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Som navnet antyder, er AAU Energi fuldt ud dedikeret til forskning,
innovation og uddannelse inden for det brede energiområde på
vores campusser i både Aalborg og Esbjerg. Vi stræber efter
ekspertise og indflydelse i det, vi gør, ved at etablere stærke,
samarbejdsorienterede partnerskaber med industrielle og
akademiske interessenter inden for området, og ved at engagere
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Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram
– og vi er projektleder på 112 af dem. Faktisk har AAU været
det tredjemest succesfulde europæiske universitet i Horizon
2020-energiprogrammet. Vores eksterne omsætning på disse
aktiviteter er ca. 93 millioner kroner om året, og – som en af
vores forsknings-KPI’er – publicerer vi mere end 600 artikler i
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det tredjemest succesfulde europæiske universitet i Horizon
2020-energiprogrammet. Vores eksterne omsætning på disse
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SY V NYE MISSIONER

Der er dog altid plads til forbedringer, og vi har overvejet, hvordan vi kan
forbedre os på alle parametre: ekspertise, samarbejde og indflydelse.
Resultatet er vores seks missioner inden for teknisk forskning – og den
syvende inden for uddannelse og vidensoverførsel – som vi præsenterer
i denne brochure. Disse missioner udgør et sæt fælles overordnede mål
for vores forskningsgrupper med hver deres forskellige kompetencer
og områder, inspirerer til større samarbejde og synergi eksternt såvel
som internt for studerende og medarbejdere, og gør det desuden
lettere for eksterne partnere og interessenter at indgå i et samarbejde
med os. Med vores missioner bliver det tydeligere, hvilke dele af den
grønne omstilling vi kan og vil have en positiv indvirkning på, og hvordan
AAU Energis missioner flugter med danske og europæiske missioner
samt FN’s mål for bæredygtig udvikling.

Ved at have en mission, der udtrykkeligt fokuserer på uddannelse og
vidensoverførsel, gør vi det også klart, at vi er dedikerede til at uddanne
kvalificerede kandidater til at opfylde fremtidens krav – og give dem
redskaberne til at få reel indflydelse i deres tid.
Når vi nu lancerer vores missioner, er det med en stærk ambition og
tro på, at de giver os mulighed for at blive en endnu stærkere og bedre
bidragsyder til den grønne omstilling med de energiudfordringer, der
ligger forude, samt en foretrukken partner for interessenter inden for
energiområdet i både forskningssamarbejde og innovation.

VORES MISSIONER
Energieffektivitet

Elektrificering
og integration

Digital
transformation
og kunstig
intelligens (AI)

Cirkularitet og
kulstoffangst

Vidensoverførsel
og uddannelse
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Bæredygtige
brændstoffer

Vedvarende
energikilder og
energiøer

ENERGIEFFEKTIVITET
Denne mission fokuserer på at øge energieffektiviteten i ny teknologi
og i anvendelsen af eksisterende teknologi. Energieffektivitet er et
bredt område inden for energiforskning. Vi har forskere, der arbejder
med elektronik og energikonvertering i vindmøller, hydraulik i biler,
energiudnyttelse fra solpaneler, opvarmning af boliger, køling ved
hjælp af varmepumper m.m. Det fælles tema er en jagt på kalorier,
på kilojoule – for jo mere vi sparer ved at øge effektiviteten, jo mindre
behov er der for ny energiproduktion. Som en tommelfingerregel kan
man sige, at hver 1 kW, der kan undværes på forbrugssiden, giver
en besparelse på 3 kW i alt på produktionssiden, hvilket minimerer
energibehovet og reducerer emissionerne.

Energieffektivitet
kræver inspiration
og input fra en bred
vifte af fagområder og
industrier. Vi har et tæt
samarbejde med udviklere,
producenter, leverandører
og installatører om at opbygge bedre
energisystemer og bidrage til en mere energieffektiv fremtid.

