
Med BRN’s årsrapport for 2022 får du indblik i dét, vi står sammen om i Nordjylland. 

Strategiske indsatser, hvor Nordjylland sætter et tydeligt og fælles aftryk og omsætter 

potentialer til virkelighed – til gavn for hele vores landsdel.

Blandt en række aktiviteter og højdepunkter, skitserer vi i årsrapporten tre af BRN’s 

mest centrale indsatser i 2022, som både afspejler Nordjyllands store ambitioner og har 

bred geografisk betydning for Nordjyllands udviklings- og vækstmuligheder.

Derudover kan du i årsrapporten dykke ned i vores aktiviteter, økonomi og operatør-

overblik for 2022.
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Nordjylland har historisk tætte bånd til Forsvaret., og er den eneste landsdel med alle 

tre værn og to civile enheder repræsenteret. Her er opbygget et unikt økosystem af 

uddannelse, forskning, infrastruktur og erhverv, der i forvejen understøtter Forsvaret.

Med politiske mål om at styrke Forsvaret markant frem mod 2030, har Nordjylland 

mulighed for at spille en hovedrolle for fremtidens Forsvar. Tilførslen af militære 

arbejdspladser, udvidelser af kaserner og enheder samt en rolle for Nordjylland som 

logistik– og vedligeholdelseshub kan skabe betragtelige ringe i vandet i hele Nordjylland - 

både ift. bosætnings-, beskæftigelse- og vækstmuligheder for erhvervslivet.

Ved at tage udgangspunkt i Nordjyllands styrkepositioner, arbejder BRN frem mod de 

politiske forhandlinger på at tydeliggøre den store værdi, som Nordjylland kan bidrage med 

til en styrkelse af Forsvaret.

Et stærkt bidrag til 
styrkelse af Forsvaret

I CO2Vision har BRN og en række, nordjyske samarbejdspartnere sikret fundamentet til 

at starte den næste grønne bølge med epicenter i Nordjylland. Fangst, anvendelse og 

lagring af CO2 er både en potentiel gamechanger i bestræbelserne på at reducere CO2-

udledningen til atmosfæren, og et muligt væksteventyr for Nordjylland. Ifølge Rambøll har 

området en potentiel dansk markedsværdi på over 300 mia. kr.

Med udpegelsen af Nordjylland som international foregangsregion, er en bred partnerkreds 

af virksomheder, nu i gang med at skabe hele værdikæden - lige fra CO2’en fanges i 

skorstenen og transporteres i rør, til den lagres i undergrunden eller indgår i produktionen 

af eksempelvis nye grønne brændstoffer. Vi skal nemlig begynde at se CO2 som en 

ressource.

Mulighederne er mange og potentialet stort. Derfor kommer BRN også til at arbejde for, at 

CO2Vision når endnu bredere ud, med mange flere aktiviteter i hele Nordjylland i 2023.

Et grønt væksteventyr

”Med vanlig nordjysk 

samarbejde og dedikation 

kan vi for alvor lægge 

byggestenene til en reel 

’gamechanger’ for klima 

og nordjysk erhvervsliv.”

Sammen har vi...

Sammen har vi...

Sikret 92,4 mio. kr. til ud-

vikling og bred geogra-

fisk deltagelse af Nordjyl-

lands fyrtårn; CO2Vision

Udviklet aktivitetsspor 

for ni test og demonstra-

tion sites, virksomheds-

vejledning og kompeten-

ceudvikling

Kortlagt unikke nordjy-

ske styrkepositioner og 

potentialer for en styrkel-

se af Forsvaret

Arbejdet for etablering 

af nye arbejdspladser, 

udvidelser af militære 

enheder samt positione-

ring af Nordjylland som 

Forsvarets logistik– og 

vedligeholdelseshub.

Arbejdet for etablering 

af nye arbejdspladser, 

udvidelser af militære 

enheder samt positione-

ring af Nordjylland som 

Forsvarets logistik– og 

vedligeholdelseshub.

Indgået national part-

nerskabsaftale, der gør 

Nordjylland til Danmarks 

spydspids inden for CO-

fangst, -anvendelse og 

-lagring.



Elnettets udvikling har ikke fulgt med samfundets hastigt stigende behov for grøn strøm. 

Med en potentiel tredobling i elforbruget frem mod 2030 og årelange udbygningstider, 

risikerer vi, at elnettet bliver en flaskehals for den grønne omstilling og dennes store 

vækstmuligheder for erhvervslivet. Det gælder også i Nordjylland, hvor teknologier som 

Power to X og CO2-fangst, -anvendelse og -lagring har optimale vilkår, men kræver enorme 

mængder grøn strøm tilført.

I 2022 har BRN derfor advokeret for et paradigmeskifte, så det lovgivningsmæssigt bliver 

muligt at udbygning elnettet proaktivt og ud fra ambitioner fremfor behov. Kun sådan kan vi 

komme udviklingen i forkøbet.

I 2023 vil BRN derfor fortsat dyrke den politiske dialog og sikre bred bevågenhed om et 

stærkt elnet som central forudsætning for at indfri Nordjyllands klima– og erhvervsmæssige 

potentialer.

