
Triangle Energy Alliance (TEA)
TEA samler alle centrale aktører, der kan bidrage til at 
skabe et Nordeuropæisk kraftcenter for fremstilling af 
ny, grøn energi til husholdninger, transport og industri. 
Samarbejdet har Trekantområdet som geografisk ud-
gangspunkt, fordi der i forvejen er omfattende og ideel 
infrastruktur, der understøtter sektorkobling. Samar-
bejdspartnerne er både infrastrukturejere, leverandø-
rer, producenter, aftagere, kommuner og rådgivere. 

TEA arbejder for at understøtte virksomhederne 
i at realisere deres PtX-projekter og bidrage til 
bæredygtig vækst og udvikling i kommunerne. 
Vi etablerer videndeling og innovative miljøer på 
tværs af kommuner og virksomheder for at opbyg-
ge stærke og sammenhængende værdikæder for 
PtX i Trekantområdet. Samarbejdet mellem part-
nerne sker på tværs af aktiviteter, men har alle det 
til fælles, at de søger at opbygge synergier, hvor 
én samarbejdspartners kerne- eller udviklingsom-
råde understøtter andres aktiviteter. 

Ved hjælp af kortlægning og afklaring af det infrastruk-
turelle landskab vil partnerskabet også sikre, at det 
energi-strategiske, geografiske landskab bliver kendt 
og anset som en ressource. På den måde bliver fysi-
ske placeringer af anlæg gennemtænkt på forhånd, så 
der er flest mulige synergier i fremtidens energisystem 
med fokus på sektorkobling.

Triangle Energy Alliance (TEA) skaber potentiale 
for en række nye jobmuligheder i Trekantområdet. 
Lykkes TEA med at skabe et nordeuropæisk 
centrum for grønne brændstoffer, gemmer der 
sig store vækstmuligheder for de syv kommuner i 
samarbejdet. TEA’s bestyrelsesformand, Christian 
Motzfeldt, som er tidligere direktør i Vækstfonden, 
vurderer, at med fuld udnyttelse af områdets 

styrkepositioner kan der skabes op mod 20.000 nye job, 
heraf især mange i de arbejdstunge investeringsfaser. 
Brintbranchen estimerer i sine nyeste analyser med 
et potentiale på 53.000 nye jobs i branchen i 2030. 
Estimater fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lyder 
på et mere forsigtigt tal på 22.000 nye brancherelevante 
jobs på landsplan inden for de kommende 5-10 år. 

Tusinder af nye jobs på vej


