


KONKRETE LØSNINGER PÅ
MORGENDAGENS UDFORDRINGER 

Verden står over for store udfordringer med klimaforandringer og opfyldelse af klima- 

ambitioner. I den internationale konkurrence skal Danmark gå forrest i udviklingen af 

nye, intelligente teknologier. Danske virksomheder skal udvikle sig og levere innovati-

ve løsninger, der skaber resultater. Vi skal være i front når det kommer til forretnings- 

udvikling, og vi skal være på forkant med den nyeste viden for at opfylde morgendagens 

behov. 

I Insero sætter vi skub i den grønne omstilling og vi udvikler nye, bæredygtige energi-

teknologier til opvarmning, mobilitet og styring. Det er vores passion at byde ind med 

konkrete løsninger i det komplekse samspil af udfordringer. Det er her, vi gør en forskel 

for vores kunder.

Vi kan få fly til at lande sikkert i en lufthavn, vi tilbyder markedets mest effektive energi-

løsninger, og vi kan styre virksomheders og familiers energiforbrug, således at komfort 

og CO2-reduktion går hånd i hånd.

ET FORSPRING PÅ UDVIKLINGEN

Sammen med vores kunder udvikler vi nye løsninger i krydsfeltet mellem energi og IT, og 

vi er med i hele processen – fra finansiering til rådgivning, uddannelse, test og drift. Vi er 

optaget af, at omsætte den nyeste viden fra udviklingsprojekter og forskning til konkre-

te produkter – der virker. 

Vores tværfaglige tilgang gør, at vores løsninger er unikke og relevante for markedet.  

Vi vil udvikle teknologier, der sætter et markant aftryk på samfundet. 

    

Bestyrelsesformand, Ulrik Kragh           Adm. direktør, Mogens Vig Pedersen
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Innovative løsninger inden for energi og IT 
Fremtidens komplekse udfordringer kræ-

ver specialviden kombineret med tværgåen-

de forretningskompetencer. Det får du hos 

Insero – og mere til.

Vi har specialiseret os inden for energi og 

IT, og vi kan hjælpe dig i hele processen fra 

rådgivning til konkrete løsninger, drift og 

vækstkapital.

Vi er på forkant med den nyeste viden og 

brænder for at omsætte den til teknologi-

er, der virker globalt.

Vi er faglige frontløbere på energivenlige 

varmeløsninger, e-mobilitet og lufthavns-

systemer, og vi kan optimere din forret-

ning gennem intelligent software.

Vores ydelser inden for uddannelse, pro-

jekt- og forretningsudvikling samt finan-

siering sikrer, at din virksomhed opnår 

vækst og udvikling.

Tag fat i en af vores 70 rådgivere og eks-

perter. Eller besøg en af vores unikke faci-

liteter – lige fra et live lab til testcentre og 

innovationsparker.
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Energi
Vi hjælper green tech virksomheder med 

at bringe deres produkt på markedet.

Vi rådgiver green tech virksomheder om 

udvikling af nye teknologier og vi hjælper 

med at kommercialisere dem. Vi er specia-

lister i varmepumper, solvarme, demand 

response, kraftvarme og smarte energi-

teknologier.

På baggrund af vores viden tilbyder vi 

energiplanlægning til offentlige myndig-

heder og grønne, enkle varmeløsninger til 

private, virksomheder og kommuner.

Læs mere om vores nye, store satsning på 

energivenlige varmeløsninger til private, 

kommuner og virksomheder på side 21, 

eller tag fat i direktør Simon Steen Kristen-

sen på 41 77 24 70.
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E-mobilitet
Vi udbreder bæredygtig transport og un- 

derstøtter vækst.

Vi omsætter vores indgående viden om det 

globale marked for e-mobilitet til analyser 

og strategier for producenter og virksom-

heder – både internationalt og i Danmark.

Vi rådgiver kommuner og større virksom-

heder gennem transport- og flådeanalyser 

og hjælper med implementering af elbiler 

i flåden. 

Vi samler branchen gennem Nordens fø-

rende erhvervsklynge, hvor mere end 30 

virksomheder er repræsenteret. Derud-

over udvikler vi konstant ny viden og nye 

partnerskaber gennem vores mange ud-

viklings- og demonstrationsprojekter.

Vil du være en del af et hurtigt voksende 

marked? Følg strømmen på LinkedIn/In-

sero E-Mobility eller tag fat i direktør Mai 

Louise Agerskov på 41 77 01 44.
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Lufthavnssystemer
Vi leverer mission kritiske systemer inden 

for kontrol og overvågning.

Igennem dyb indsigt i vores kunders for-

retning udvikler vi intelligente software-

løsninger, som understøtter og optimerer 

driften i lufthavne. Vi er stærke inden for 

integrerede tårnløsninger med radar- 

display, flyveplanshåndtering samt kon-

trol og overvågning af de tekniske hjælpe- 

systemer i lufthavne.