I dette overblik får du en kort gennemgang af højdepunkterne i BRN’s 2022. Udover 

disse er der løbende afholdt møder i både BRN’s tre fora – sekretariatsledelse, 

direktion og bestyrelse – samt i CO2Vision-konsortiet.

Et robust og  
fremtidssikret elnet

”Elnettet skal udbygges 

proaktivt og ambitions-

drevet for at komme på 

forkant med den hastige 

elektrificering”

Aktivitetshøjde-
punkter 2022

• Elnetanalyse

JAN-FEB

• Strategiseminar

• Folkemødedebat om 
elnet

• Klimapolitisk dialogforum

• Studietur København 
(dir.)

MAJ-JUN

• Møde med 
Erhvervsministeren

• Dialog  møde med DI 
Energi

• Pitch til Nordjysk 
Åbningsdebat 

• Kick off på 
forsvarsindsats

SEP-OKT

MAR-APR

• Studietur Bruxelles (best.)

JUL-AUG

• Elnetkonference

• Forsvarsanalyse

NOV-DEC

• Dialogmøde med DI 
Aalborgs bestyrelse

• Møde i 
Overvågningsudvalg

• Klimapolitisk dialogforum

Sammen har vi...

Skabt politisk lydhørhed 

om udfordringerne med 

manglende kapacitet i 

det nordjyske elnet

Belyst flaskehalse i det 

nordjyske elnet med sce-

narieanalyser frem mod 

2025 og 2030

Styrket en fælleskommu-

nal dialog med Energinet 

om Nordjyllands udbyg-

ningsbehov



BRN-operatører
- i arbejdstøjet for Nordjylland

Nordjyllands befolkning var i 2022 vokset til 591.740 borgere.  Dette resulterede i, at BRN 

modtog DKK 11.834.800 i kontingent fra  kommuner og region i 2022.

Efter alle udgifter for året var afholdt endte BRN med et restbudget på 1.576.624. Denne 

rest samt overførsler af tidligere års ubrugte midler overføres til 2023. 

Der blev i 2022 afholdt udgifter på i alt DKK 5.148.912 til BRN-indsatser. 

Nedenstående diagram dykker ned i, hvordan midlerne fordelte sig på indsatserne

Sekretariatet
DKK 1.312.983 

NordDanmarks EU-kontor
DKK 4.142.180 

DK2020
DKK 345.899

Fælles midler
DKK 5.148.912

Strategiudvikling
DKK 47.519

Green Hub Denmark
DKK 1.300.000

Klimapolitisk Dialogforum
DKK 11.745

DK2020 - Klimahandlingsplaner
DKK 800.000

NBE
DKK 375.000

Danish Life Science Cluster
DKK 1.000.000

International House 
DKK 200.000

Vækst Via Viden
DKK 539.210

Elnet
DKK 237.452

Forsvar
DKK 637.986

Økonomioverblik 2022

  Bistået hjemtag af 235 mio. kr. i 2020-2022. 

  Ny resultatkontrakt med BRN for 2023-2025 bl.a. med mål om hjemtag på 225 
mio. kr. i perioden.

  Faciliteret adskillige netværk og samarbejder mellem nordjyske og 
europæiske virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  Igangsættelse af innovationsprojekt, der skal bane vej for sundhedsteknologi 
fra idé og udvikling til implementering og skalering.

  Samarbejde med BRN forlænget t.o.m. 2023 med fokus på understøttelse af 
Regionen og kommunerne med udvikling og implementering af testmiljøer 
og innovative offentlige indkøb.

  Igangsættelse af ni nordjyske test- og demonstrations sites i CO2Vision

  Sikret hjemtag for ca. DKK 25 mio. til finansiering af fuld-elektrisk Hals-Egense 
færge samt indkøb af energieffektive udstyr fordelt på 27 virksomheder

  Udarbejdet CCUS-klyngerapport for udviklingen af fremtidens 
energiinfrastruktur i Nordjylland med indspil fra alle nordjyske kommuner

  Markeret Nordjyllands kriterier og ønsker til udmøntning af Fonden for 
Retfærdig Omstilling.

 Styrkelse af én indgang i Nordjylland for internationale arbejdstagere gennem 
aftale med alle nordjyske kommune om overtagelse af Work in Denmarks 
beskæftigelsesopgaver

 Styrket regional forankring af International House North Denmarks indsatser 
igennem tre arbejdsgrupper, ERFA-netværk samt advisory board og styregruppe for 
nordjyske aktører

 Branding af Nordjylland som karrieredestination gennem internationale kampagner, 

karrieremesser, fem velkomstarrangementer, digitale webinarer og erhvervsservice.

 Fællessekretariatet har ydet en understøttelse og sparring til udvikling af 
kommunale klimahandleplaner for de 11 nordjyske kommuner

 Fem kommuners klimahandlingsplaner er godkendt og seks kommuners 
klimahandlingsplaner forventes godkendt inden udgangen af juni 2023.



Når vi samarbejder i BRN, taler vi med en stærk, fæl-

les stemme, og finder modet til at sætte høje ambiti-

oner og skabe resultater for hele Nordjylland.
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