Efterhånden som vi går over til en mere elektrisk verden og udfaser de
fossile brændstoffer, vil vores forbrug af elektricitet stige betydeligt.
Vores mål er at udvikle elektriske komponenter, der er så effektive
som muligt og samtidig øger holdbarheden – hvilket i sidste ende
sikrer bedre sikkerhed i elektronik, batterier osv. Samtidig overvejer
vi de miljømæssige konsekvenser af teknologien fra vugge til grav.
Hvis vi f.eks. fordobler levetiden for en forbedret komponent ved at
bruge de samme materialer, bidrager vi både til øget effektivitet og
mindre miljøbelastning.

MISSIONSLEDER
FREDE BLAABJERG

ELEKTRIFICERING OG INTEGRATION
Elektrificerings- og integrationsmissionen er en af byggestenene
i den grønne omstilling, som er tæt forbundet med og supplerer de
andre missioner med henblik på at fremskynde udvidelsen af elnettet,
for at opnå en klimaneutral verden og fremskynde processen med
adgang til elektricitet i udviklings- og overgangslandene. Den skal
desuden undersøge potentielle fremskridt inden for elteknologi med
henblik på at udvide anvendelsen af elektrificering til at omfatte et
utal af industrier.
Formålet med missionen er at levere bæredygtige, omkostningseffektive, modstandsdygtige og skalerbare energiløsninger og at
fremme samarbejdet mellem interne og internationale eksperter
inden for samfundstekniske innovationer i elektrificeringssektoren
og at gøre det i stor skala. Hovedmålene er at lette overgangen fra
det kulstofbaserede energisystem til alternative, kulstoffattige og
ressourceeffektive energiteknologier og derved reducere emissioner
samt skabe muligheder og potentielle løsninger for elektrificering
i transport-, bygnings- og industrisektoren samt i landdistrikter/
afsidesliggende regioner, på øer og inden for rumfart.

MISSIONSLEDER
JOSEP M. GUERRERO
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CIRKULARITET OG KULSTOFFANGST
Missionen sigter mod at øge cirkulariteten ved at holde produkter og
materialer i lukkede kredsløb med mest mulig værdi. Samtidig sigter
missionen mod at påvirke kulstofkredsløbet positivt med innovative
løsninger til kulstoffangst, som i samspil med fortsat øget produktion
af vedvarende energi skal danne fundamentet til udfasningen af
fossile energikilder. Alt for længe har vi betragtet vores ressourcer
som uudtømmelige, men virkeligheden er en anden.

indføre indvinding af alt fra litium-ion-batterier til brændselsceller,
elektrolyseceller og biomasseressourcer.
En anden vigtig bekymring er den gigantiske opgave med at undgå
et kritisk punkt i forhold til den globale opvarmning. Faktisk er det
usandsynligt, at den grønne omstilling vil nå et tilstrækkeligt tempo
i tide, og alle prognoser viser, at vi er nødt til at indfange kulstof fra
atmosfæren. Vores forskning her fokuserer på CCS (kulstofopsamling
og -lagring), f.eks. opsamling af CO2 fra industrielle punktkilder
eller direkte fra luften, og lagring af det i undergrunden, samt CCU
(kulstofopsamling og -udnyttelse), hvor vi udnytter den opsamlede
CO2 til at skabe fossilækvivalente brændstoffer, kemikalier eller
materialer. Vores mission er i bund og grund at fremme den grønne
omstilling – og skabe en nødplan for den.

Ved at opbygge nye økosystemer, finde nye
energikilder og omdanne energi er vi med
til at sætte skub i den grønne omstilling.
Men disse løsninger skaber et pres
på andre ressourcer og råstoffer,
som ligeledes er begrænsede. Hver
gang vi løser et problem, skaber vi
potentielt et nyt. Lad os tage elbilen
som eksempel: Hvis vi sender 1 million
elbiler på gaden, skal vi om 10 år udskifte 1
million batteripakker. Med cirkularitet kan vi
måske give disse batterier et nyt liv i stedet for at bortskaffe dem,
hvilket både forlænger deres livscyklus og reducerer efterspørgslen
efter råmaterialer, hvoraf mange udvindes i et meget begrænset antal
lande og dermed skaber problemer med forsyningssikkerheden.
Vi sigter mod at reducere, genbruge og genanvende – f.eks. ved at

