
 

 

 

 

Ny nordjysk byggeklynge skal gøre regionens 

byggebranche stærkere   
Konsortier der kan byde på totalentrepriser, forretningsudvikling af enkeltvirksomheder og 

innovationssamarbejde på tværs. Det er blot nogle af nøgleordene for Nordjysk 

Byggeklynge, der de næste tre år vil arbejde for vækst og udvikling i regionens bygge- og 

anlægsbranche.  

________________________________________________________________________ 

 

En nordjysk byggebranche, der er mere konkurrencedygtig i 2018 end 2015. Det er det helt overordnede mål 

for Nordjysk Byggeklynge, som er støttet af Region Nordjyllands Vækstforum og ledet af Dansk Byggeri i et 

tæt samarbejde med Energibyen Frederikshavn og Erhvervshus Nord, der bliver sekretariat for projektet. 

Siden SmartCity.dk i ultimo 2014 meldte ud at ville stoppe sine aktiviteter, har Dansk Byggeri arbejdet for, at 

klyngearbejdet kunne fortsætte i nyt regi. 

 

- Dansk Byggeri står i spidsen for Nordjysk Byggeklynge, fordi den skal være med til at sikre, at 

branchen i Nordjylland har de bedste betingelser for at øge produktiviteten, konkurrenceevnen og til 

at skabe flere arbejdspladser i regionen.  Regionens virksomheder får med klyngen gode rammer til 

at klargøre sig til nye markeder og løsninger med relevante partnere på tværs af byggeriets 

værdikæde. Og vi kan bidrage til, at de udviklingsprojekter, der iværksættes i klyngen også er 

projekter, der kommer regionens virksomheder til gode, siger Michael H. Nielsen, direktør hos Dansk 

Byggeri.  

 

 

Klyngens aktiviteter kommer til at rette sig både mod små og mellemstore samt større virksomheder i 

branchen. Klyngen vil indeholde matchmaking og konsortiedannelse, kompetenceløft og 

virksomhedsudvikling, ligesom anvendelse af nye teknologier, internationalisering og 

innovationssamarbejder med fx Aalborg Universitet kan blive en del af klyngens fokus for dem, der kan og 

vil. Koordinering med de regionale rammeprogrammer, erhvervsfremmeaktører og uddannelsesinstitutioner 

er også et fokusområde.  

 

- Byggebranchen er med godt 30.000 beskæftigede et af de største erhverv i Nordjylland. Jeg glæder 

mig til, at vi sammen med Dansk Byggeri og nordjyske interessenter og virksomheder kan være med 

til at skabe en stærk byggeklynge til gavn for vækst og udvikling i vores regionale byggeerhverv, 

siger Niels Christensen, erhvervsdirektør hos Erhvervshus Nord.  

 

Klyngens aktiviteter løber indtil videre frem til udgangen af 2018, og arbejdet er allerede sat i gang.  

 

Hos Dansk Byggeri er Camilla Sandfeld projektleder. Camilla Sandfeld har mange års erfaring med 

udviklingsprojekter i bygge- og anlægsbranchen lokalt:  

 

- Vi glæder os til at komme i gang, og vi vil starte med at holde møder med klyngens interessenter og 

det nordjyske byggeerhverv for at få input til de fokusområder, projektprogrammer og aktiviteter, som 



 

 

vi finder frem til, at der er behov for at starte ud med.  

 

Hos Erhvervshus Nord har man ansat Lene Kappelborg til at arbejde med klyngens aktiviteter. Lene 

Kappelborg har arbejdet som turistdirektør i Frederikshavn Kommune og har stor erfaring i at arbejde med 

små og mellemstore virksomheder, ligesom Lene har været gennemførende i flere projekter og været med til 

at sikre at projektarbejde bliver realiseret så der sker vækst og udvikling.  

 

- Jeg ser frem til at bruge mine erfaringer til gavn for udviklingen af den nordjyske byggebranche, som 

indeholder flere uforløste potentialer fx inden for energirenovering af både private boliger og 

offentlige bygninger. Jeg håber, at mange nordjyske virksomheder vil være med til at spille bolden 

op og være med til at definere, hvordan vi sammen skaber eksempelvis grøn vækst og 

arbejdspladser i byggeriet, siger hun.  

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Lene Kappelborg, erhvervskonsulent Erhvervshus Nord, 

telefon 41 44 82 56 

Camilla Sandfeld, projektleder Dansk Byggeri, telefon 30 70 20 34  

 

Om Dansk Byggeri 

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.000 virksomhed er inden for byggeri, anlæg og 

byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca. 70.000 medarbejdere i Danmark. 

 

Om Erhvervshus Nord 

Erhvervshus Nord drives af Frederikshavn Kommune og de tre erhvervsforeninger i Frederikshavn, Skagen og Sæby, 

som til sammen har flere end 500 medlemsvirksomheder. Husets specialiserede konsulenter yder rådgivning og sparring 

til virksomheder og iværksættere og samarbejder med en bred vifte af aktører både lokalt, nationalt og internationalt for 

at udvikle erhvervslivet.  Målet er at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet.  

Læs mere på www.erhvervshusnord.dk  

 

 

http://www.erhvervshusnord.dk/

