun findes en 
enkelt eller ganske få virksomheder, orga-
nisationer eller vidensinstitutioner, der har 
de nødvendige kompetencer til at udforme 
løsningen. Det andet ydertilfælde er, at der 
som resultat af en åben proces findes en 
række problemløsere med de nødvendige 
kompetencer til at deltage i innovations-
teamet.

En åben proces kan f.eks. indledes med et 
opslag på klyngeorganisationens hjem-
meside. Hvis klyngeorganisationen sikrer, 
at opslaget omtales på relevante sociale 
medier, er der erfaring for, at budskabet 
kommer så bredt ud, at mange relevante 
problemløsere melder deres interesse.

Det kan være nødvendigt at danne en 
ekspertgruppe, som rådgiver om valg af 

løsningsteam. I så fald kan det også være 
nødvendigt at afsætte midler til opgaven i 
budgettet.

Det endelige valg af problemløsere må 
overlades til problemejere, for at sikre 
problemejers fortsatte forpligtelse til at 
følge innovationsprocessen tæt og opstille 
de krav, der skal opfyldes, for at løsningen 
bliver tilfredsstillende.

Med fyldestgørende kravspecifikation og 
valg af løsningsteam må der søges om 
yderligere finansiering, hvis det ikke har 
været muligt i første fase. Det anbefales 
imidlertid, at der sikres i hvert fald delvis fi-
nansiering i første fase, da der ellers let kan 
opstå døde perioder i innovationsforløbet. 
Og det anbefales, at det helst i anden fase 
afklares, hvem der finansierer, at løsningen 
gøres klar til markedet, jr. senere.

Afslutning af anden fase
Fasen afsluttes med et dokument (en 
A4-side), hvor det fremgår, at der forelig-
ger kravspecifikation, hvem løsningsteam 
består af samt endelig finansiering.

Problemejer tilkendegiver med sin under-
skrift, at forløbet kan overgå til anden fase, 
og at problemejer vil følge innovationspro-
cessen tæt. Dokumentet underskrives 
også af problemløsere, formand for besty-
relse eller styregruppe og en repræsentant 
for facilitatororganisationen.

Fase 3
Fasen består af tre aktiviteter: Bevis af 
koncept, prototype og test samt markeds-
klargøring.

Bevis af koncept
Selve innovationsfasen begynder med at 
undersøge om løsningsideen er gennem-
førlig. Alt efter løsningens karakter kan det 
foregå på forskellig vis. Ved mere åbenbare 
løsningsideer kan det være overflødigt 
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først at bevise ideens holdbarhed, hvorfor 
løsningsteamet kan gå direkte til sagen. 
I langt de fleste tilfælde vil det imidlertid 
være nødvendigt at foretage flere, måske 
komplicerede undersøgelser for at bevise 
ideens realisme.

Det kan kæve teoretiske overvejelser og 
indsamling af erfaringer fra løsning af andre 
lignende problemer. I nogle tilfælde kan det 
også kræve laboratorieundersøgelser eller 
forskellige test af anden karakter. I nogle 
tilfælde kan det være nødvendigt at udvikle 
og teste egentlige prototyper. Der kan være 
en glidende overgang mellem undersøgel-
ser af løsningsideens holdbarhed og byg-
ning og test af prototyper, og i nogle tilfælde 
kan de to aktiviteter smelte sammen.

Når det er bevist eller sandsynliggjort, at 
løsningsideen er holdbar og der, hvis det er 
relevant, foreligger en testet prototype af 
løsningen, kan innovationsforløbet overgå til 
den sidste aktivitet: at gøre løsningen klar til

markedet. Alt efter løsningens karakter kan 
det være en simpel og hurtig opgave eller 
en vanskelig og tidskrævende opgave at 
gøre løsningen klar til markedet.

Markedsklargøring består af to vigtige, men 
helt forskellige dele, nemlig den praktiske 
klargøring af løsningen og hvem der bringer 
løsningen i anvendelse eller bringer den på 
markedet.