Vi tilbyder en række standardløsninger, 

som skaber operationel værdi. Alle vores 

løsninger leveres i tæt samarbejde med 

vores kunder og er certificeret i henhold til 

branchens strikse sikkerheds- og kvalitets-

krav.

Vi leverer løsninger til både civile og mili-

tære lufthavne i Danmark og Norden. Læs 

om dem på www.insero.com eller tag fat i 

Kim Foged, som er ansvarlig for vores luft-

havnsløsninger, på 20 98 99 56.
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Software & data
Vi omsætter data til værdifuld informati-

on.

Vi er specialister i at udvikle intelligente 

softwareløsninger med høje krav til per-

formance og sikkerhed.

Vi behersker en lang række teknologier, 

som kan sammensættes til specifikke løs-

ninger inden for energi, luftfart og andre 

områder med krav om høj pålidelighed.

Vores designprincipper og unikke samar-

bejdsmodel sikrer dig en hurtig og sikker 

løsning med lave totalomkostninger.

 

Vi er specialister i integrationsopgaver 

hvor dataudveksling mellem forskellige 

standardsystemer stiller store krav til in-

terfaceteknologier og systemforståelse.

Få indblik i vores nye softwareløsning, 

der kan styre dit energiforbrug på side 22, 

eller tag fat i direktør Anders Midtgaard på 

40 82 88 11.
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Projekt- og forretningsudvikling
Vi styrker innovationskraften i danske 

virksomheder.

Vi hjælper virksomheder med at udvikle 

deres forretning gennem nye projekter og 

innovative tiltag.

Vi er med i hele eller dele af processen – 

fra identificering  af  vækstmuligheder  og   

tiltrækning af eksterne midler til bruger-

inddragelse, formidling og gennemførelse.

Vi bidrager til forretningsudvikling gen-

nem markedsanalyser og ved at udvikle  

forretningsmodeller og strategier – og så  

har vi særlig ekspertise inden for fund- 

raising.

Ønsker du hjælp til dit næste projekt?

Kontakt vores chefkonsulent Christian 

Nielsen på 41 77 01 40. På www.insero.com 

kan du samtidig danne dig et overblik over, 

hvordan vi har hjulpet vores kunder - og 

hvordan vi kan hjælpe dig.
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16-17KAPITAL & FUNDRAISING

Kapital & fundraising
Vi realiserer virksomheders vækstpoten-

tiale.

Vi investerer kapital i perspektivrige iværk-

sættere inden for energi og IT og i etab-

lerede virksomheder, der har ambitioner 

om vækst. Når vi har investeret, bidrager 

vi med specialiseret viden, rådgivning og 

adgang til unikke faciliteter.

Rammer forretningen ikke inden for vores 

investeringskriterier, kan vores specialister 

i fundraising hjælpe dig med at søge midler 

hos andre danske og internationale puljer. 

Er du interesseret i ny kapital, så kontakt 

vores investeringschef Søren Munk på 

41 32 98 36.



Uddannelse
Vi styrker læring – fra grundskole til ef-

teruddannelse.

Til grundskoler og ungdomsuddannelser 

kickstarter vi nye koncepter og teknologi-

er inden for innovation, entreprenørskab 

samt teknik og naturvidenskab. Vi gen-

nemfører innovative processer og udvikler 

initiativer, som understøtter gode samar-

bejder mellem uddannelse og erhvervsliv. 

Vi tester nye teknologier, som kan motive-

re og styrke eleverne i deres læring.

Til universiteter og virksomheder tilbyder 

vi kurser i det komplekse energisystem. 

Klik dig ind på på vores interaktive videns-

platform, Energy Together, og oplev hvor-

dan energiteknologier påvirker hinanden. 

Energy Together er samtidig et fælles ud-

gangspunkt for vores undervisning og råd-

givning om energisystemet.

Vi starter hele tiden nye forløb op – følg 

med på www.insero.com eller tag fat i  

direktør Hans Jørn Hansen på 41 32 98 37.
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NISSAN OG INSERO 
SAMARBEJDER OM SMART 
INTEGRATION I DANMARK
Nissan Europe undersøger i øjeblikket Danmark 

som  et  muligt  fremtidigt  nøgleområde  i  for-

hold til  at  demonstrere  intelligent  samspil   

mellem elbiler og elnet.

Insero  er  med  som  rådgiver  og  har  kortlagt 

forretningspotentialet for Nissan.

FÅ OVERBLIK OVER 
ENERGISYSTEMET
Gå på opdagelse i en ny digital platform

og oplev, hvordan de forskellige energi-

teknologier påvirker hinanden. Du kan 

blandt andet simulere effekten af dine 

beslutninger på markedet.

