
PtX partnerskabet 
i Trekantområdet



Vores formål:
  Vi arbejder for at etablere et storskala Power to X-anlæg i 

Trekantområdet,  

  Vi vil højne kendskabet til Power to X-kompetencer 

og beslægtede teknologier samt følgeteknologier i 

Trekantområdet og 

   Vi udveksler viden og erfaring og opbygger rammer for 

vidensdeling inden for Power to X-kompetencer og beslæg-

tede teknologier samt følgeteknologier blandt medlemmer 

og andre aktører på området i Trekantområdet.

Vi spiller 
hinanden stærkere
Triangle Energy Alliance 
– PtX partnerskabet i Trekantområdet
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Vores samarbejde opbygger viden og 
skaber overblik om

  Værdikæder og 
sektorkobling

  Produktion af VE og 
bæredygtigt kulstof

  Infrastruktur

  Slutforbrug

  Projekter og finansiering

  Rammevilkår

  Geografisk opland

  Tidslinje og målsætninger

  Kompetencer og 
uddannelse
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Et stærkt 
fællesskab
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Partnere i TEA



Stærkt PtX netværk
Du og din virksomhed får adgang 

til et stærkt og aktivt netværk af 

partnervirksomheder, som deler viden 

og erfaringer i alle PtX-værdikæder 

til gavn for fællesskabet. Netværket 

er dybt forankret i kommunerne 

i Trekantområdet gennem dels 

borgmestrenes deltagelse i TEAs 

bestyrelse, dels gennem samar-

bejdsfora med forvaltningerne om 

blandt andet kortlægninger, analyser 

og fælles planlægningsaktiviteter på 

energiområdet. 

Adgang til fælles analyser af PtX-rele-

vante emner, herunder etablering af 

Vedvarende Energikilder, sourcing og 

håndtering af kulstof, værdikædeana-

lyser og andre fælles aktiviteter, ikke 

mindst af politisk karakter. 

Koordinering og samtænkning 

med kommunernes indsats på 

klima-og energiområderne, herunder 

DK2020-indsatserne. 

4-6 årlige partnerskabsmøder, læring-

sture og involvering i sekretariatets 

aktiviteter. 

Aktiviteter blandt partnervirksom-

heder og koordinering på tværs vil 

bidrage til at Trekantområdet lykkes 

med at understøtte grøn omstilling 

på lokalt, regionalt og nationalt 

Hvad får du og din virksomhed 
ud af at være partner i 
Triangle Energy Alliance? 
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Adgang til fælles analyser af 
PtX relevante emner, herunder 
etablering af VE, sourcing 
og håndtering af kulstof og 
værdikædeanalyser [...]



Bliv en del af en fælles 
målsætning med fokus på 
konkrete, synlige indsatser i 
Trekantområdet om grøn energi 
og fremtidens grønne drivmidler



niveau. PtX-investeringer er et 

middel til at lykkes med de grønne 

målsætninger, og vi er allerede 

langt i Trekantområdet på grund af 

den eksisterende infrastruktur og 

tekniske indsigt.

PtX investeringer er et middel til at 

lykkes med den svære del af grøn 

omstilling på blandt andet tung 

transport og andre kulstofholdige 

produkter, men vi er samtidigt helt 

afhængige af, at vi lokalt og nationalt 

kan planlægge og tiltrække investe-

ringer til produktion af VE. Vi tænker 

hele værdikæden og de nødvendige 

ressourcer ind.

Interessevaretagelse og PR
Du får del i den politiske tyngde, som 

et partnerskab med 7 kommuner 

og foreløbigt 17 virksomheder 

giver, hvor bestyrelsen består 

af borgmestre og direktører for 

partnervirksomheder.

Vi opbygger et PR/presse-netværk 

blandt partnervirksomheder og 

kommuners PA/presse-medarbej-

dere, som i fællesskab skal øge 

synligheden af partnerskabets 

formål.

Styrket kommunikation gennem 

involvering af sekretariatet og 

formand skab i eksempelvis 

pressemedde lelser, kronikker, 

PR-aktiviteter som events og meget 

andet. Du får mulighed for at påvirke 

partnerska bets prioriteringer i 

det politiske arbejde. Det kunne 

være forstærk ning af infrastruktur, 

herunder etab lering af brint-infra-

struktur, regulering af CO
2
-opsamling 

og -anvendelse.

Synlighed 
Bliv en del af en fælles fortælling og 

synlig indsats i Trekantområdet på 

grøn energi og grønne produkter.

I får øget synlighed på rekruttering af 

medarbejdere via link til virksomhe-

dens HR-portal via TEA’s site under 

jobsøgning.

9



Medlemskab af Triangle Energy Alliance
2 muligheder for virksomhedsmedlemskab:

a) Årligt kontingent på 77.000 kr. og 3 års bindingsperiode

b) Årligt kontingent på 100.000 kr. og 1 års bindingsperiode

Styrk din virksomhed 
Bliv partner

Eller kontakt
Søren Schmidt Thomsen 

sst@trena.dk

Tlf. 2946 6864.

 www.trena.dk/blivpartner

Ansøg nu på





Følg vores arbejde på
triangle-energy-alliance

www.trena.dk

Triangle Energy Alliance
v/ Porthouse
Vendersgade 74
7000 Fredericia
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