At gøre en ny service eller et nyt produkt 
klar til markedet kan være en omfattende 
opgave, men er det ikke nødvendigvis, men 
hvis der er langt fra den testede prototype 
til den service eller det produkt, der kan 
bringes på markedet, kan markedsklargø-
ring tage lang tid og være omkostnings-
tung.

I nogle tilfælde kan det være vanskeligt at 
forudsige omkostningerne til markedsklar-
gøring, og hvem der skal afholde omkost-

ningerne. I nogle tilfælde kan det være 
problemejer og i andre problemløsere. Det 
kan afhænge af, hvem der i sidste ende får 
eneretten til løsningen, jf. senere.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt 
med ekstern (med)finansiering af mar-
kedsklargøring. I så fald er det afgørende, at 
finansiering søges så tidligt i innovationsfa-
sen som muligt for at undgå døde perioder.

Det andet element i markedsklargøring er 
afklaringen af, hvem og hvordan løsningen 
bringes på markedet. I de tilfælde, hvor løs-
ningen er et frit gode som f.eks. en manual 
til nye forretningsgange, som alle på mar-
kedet kan anvende, er opgaven formentlig 
let løst.

Men i de tilfælde, hvor løsningen ikke er 
et frit gode, men hvor den eller de, der 
anvender løsningen, skal betale for det, kan 
problemstillingen være vanskelig. I nogle 
tilfælde kan det være problemejer(e), der 
køber løsningen af problemløsere, mens 
det i andre tilfælde kan være en eller flere 
problemløsere, som sælger løsningen på 
markedet. I begge tilfælde må spørgsmålet 
om intellektuel ejendomsret afklares inden 
løsningen kan gennemføres.

Afslutning af tredje fase
Fasen og dermed projektet afsluttes med 
et dokument, hvor løsningen overdrages 
til den part, som skal bringe løsningen i 
anvendelse.

Hvis løsningen er et frit gode, som stilles 
gratis til rådighed for markedet, er sagen 
formentlig hurtigt afklaret.

Skal løsningen derimod overdrages til 
en part, som har til hensigt at anvende 
løsningen eksklusivt eller sælge den på 
markedet, vil det normalt involvere betaling 
for at få overdraget løsningen, hvilket kan 
gøre problemstillingen med overdragelse 
vanskeligere.
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Men uanset hvem og hvordan overdragel-
sen finder sted, skal den part, der overtager 
løsningen, med sin underskrift tilkendegive, 
at hensigten er at bringe løsningen i anven-
delse. Dokumentet underskrives også af 
formand for bestyrelse eller styregruppe 
og en repræsentant for facilitatororganisa-
tionen.

Immaterialret
Problemløsere, der har bidraget til en ny 
og bedre løsning end den eksisterende, 
kan have bidraget med ideer eller viden til 
innovationsforløbet, som har en nyheds-
værdi, der berettiger til beskyttelse, ifølge 
immaterialretten. Bidraget kan således have 
en beskyttet værdi, som skal honoreres, for 
at løsningen kan bringes i anvendelse.

Det er ikke på forhånd givet, at en ny løs-
ning indebærer, at der er opstået noget nyt, 
som er beskyttet af intellektuel ejendoms-
ret, eller at indehaveren af den intellektuelle 
rettighed ønsker den beskyttet og værdi-
sat. Men udgangspunktet for åbne innova-
tionsforløb med flere deltager må være, at 
problemet med intellektuelle rettigheder kan 
forekomme, og derfor må håndteres på den 
bedst mulige måde.

Erfaringer viser, at et vigtigt element i suc-
cesfuld åben innovation med flere uafhæn-
gige deltager er tidspunktet for drøftelse af 
de enkelte parters eventuelle intellektuelle 
rettigheder. Tages diskussionen for tidligt, 
kan spørgsmålet, om der overhovedet er en 
rettighed, ikke afgøres, og tages diskussio-
nen for sent, kan der opstå for store forskel-
le i opfattelsen af værdien af de intellektuel-
le rettigheder, der er skabt, hvilket kan gøre 
det vanskeligere at finde en løsning.