Velkommen til www.energy-together.dk

FLYTRAFIKKEN OVER 
GRØNLAND OVERVÅGES 
INTELLIGENT
Gå på opdagelse i vores flyveplans- 

system på www.insero.com.

22 KONCEPTER TIL VÆKST 
OG INNOVATION
Produktionsvirksomheder i Region Midt-

jylland har i samarbejde med Insero og 

fem kommuner udviklet et katalog med 

initiativer til at skabe fremtidig vækst 

og til at gribe mulighederne i et globalt 

marked.

REGION SYD HAR RETNING 
MOD DEN GRØNNE OM-
STILLING
Vi har kortlagt energiforbruget i regio-

nen og udarbejdet scenarier, konsekven-

ser og initiativer for fremtidens vedva-

rende energier. 

20-21

WHAT’S ON - BLIV INSPIRERET AF 
VORES KUNDECASES 

WHAT’S ON

SPAR PENGE MED ENKEL OG GRØN 
VARMELØSNING FRA BEST GREEN
Gennem selskabet Best Green tilbyder vi en ny og grøn 

varmeløsning til forbrugere, virksomheder og kommuner 

- baseret på varmepumper og energieffektive teknologier. 

Som kunde betaler du kun for den varme, du bruger - til en 

fast, lav pris.

Spar penge allerede i dag på www.bestgreen.dk

Skiftet til varmepumpe har væ-

ret rigtig nemt. Det var meget 

plug´n´play med lige at fjerne det 

gamle oliefyr og så sætte den nye 

varmepumpe op

Brian Kjær, kunde



NY AGGREGATOR SAMLER DATA FRA FLERE TEKNOLOGIER 
I 2015 lancerer vi et nyt produkt, hvorfra 

green tech virksomheder kan indhente vigtig 

information om, hvordan deres energitekno-

logier præsterer.

Det nye produkt samler og visualiserer kom-

plekse energidata i en samlet platform. Det 

gør det muligt for virksomheder at koble sig 

på systemet og downloade værdifulde data.

Green Tech Center i Vejle har allerede in-

stalleret den intelligente softwareplatform, 

som i øjeblikket indhenter data fra centrets 

testfaciliteter, kontorbygning og tilhørende 

energilaug.

ELBILER I FLÅDEN. 
JA ELLER NEJ?
19 kommuner testede elbiler i 14 dage, 

og blev klædt på til at træffe en beslut-

ning.

Læs hele historien på www.insero.com

KEFLAVIKS INTERNATIO-
NALE LUFTHAVN FÅR NYT 
KONTROLSYSTEM
Inseros specialudviklede kontrolsystem

styrer og overvåger effektivt landingslys

og instrumentlandingssystemer.

Læs om løsningen på www.insero.com

INSERO LIVE LAB – STARTSKUDDET 
TIL FREMTIDENS INTELLIGENTE STYRING

Står du med en energiteknologi men mangler 

input til, hvordan den kan optimeres? Nu har du 

muligheden for at få den testet – både i dine kun-

ders hverdag og i testfaciliteter.

Live Labs med testfamilier og tre udviklingsmiljøer 

danner rammen om morgendagens teknologiud-

vikling – lige fra en ny varmeløsning, til solbrønde 

og intelligent styring.

DEL AF INTERNATIONALT PROJEKT  

Vores teststeder spiller en vigtig rolle i danske og 

internationale projekter. Insero Live Lab i Stende-

rup er en del af det europæiske projekt FINESCE, 

som har et budget på 143 mio. kr. Projektet består 

af syv forskellige teststeder i Europa, herunder 

Malmø, Madrid og Stenderup. Målet er at udvikle 

fremtidens internet og det system, der skal styre 

fremtidens energiproduktion og -forbrug.
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km kørt i elbil på 

ét år!



LIVE TEST GIVER DIG VIGTIG VIDEN TIL DINE 

NÆSTE PRODUKTER

I  landsbyen Stenderup uden for Horsens har 20 famili-

er fået deres nuværende boliger opgraderet med nye 

energiteknologier såsom varmepumper, solceller, sol-

brønde og elbiler. Ved hjælp af et Smart Grid afprøver 

familierne både teknologiernes indbyrdes samspil og 

deres sammenhæng med hele energisystemet.

Som en del af projektet udvikles en intelligent styring, 

som kan hjælpe familierne med at optimere deres for-

brug, så det bliver billigere og mere miljøvenligt. Det 

sker på baggrund af forbrugsdata, vejrudsigter, prog- 

noser for produktion af vedvarende energi og varie-

rende elpriser.

INTERVIEWS GIVER BEDRE LØSNINGER

For at optimere på de løsninger og teknologier, der tes- 

tes i vores live lab, interviewer vi løbende familierne 

og udfører forskellige analyser, såsom digitale trans-

portanalyser, spørgeskemaundersøgelser, dagbogs-

stafet og brugerworkshops.