MISSIONSLEDER
THOMAS HELMER PEDERSEN

Power to

change the world
We are Europe’s leading fuel cell company focusing on R&D,
engineering, manufacturing, sales and Customer Care.
Ballard’s zero-emission fuel cell products provide solutions to
some of the world’s most pressing environmental issues and
enable electrification of mobility, including buses, commercial
trucks, trains, marine vessels, passenger cars, forklift trucks,
as well as reliable backup power.
From our European headquarters in Hobro, Denmark, our
business activities focus on:
• Marine Center of Excellence - We design and build the
fuel cell module FCwaveTM for marine applications
• Critical Infrastructure - We build the FCgen®-H2PM
fuel cell system specifically designed for backup power
of critical infrastructure
• Customer Care - We support customers with high-value
service, training and after-sales support to accelerate
fuel cell development and deployment

Ballard Power Systems Europe A/S · Majsmarken 1 · 9500 Hobro
contact@ballardeurope.com · (+45) 88 43 55 00 · www.ballard.com
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BÆREDYGTIGE BRÆNDSTOFFER
Vores mission er enkel – vi ønsker at
erstatte fossile brændstoffer med
fornybare, bæredygtige brændstoffer
– men vejen dertil er alt andet end
let. I mange år er der blevet forsket i
biobrændstoffer som selvstændige
komponenter, men de har ikke formået
at få fodfæste. En af årsagerne hertil
er, at det er vanskeligt at omdanne
biomasse til biobrændstof på en rentabel
og konkurrencedygtig måde. En del af
vores arbejde består derfor i at gøre
bioraffinaderier mere effektive, så de ikke
kun fremstiller ét produkt fra biomassen,
men udvinder alle de molekyler, der er i
biomassen, og på samme tid fremstiller
biobrændstof og bi-produkter af høj værdi.
Offshore processtyring og kybernetik:
Forskning i systemstyring, digitalisering,
optimering, processtyring og overvågning.
Overordnet set er vores mål med at
integrere disse forskningsområder at opnå
mere bæredygtige biobrændstoffer, bedre
Power-to-X systemer, og at kombinere
biomasse med elektrobrændstofprocesser
(f.eks. lagring af vindenergi). På den måde udnytter vi de potentielle
synergier, der eksisterer mellem processerne samt digitaliserer og styrer
processerne og sikrer, at vi får mest muligt ud af vores råmaterialer og
grønne elektricitet.
Endelig fokuserer vi som en del af den cirkulære økonomi på recirkulering
af næringsstoffer fra biobrændstofprocesser. En af de vigtigste ting
ved vores mission er at være opmærksom på, at vi ikke kun fremstiller
brændstof, men at vi sam-udvinder og fremstiller materialer og kemikalier i
cirkulære processer, hvor alle molekyler udnyttes, og hvor der ikke dannes
affaldsstoffer.
Vi udvinder og fremstiller materialer og kemikalier, der tilfører værdi til
processerne. Tag fosfor som et eksempel: Det er en begrænset ressource,
og det er et vigtigt næringsstof, som vi kan og skal finde bedre måder på at
genindvinde til landbruget som en del af den samlede biobrændstofproces.

MISSIONSLEDER
METTE HEDEGAARD THOMSEN

Danfoss has never been more relevant
We have the solutions for a sustainable world. We invite you to join our strong
and passionate team helping customers with energy efficient green products
and services. We are engineering tomorrow for a better future and aim for
climate neutrality in 2030.

Read more on Danfoss.dk
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DIGITAL
TRANSFORMATION OG
KUNSTIG INTELLIGENS (AI)
Vi ønsker at muliggøre det næste spring i transformationen af
energisystemer ved at bygge bro mellem forskning og innovation
inden for energi, digitalisering og kunstig intelligens samt at
bidrage til den grønne omstilling mod et klimaneutralt samfund. Vi
samarbejder allerede internt på tværs af fagområder, men vi søger
også partnerskaber med andre universiteter og virksomheder inden
for energisektoren, AI og datavidenskab for at indfri vores mål om at
udvikle fremtidens autonome, robuste og pålidelige energisystemer.