Erfaringer fra innovationsforløb med flere 
uafhængige deltagere tyder på, at en brug-
bar løsning er, at problemløserne danner et 
selskab, som får rettighederne og sælger 

løsningen til en part, som enten selv anven-
der løsningen eksklusivt eller bringer den på 
markedet.

Ejerandelene i det nye selskab bestemmes 
på det tidspunkt i innovationsforløbet, hvor 
det kan afklares, hvor meget hver enkelt 
part bidrager med. Det vil normalt betyde, 
at andelen i det sælgende selskab bestem-
mes, inden værdien af den endelige løsning 
kan opgøres, og inden det står klart, hvem 
der køber retten til den nye løsning.

Først når løsningen overdrages til den part, 
der vil anvende løsningen, finder vær-
diansættelsen sted, og problemløserne 
modtager betaling i forhold til deres andel af 
det sælgende selskab.

En løsning af denne karakter er fleksi-
bel. Hvis problemejere er interesseret i at 
købe løsningen enten for at anvende den 
eksklusivt eller for selv at bringe løsningen 
på markedet, og alle parter med ejerandel i 
selskabet ønsker at sælge, kan salget finde 
sted, hvis der opnås enighed om prisen.

Problemløserne afgiver således eneretten, 
og modtager belønning i forhold til indsat-
sen. En tilsvarende løsning kan anvendes, 
selvom problemejer har deltaget i forløbet, 
og derfor har en andel i det sælgende 
selskab.

Hvis problemejere ikke er interesseret i at 
købe løsningen, kan en eller flere problem-
løsere eller en tredje part være interesse-
ret i at købe løsningen og bringe den på 
markedet.

Hvis en eller flere problemløsere ikke ønsker 
at sælge eneretten, måske fordi de mener 
prisen er for lav, og hellere vil have betaling 
i form af licens kan det komplicere enerets-
spørgsmålet. En løsning kræver imidlertid 
ikke, at alle problemløsere med eneret, væl-
ger licensløsningen. Nogle kan købes ud, 
mens andre får licens i en fastlagt periode.
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Spørgsmålet om fordeling af intellektuel 
ejendomsret mellem flere parterne kræver 
ikke nødvendigvis, at parterne i forvejen får 
beskyttet eneretten ved godkendelse af 
f.eks. den danske Patent- og Varemærke-
styrelse. Det kan i stedet overlades til den 
købende part at søge om godkendelse hos 
de relevante myndigheder, hvis køberen 
ønsker det. Den intellektuelle ejendomsret 
overdrages således ved salget, hvorefter 
det er op til køberen at søge om beskyttel-
se af eneretten.

Erfaringer
Under navnet CRIF anvendes modellen af 
innovationsnetværket og klyngeorganisati-
onen Energi Innovation Cluster med hoved-
sæde i Esbjerg (eicluster.dk). Det overvejes 
om modellen skal anvendes af innovations-
netværket Inno-MT, som huses af klyngeor-
ganisationen CLEAN (cleancluster.dk).
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Bilag 2
THOR-MODELLEN
Drejebog for skabelsen af nye løsninger på samfundsud-
fordringer

At en løsning er ny betyder, at det er en 
løsning på et nyt samfundsproblem, hvor 
der ikke allerede findes en løsning, eller en 
ny løsning til erstatning for en eksisterende 
løsning, som er blevet utilstrækkelig.

At et problem er et samfundsproblem 
betyder, at problemet vedrører store dele af 
samfundet og har en sådan kompleksitet, 
at det ikke er indlysende, at der kan findes 
en holdbar løsning.

At det ikke er indlysende, at der findes en 
løsning, er ensbetydende med, at andre 
lande med et tilsvarende samfundsproblem 
heller ikke har fundet en holdbar løsning.

