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Evaluering: Green Labs testcentre for ny
energiteknologi er godt på vej

Ny evaluering af Green Labs DK-programmet viser, at de nye testcentre for ny
energiteknologi er langt i etableringen. Seks centre har i dag brugere af deres
faciliteter.

Energistyrelsen har foretaget en evaluering af Green Labs DK-programmet,
som har støttet etableringen af en række testcentre for ny energiteknologi.
Programmet har i 2011-14 bevilliget støtte på 210 mio. kr. til 11 centre.
Programmet udløb med udgangen af 2014.

Evalueringen viser, at de etablerede centre generelt forventes at kunne leve
op til programmets formål. De understøtter teknologiudviklingen og
medvirker til at skabe vækst inden for de teknologiområder, hvor Danmark
har en styrkeposition.

Unikke faciliteter

Det vurderes, at centrene er unikke i Danmark og for de flestes
vedkommende også internationalt. Eksempelvis eksisterer der globalt kun tre
tilsvarende testcentre for vindmøllenaceller som LORC’s Lindoe Nacelle
Testing, og flere af PowerLabs faciliteter inden for Smart Grid er enestående i
verdenen og tiltrækker derfor udenlandske virksomheders udviklingsaktivitet.
Desuden viser evalueringen, at flere af de etablerede Green Labs har en høj
grad af åbenhed i forhold til små og mellemstore virksomheder, som dermed
har mulighed for en hurtigere vej til markedet. 
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Oversigt over de danske Green Labs:

Green Lab Ejer af GL Støtte
beløb

Støtt
eår

Etablering
afsluttet

Opstart
af drift

PowerLab DTU Elektro, -Risø og
-Diplom og Østkraft.

15
mio.
kr,

2011 2015 2012

GLEEB
(Green Lab for Energy
Efficient Buildings)

Teknologisk Institut 25
mio.
kr.

2011 2018 2012

LNT (Lindoe Nacelle
Testing)

LORC 76
mio.
kr.

2011 2015 2014

Green Gas Test Center Dansk Gasteknisk
Center - DGC

2 mio.
kr.

2011 2015 2012

DOLL (Danish Outdoor
Lighting Lab)

DTU-Fotonik og
Albertslund
Kommune

15
mio.
kr.

2012 2016 2014

DEIL (District Energy
Innovation Lab)

Teknologisk Institut 15
mio.
kr.

2012 2018 2015

DanWEC (Danish Wave
Energy Center)

DanWEC Fonden 6,4
mio.
kr.

2012 2016 2015

SUS (Green Lab for
Smart Urban Services)

DTU-Fotonik og
Albertslund
Kommune

5,77
mio.
kr.

2014 2017 2017

LORC Nacelle Testing,
Upgrade and extension

LORC 34
mio.
kr.

2014 2016 2016

Green PET Lab DELTA 17
mio.
kr.

2012 Etablering
forsinket

Østerild DTU 30
mio.
kr.

2012 Afkald på
tilsagn

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en



omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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