Vi tilbyder nye måder at designe, fremstille og levere
serviceydelser til energisystemer på, hvilket gør processen mere
tids- og ressourceeffektiv og i sidste ende reducerer tiden til
markedsintroduktion. Vi muliggør også tilslutning og kommunikation
ved at forbinde forskellige produkter, der kan optimere driften af
hele systemer. Dette for at sikre, at den digitale transformation kan
komme energisektoren til gode.
Jo mere energisystemerne udvikler sig, jo mere har vi brug for nye
værktøjer. Det er her, AI kommer ind i billedet, da det giver os mulighed
for at opbygge optimerede modeller baseret på observationer og
data. AI kan bruges til mange ting, men energisektoren har brug
for noget mere skræddersyet. Først skal vi identificere, hvor AI kan
hjælpe os inden for energianvendelse, og derefter kan vi samarbejde
med forskellige forskningsgrupper, forskere og industrien om at
definere og opbygge løsningerne. Da privatlivets fred og sikkerhed
f.eks. altid er et problem, når vi taler om data og AI, er en af vores
forskningsgrupper dedikeret til cybersikkerhed og til at garantere
sikkerhed i alle anvendelser.

MISSIONSLEDER
H U A I WA N G

A leading partner in
electrical systems
Building on more than 40 years
of experience, KK Wind Solutions
is a strong partner in electromechanical systems for
wind turbines.
We help our customers bring
down costs and optimise
turbine performance.

Learn more at
kkwindsolutions.com
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Missionens hovedfokus er at formidle ny viden til samfundet og
sikre uddannelse af fremtidens energiingeniører i et inspirerende
studiemiljø, så de opnår optimale forskningsbaserede kompetencer
til at løse de komplekse, tværfaglige udfordringer i forbindelse med
den grønne energiomstilling.
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læringsmiljøer, gennem en samarbejds- og forskningsbaseret
indsats blandt vores undervisere, der betyder læring for alle.
Vi tilbyder desuden fleksibel, livslang uddannelse inden for en
energisektor i hastig forandring.

Missionens udadrettede arbejde og vores studenterambassadører
inspirerer og opmuntrer fremtidige generationer ved at formidle
instituttets resultater og gennem aktivt samarbejde med f.eks.
folkeskoler og gymnasier.
En del af missionens brand er vores tætte samarbejde med
virksomheder og beslutningstagere. Vi uddanner fremtidens
innovatører og ledere under mantraet, at de, der er vores studerende
i dag, er morgendagens samarbejdspartnere!
Gennem den tværfaglige karakter af vores PBL-uddannelser
(problembaseret læring) skaber vi konstant nye digitale og hybride

MISSIONSLEDER
MADS PAGH NIELSEN

www.steeperenergy.com
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VEDVARENDE ENERGIKILDER
OG ENERGIØER
Danmark – og vores institut – er førende i verden inden for vedvarende
energi og integration til elnettet. Vi er imidlertid ved at nå et
vendepunkt. Gårsdagens løsninger, strategier og principper er ikke
længere tilstrækkelige, hvis vi vil undgå alvorlige konsekvenser. Vi har
brug for radikale idéer for at sikre bedre adgang til vedvarende energi,
øget produktion, effektivitet og nettilslutning.

det kan blive, da ingen har forsøgt sig med det før. Hvis de bliver en
succes, vil alle ønske at efterligne os, hvilket yderligere vil forbedre
Danmarks omdømme og eksport af teknologi og viden inden for
vedvarende energi.
For at opnå succes med missionens mange mål grupperer vi
fagfolk fra fire områder: produktion, lagring, systemintegration og
pålidelighed. Uden et partnerskab mellem disse fire områder risikerer
vi uoverkommelige forhindringer, men sammen kan vores ofte radikale
tilgange drage fordel af måden, disse mange indfaldsvinkler supplerer
hinanden på. I sidste ende har vores mission til formål at reducere
emissionerne og samtidig forbedre samfundets velfærd.