Skabelsen af nye løsninger på samfunds-
udfordringer kan med fordel foregå i en reel 
konkurrence om at finde den bedste løs-
ning. Konkurrencen må foregå mellem grup-
per af problemløsere, der tilsammen har de 
nødvendige kompetencer og ressourcer 
til at skabe en ny løsning. THOR-modellen 
organiserer en sådan konkurrence med 
henblik på at skabe nye løsninger på sam-
fundsproblemer.

En ny løsning adskiller sig fra gradvise for-
bedringer af eksisterende løsninger.

THOR-modellen – en konkurrencepræget 
proces om nye løsninger.

THOR-modellen har tre faser. Første fase 
tager udgangspunkt i et større samfunds-
problem, hvor der er stærke ønsker om en 
ny løsning.

Da det ikke forekommer umiddelbart 
indlysende om problemet kan løses på en 
holdbar måde, må problemets karakter og 
mulige løsninger undersøges nærmere. I 
første fase må det endvidere konstateres, 
om der er parter som er så interesseret i 
problemets løsning, at de vil tage ejerskab 
til problemet og deltage aktivt i en proces, 
der kan føre frem til problemets løsning. De 
parter kaldes problemejere.

Herudover skal undersøgelsen afdække, 
hvilke kompetencer og ressourcer der 
synes nødvendige for at finde en løsning, 
og der skal sikres finansiering til et efterføl-
gende forløb.

I anden fase findes de teams eller konsor-
tier – kaldet problemløsere - der tilsammen 
har den nødvendige viden og de tilstrække-
lige ressourcer til at deltage i en konkurren-
cepræget proces, der også har deltagelse 
af de parter, der ønsker en ny løsning – 
altså problemejerne.

I tredje fase – selve den konkurrencepræ-
gede proces - fremlægger de udvalgte 
konsortier deres løsningsforslag. Med ud-
gangspunkt i forslagene skal der foregå en 
afklaring mellem problemejere og problem-
løsere om problemets karakter, probleme-
jernes ønsker og konsekvenserne af de 
foreslåede løsningsforslag. På grundlag af 
denne afklaring udformer problemejerne 
deres endelige ønsker til en løsning, og pro-
blemløserne udformer deres endelig forslag 
til løsning.
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Til sidst vælger problemejerne det vindende 
forslag og sikrer dets gennemførelse.

Hver fase består af tre aktiviteter og et 
veldefineret slutprodukt, jf. skemaet.

THOR-modellen (The process towards systemic and HOlistic Results)

Problem og 
problemejer

Samfundsproblem
Problemejer
Finansiering

Indstilling om 
udbudsform og

-betingelser

Udbudsmateriale
Prækvalifikation

Valg af konsortier

Kontrakt med 
deltagende 
konsortier

Forslag til løsninger
Dialog

Valg af vinder

Kontrakt 
med vindende 
konsortium om 
gennemførelse

Aktivitet i hver 
enkelt fase

Resultat af hver 
enkelt fase

Problemløsere Innovationsproces

Det forudsættes, at en bestyrelse eller styre-
gruppe har ansvaret for forløbet, og at selve 
processen faciliteres af en neutral part - f.eks. 
en klyngeorganisation.

I det følgende beskrives aktiviteterne i hver 
af de tre faser med hovedvægt på facilita-
torens rolle. Beskrivelsen er udformet som 
en konkurrencepræget dialog efter EU’s 
udbudsregler, men det er ikke afgørende. Der 
kan anvendes andre udbudsformer afhængig 
af problemets karakter.

Fase 1
Fasen består af tre aktiviteter: Præcisering af 
samfundsproblem og ideer til løsning, forplig-
telse af problemejere og finansiering.

Præcisering af samfundsproblem 
og ideer til løsning
Det vil være naturligt, at en bestyrelse eller 
styregruppe vedtager nogle principper, som 
kan være styrende for, hvilke større samfund-
sproblemer der prioriteres, og som kan vejlede 

klyngeorganisation, netværk og facilitator i 
arbejdet.

I sidste ende må det være bestyrelsen der 
fra sag til sag afgør, hvilken større samfunds-
udfordring, der skal undersøge nærmere med 
henblik på at starte en egentlig proces, der 
kan føre frem til en ny løsning på problemet.

