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CENTER DENMARK SKÆRPER PROFILEN  
 

Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent. Og mens politikerne beslutter præcis, hvordan 

det skal gøres, ruster fagfolkene i de grønne miljøer sig til at bidrage med den viden, de har.  

Det gælder også hos Center Denmark, der er et samlingspunkt for grøn forskning fra partnere som EWII 

Energinet, DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet samt en række virksomheder, 

kommuner og offentlige organisationer.  

Centret, der blev grundlagt i 2018, ansatte for et halvt år siden direktøren, Søren Skov Bording. Og han har 

haft travlt: 

”Der var behov for at skærpe profilen, så det har vi gjort. Med folketingsvalget i sommers blev ambitionen om 

et grønnere Danmark meget konkret, og det skal vi selvfølgelig handle på,” siger direktør for Center 

Danmark, Søren Skov Bording.  

Nu er centret i gang med de første fastansættelser og klar med en konkret udmelding om, hvor centret har 

sin plads i den kommende grønne omstilling:  

”Center Denmark stiller skarpt på digitalisering og sektorkobling. Derved vil Center Denmark bidrage til at 

accelerere den grønne omstilling på to måder. For det første ved at udnytte lagringskapaciteter i de 

eksisterende energisystemer og for det andet ved at styre energiforbruget intelligent så det matcher 

produktionen af bæredygtig energi”. 

”Vi kigger ind i en fremtid, der ser anderledes ud, og det kræver, at vi bygger en infrastruktur op, der passer 

til det. Vi kan ikke længere dele samfundet op i sektorer på samme måde som før,” forklarer Søren Skov 

Bording.  

Et konkret eksempel på en sektor-kobling er el-bilerne. Hvor biler før udelukkende hørte til i 

transportsektoren, er de nu også koblet på el-sektoren, fordi de skal bruge strøm. Et andet er 

fjernvarmesektoren, der leverer varme til 64 procent af den danske befolkning. De ti-tusindvis kilometer 

ledning, der løber i den danske undergrund, kan bruges af andre sektorer, for eksempel til lagring af el fra 

vindmøller.   

”Det er muligt at reducere CO2-udledningen med 70 procent, og samtidig få et velfungerende og 

gnidningsløst samfund. Det er bare et spørgsmål om at få det bygget på en hensigtsmæssig måde, og det er 

præcis det, vi er i gang med nu,” siger Søren Skov Bording.  

 

For yderligere information kontakt venligst:  

Søren Skov Bording, direktør for Center Danmark, på telefon 23 40 86 12.  

 