Vi hjælper med at udvikle disse radikale idéer. Idéer, der hjælper
samfundet med at indfri sine mål, der bidrager til at fastholde Danmark
som førende inden for vedvarende energi, og som samtidig er med til at
skabe grønne jobs. Revolutionerende design er ofte uopnåelige, fordi
vi – endnu – ikke har pålidelige teknologier eller måder at integrere
dem på i elsystemet, så vi fokuserer også på at forbedre effektiviteten
af eksisterende løsninger og integrere disse i et komplekst elnet, at
optimere ved at kombinere dem med flere energisektorer, herunder
Power-to-X, og lave løsninger, der både er skalerbare og anvendelige.
En af de radikale idéer, der kan realiseres, er de energiøer, der
som de første i verden vil blive bygget i Danmark som led i en bred
indsats. Energiøerne vil udnytte vores enorme vindressourcer i
Nord- og Østersøen og fungere som knudepunkter, der kan skabe
bedre forbindelser mellem energi fra havvind og energisystemerne i
regionen omkring de to have. Energiøerne er en så radikal tanke, som

MISSIONSLEDER
F I L I P E M I G U E L F A R I A D A S I L VA

HØJE
AMBITIONER

Jeg elsker udfordringerne med teoretiske elektrotekniske
analyser. Jeg har
stor indflydelse på,
hvordan det endelige
design af stationer og
elnettet ser ud, så det
virker uden fejl eller
mangler.

FOR EN BEDRE

VERDEN

Grønne energiteknologier er i en rivende
udvikling, og jeg er
med på rejsen!

Tag del i den grønne
omstilling. Se mere på
www.energinet.dk/karriere

Chris Skovgaard Hansen
Stærkstrømsingeniør, netanalytiker
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LABORATORIER

SCAN QR-KODEN FOR
AT FÅ E N R U N D T U R

AAU Energi har laboratorier inden for alle dele af energiområdet;
vores topmoderne faciliteter spænder fra laboratorier med
intelligente energisystemer, mellem- og højspændingsudstyr til
et Power-to-X-anlæg i naturlig størrelse. Vores laboratorier er
omdrejningspunkt for nogle meget spændende projekter, hvor vi
samarbejder med energisektoren om at bringe nye teknologier
og koncepter fra laboratorieskala til virkelige systemer og derfra
til fuld skala i drift.
Vi har ca. 5.000 m² indendørs laboratorier, suppleret med udendørs
platforme til store opsætninger og udstyr, som alle understøttes af
en omfattende infrastruktur med elektricitet, ventilation og køling.
Vores forskere, samarbejdspartnere og studerende kan udføre
grundlæggende eksperimenter, pålideligheds- og levetidstest
samt proof-of-concept-test af elektrisk, hydraulisk og termisk/
elektrokemisk udstyr og systemer, ligesom de kan koble sig til og
bruge interne eller eksterne eksperimentelle data via et avanceret
realtidssimuleringslaboratorie.

SCAN QR-KODEN FOR
AT S E 3 6 0 G R A D E R S
VIDEO FRA ET AF
VORES MICROGRID
L A B O R ATO R I E R

We are electrifying the future - wanna join us?
PowerCon is a Danish company
founded in 2009 that has enjoyed
a remarkable growth ever since
We develop and produce full-scale electric power
converters for various applications within three business
segments: Converter Development for Wind Turbines,
Converter Drives for Test Equipment & Shore Power Solutions
We are Europe’s leading supplier of Shore
Power Solutions for Cruise Vessels

Textilvaenget 6 · 9560 Hadsund · Denmark · Phone: +45 79 30 12 20
E-mail: powercon@powercon.dk · Web: www.powercon.dk
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SAMARBEJDE
Hos AAU Energi har vi et omfattende samarbejde med private
virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder
i Danmark og i udlandet. Vores ambition er at være en attraktiv
samarbejdspartner og generere viden i gensidigt forpligtende
partnerskaber til gavn for samfundet.

Vi deltager i mange forskellige partnerskaber og er altid klar til at
indgå i nye samarbejder med institutioner, virksomhedsklynger,
SMV’er osv. Vi er overbeviste om, at samarbejde med det omgivende
samfund øger muligheden for at gøre en forskel og bidrage til at løse
fremtidens energi- og klimaudfordringer.
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