Når det er besluttet, at et samfundsproblem 
skal undersøges nærmere, skal der dannes et 
forum af interessenter, som har en interesse 
i at problemet løses – potentielle probleme-
jere -samt parter der formodes at have ideer, 
kompetencer og ressourcer til at bidrage til en 
løsning potentielle problemløsere.

Interessenter og parter kan udvælges på 
mange måder. Der kan indbydes specifikke 
personer, virksomheder, vidensinstitutioner, 
offentlige institutioner og myndigheder eller 
forskellige organisationer med særlig inte-
resse for den pågældende samfundsudfor-
dring. Der kan også holdes åbne møder eller 
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konferencer om emnet eller der kan oprettes 
grupper på sociale medier.

Det afgørende er, at den identificerede 
samfundsudfordring diskuteres åbent og 
bredt, så den belyses fra så mange sider som 
muligt. Efterhånden i forløbet vil det sandsyn-
ligvis være nødvendigt med møder i mindre 
grupper, hvor særlige emner kan belyses 
nærmere, og der kan være behov for særlige 
undersøgelser på områder, hvor der mangler 
viden.

Undersøgelsen ledes af en person med et 
godt kendskab til det pågældende områder 
og erfaring med at lede sådanne undersø-
gelser. Undersøgelsen organiseres af en eller 
flere personer med erfaring for processtyring. 
Undersøgelsen skal føre frem til en afklaring 
af problemets nærmere karakter og mulige 
løsningsmuligheder og afsluttes med en 
indstilling om, hvorvidt processen skal stoppe 
eller videreføres, og i givet fald, hvordan den 
kan videreføres.

Forpligtelse af problemejere
I undersøgelsen af problemets nærmere ka-
rakter og mulige løsninger, vil det også fremgå 
tydeligere, hvem der kan være interesseret 
i problemets løsning og har muligheden for i 
den sidste ende at gennemføre en ny løsning. 
Ved større samfundsproblemer vil det normalt 
være flere aktører og der i blandt ofte - men 
ikke altid - offentlige institutioner eller myn-
digheder.

Det er helt afgørende for et fortsat forløb, at 
der er parter, som tager ejerskab til problemet, 
og forpligter sig til at deltage hele vejen gen-
nem forløbet og fremsætte de ønsker til en 
løsning, der kan sikre løsningens gennemførel-
se. Men det er også afgørende, at probleme-
jerne har en position, så de i den sidste ende 
kan gennemføre en løsning, der lever op til de 
krav problemejerne har formuleret undervejs i 
processen.

Finansiering
Inden forløbet kan gå over til anden fase må 
der sikres finansiering til de efterfølgende to 
faser, da det vil skabe store problemer med 
pauser mellem aktiviteterne i de følgende 
faser.

Afslutning af første fase
Der udarbejdes en indstilling til bestyrelsen 
om projektets videre forløb. Anbefales det 
at gå videre, skal der udformes et forslag 
til, hvordan der igangsættes et konkurren-
cepræget forløb, hvor konsortier med de 
nødvendige kompetencer deltager med 
deres bud på en løsning.

Der udformes et kort dokument (en A4-si-
de), hvor problemejere med deres under-
skrift tilkendegiver, at de deltager aktivt i 
det følgende forløb for at medvirke til, at en 
løsning opfylder de krav, som problemejer-
ne har til en ny løsning.

Fase 2
Anden fase består af tre aktiviteter: En 
beskrivelse af de krav en ny løsning skal 
opfylde. En beskrivelse af de kompetencer 
problemløserne skal have, og valg af de 
grupper, der skal give bud på nye løsninger.

Krav til en ny løsning
I et forløb, der følger EU’s regler for konkur-
rencepræget dialog, skal der udformes et 
udbudsmateriale, som beskriver det pro-
blem der skal løses, nogle overordnede prin-
cipper for løsningen samt, hvilke overordne-
de kriterier der vil ligge til grund for valg af 
det bedste (til)bud på en løsning. Materialet 
udformes på grundlag af resultaterne fra 
undersøgelsen i fase 1.

Problemløsernes kompetencer
I overensstemmelse med regler for konkur-
rence om nye løsninger, skal der udformes 
et prækvalifikationsmateriale, som beskri-
ver kravene til potentielle problemløsere.
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Ved løsning af samfundsudfordringer vil det 
være nødvendigt at danne grupper eller 
konsortier for at få de nødvendige faglige 
kompetencer repræsenteret. Kompleksite-
ten i løsningsopgaven betyder, at der skal 
dannes konsortier mellem parter fra meget 
forskellige dele af samfundet – parter som 
normalt ikke har kendskab til hinanden 
endsige tidligere haft samarbejde. I mange 
tilfælde vil det derfor være nødvendigt med 
særlige arrangementer, hvor potentielle 
deltagere i konsortierne kan mødes og 
diskutere mulige samarbejder.

Det er normalt afgørende for den nødven-
dige faglige bredde i konsortierne, at det 
ikke kun er store ressourcestærke parter 
der deltager i konsortierne. Der er ofte også 
behov for meget specielle faglige kompe-
tencer, som især findes i små virksomhe-
der, herunder opstarts virksomheder og på 
vidensinstitutioner. Det er en særlig udfor-
dring, fordi små virksomheder og vidensin-
stitutioner, sjældent har mulighed for selv 
at finansiere deltagelse i konsortier, der skal 
bruge mange ressourcer på at udforme bud 
på nye løsninger. Det vil derfor være nød-
vendigt, at de prækvalificerede konsortier 
modtager en kontant præmie, som især kan 
anvendes til at medfinansiere små virksom-
heders og vidensinstitutioners deltagelse 
i de prækvalificerede konsortier, og denne 
medfinansiering må være fastlagt inden der 
afholdes match-making møder.

Valg af konsortier
På grundlag af udbuds- og prækvalifika-
tionsmaterialet indhentes der tilkendegi-
velser fra interesserede konsortier. Inte-
ressetilkendegivelserne vil normalt skulle 
vurderes af juridisk ekspertise for at sikre at 
udbudsbetingelserne er opfyldt. Og det vil 
normalt også være nødvendigt at have en 
faglig ekspertgruppe, som kan vejlede om 
de indkomne tilkendegivelser opfylder de 
faglige krav, der er stillet i udbudsmaterialet, 

og måske også foretager fagligt begrunde-
de prioriteringer af de indkomne tilkendegi-
velser.

På grundlag af juridisk vejledning og eks-
pertvurderinger vælger problemejere, hvilke 
af de indkomne interessetilkendegivelser 
der skal prækvalificeres, og dermed deltage 
i selve konkurrencen om at udforme den 
bedste løsning. Hvis der er mange proble-
mejere, kan det være hensigtsmæssigt 
med en styregruppe, der kan træffe beslut-
ning på vegne af problemejerne.

Inden tredje fase sættes i gang, vil det også 
være hensigtsmæssigt at bestyrelsen 
for klyngeorganisationen eller netværket 
godkender, at betingelserne for overgang til 
tredje fase er opfyldt. Det vil i første række 
sige, at der fortsat er den nødvendige inte-
resse og opbakning fra problemejerne og at 
finansieringen af tredje fase er på plads.

Afslutning af anden fase
Anden fase afsluttes med en kontrakt med 
de prækvalificerede konsortier.

Fase 3
Tredje fase består af tre aktiviteter: Forslag 
til løsninger, dialog om løsningerne og valg 
af vinder.

Forslag til løsninger
De prækvalificerede konsortier udarbejder 
løsningsforslag baseret på ideerne i de 
indsendte interessetilkendegivelser, som 
dog ikke er bindende for det videre forløb. 
Det er en tidskrævende proces, og kan tage 
ganske lang tid, men kravene til tilbuddet og 
fristen for indsendelse af tilbuddet fremgår 
af det oprindelige udbudsmateriale.

Dialog
På grundlag af de indkomne bud på løs-
ninger, indledes en dialog om løsningerne 
mellem problemejere og problemløsere. I 
EU’s regler om konkurrencepræget dialog 
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foregår dialogen med hvert konsortium for 
sig, og både tilbud og dialog er fortrolig.

Dialogen kan strække sig over lang tid, og 
der kan indimellem møder mellem parter-
ne være runder med spørgsmål og svar, 
hvor særlige emner uddybes. Runder med 
spørgsmål og svar, er i anonymiseret form 
åbne for de deltagende konsortier. Proble-
mejerne må endvidere sikre, at vigtige infor-
mationer, der afgives i den lukkede dialog, 
ikke forfordeler enkelte konsortier, så hvis 
en vigtig ny erkendelse opstår under en 
dialog, som påvirker kravene til en løsning, 
skal informationen videregives til de andre 
konsortier.

Problemejerne kan være bistået af ekspert-
hjælp under dialogen. Dialogrunden, som 
kan være ret langvarig, men stopper, når 
hverken problemejere eller problemøsere 
har flere spørgsmål.

Valg af vinder
På grundlag af den viden problemejerne 
har opnået i dialogen udformes det endelig 
udbudsmateriale, som regel i form af udkast 
til en kontrakt om udformningen af den 
ønskede løsning. Kontrakten er som regel 
forsynet med et omfattende bilagsmate-
riale af teknisk karakter, hvor kravene til 
løsningen er specificeret. Det er væsentligt 
mere detaljerede krav end i det oprindelige 
udbudsmateriale, men det skal flugte med 
retningslinjerne i det oprindelige udbudsma-
teriale. Er det ikke tilfældet, må der foreta-
ges en ny udbudsrunde.

På grundlag af det endelige udbudsmate-
riale – udkast til kontrakt inklusiv bilag med 
tekniske krav – udformer konsortierne de-
res endelige tilbud, som normalt har form af 
ændringsforslag til kontrakten og bilagene.

På grundlag af tilbuddene fra de enkelte 
konsortier vælges det vindende forslag. 
Kriterierne for valg af det vindende tilbud 

fremgik allerede af det oprindelige tilbud, 
men vil normalt være yderligere præciseret 
i det endelige udbudsmateriale på grundlag 
af den nye viden problemejerne har fået i 
løbet af dialogrunden.

Inden valg af vinder, skal der foreligge en ju-
ridisk udtalelse om tilbuddenes overholdel-
se af betingelserne i udbuddet, og normalt 
vil problemejerne også ønske at modtage 
en faglig vurdering og eventuelt prioritering 
fra en fagkyndig ekspertgruppe.

Herefter vælger problemejerne en vinder.

Afslutning på tredje fase
Problemejerne indgår kontrakt med vin-
derne om gennemførelse af det vindende 
forslag.

Erfaringer
Som nævnt er ovenstående beskrivelse 
nogle steder knyttet til EU’s regler for kon-
kurrencepræget dialog. Der findes andre 
former for konkurrenceprægede forløb, 
hvor reglerne er meget anderledes. Det må 
afhænge af problemets karakter og proble-
mejernes vurderinger af muligheder for at 
gennemføre en ny løsning, hvilken form for 
konkurrence der er bedst egnet.

Klyngeorganisationen Copenhagen Clean-
tech Cluster (CCC) der senere blev om-
dannet til Clean har anvendt principperne i 
THOR-modellen (under navnet Clean-model-
len) i tre tilfælde. Det første var et EU-udbud 
om at bygge en markedsplads for big data. 
Det andet var et udbud om genbrug af byg-
gematerialer, der kan bidrage til dannelsen af 
et mere effektivt marked for genbrug af byg-
gematerialer og det tredje er et udbud om 
genanvendelse af plastik (som endnu ikke 
er afsluttet) der skal bidrage til, at Danmark i 
højere grad går fra at brænde plastikaffald til 
at genanvende plastikaffald.