Senest har det givet anledning til re-design og optime-

ring af visualiseringsplatformen i testboligerne i Sten-

derup, så familierne bedre kan følge med i hustandens 

egenproduktion og interagere med det intelligente 

styringssystem.

FLERE ENERGIMÆRKER OP

Projektet  har  givet  en  række  resultater  allerede  ef-

ter  det  første  år. Familierne har oplevet en markant 

forbedring af deres energimærkning - og størstedelen 

er i dag vurderet til energiklasse A.
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BESPARELSE PÅ OPVARMNING
Derudover har de nye teknologier 
forbedret komforten for beboerne

UDVIKLINGSMILJØER ÅBNER DØRE 
TIL GLOBAL VIDEN

På www.insero.com kan du læse mere om vores Live Lab og unikke faciliteter samt, hvordan du kan 

drage fordel af dem - enten som kontor, test- og demonstrationscenter eller som knudepunkt for 

ny inspiration og udvikling. Du kan også tage fat i vores innovationschef Karsten Lumbye Jensen på 

41 32 98 39.

Læs også om Inseros og Green Tech Centers involvering i det internationale projekt, Resilience Lab, hvor 

100 byer verden over arbejder på intelligente løsninger til en bæredygtig fremtid.

Vi har lært mere på et halvt år i dette 
projekt, end mange år på skolebænken 

kunne have lært os

Michael Thomsen

Energitekniker ved Hedensted VVS og 

samarbejdspartner i Insero Live Lab

SPARET CO2 MÆNGDE 
Samlet reduktion på 40  tons 
C02 det første år

NY FORRETNING UDSPRINGER AF LIVE LAB

Et af de mest markante udbytter af vores Live Lab 

koncept er selskabet Best Green, som har udviklet 

en ny forretningsmodel for varme, baseret på var-

mepumper. Selskabet tilbyder en ny varmeløsning, 

hvor kunderne blot betaler for den varme de bru-

ger – til en fast, lav pris. Samtidig slipper kunderne 

for at bekymre sig om startomkostninger, da Best

Green sørger for installation, drift og vedligehold.

FRA LIVE TEST TIL VÆRDIFULDT PRODUKT

Det nye tilbud er et resultat af data fra 282 hus-

standes varmepumper og dyb indsigt i energief-

fektive teknologier. Derudover er løsningen blevet 

live testet på 19 familier,  som ikke kan kobles på 

fjernvarme- eller naturgassystemet. Som en del af 

den grønne omstilling er de, og andre som dem, 

nødsaget til at kigge efter en mere miljøvenlig løs-

ning.

LØBENDE OPTIMERING OG TESTS

De 19 familier tester fortsat løsningen, og bidrager 

med et vigtigt indblik i, hvordan den præsterer. Det

giver mulighed for løbende at optimere og gøre

løsningen endnu mere attraktiv for kunderne.

Se om Best Green er noget for dig på

www.bestgreen.dk.

Vi går ind for grøn energi, men vi vil 
ikke mangle noget

Kirsten Christiansen, testperson i Stenderup
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SÅDAN ER VI ORGANISERET

Vi tilbyder ekspertviden inden for specifikke områ-

der kombineret med et tværgående blik på din for-

retning. Modellen viser vores forretningsenheder: 

Uddannelse, e-mobilitet, geoenergi, IT, energi og 

byggeri samt rådgivning.

Den lilla ring illustrerer fonden Insero Horsens, 

som står bag Insero. Uden for ringen er de iværk-

sættervirksomheder og udviklingsmiljøer, som In-

sero Horsens har en ejerandel i. 

HOS INSERO TILBYDER VI:

- 70 eksperter inden for energi og IT

- Unikke faciliteter

- Et bredt netværk 

- Venturekapital og hjælp til fundraising

- Rådgivning og uddannelse

Tag fat i os, og hør mere om dine muligheder.

ENERGI UDDANNELSEKAPITAL & 

FUNDRAISING

PROJEKT- OG 

FORRETNINGSUDVIKLING

SOFTWARE & 

DATA

E-MOBILITET LUFTHAVNSSYSTEMER

OVERBLIK OVER VORES SPECIALKOMPETENCER

MODERNE 

TESTFACILITETER
MIO. KR. 

I OMSÆTNING I 2014
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HER GØR VI EN FORSKEL

ET LEVENDE 
LABORATORIUM 

Tre udviklingsmiljøer, live labs og mobile 

laboratorier tilbyder unikke faciliteter til 

test og demonstration af nye teknologier.

NYE BÆREDYGTIGE 
TEKNOLOGIER
Sammen med vores kunder har vi udviklet 

nye energiteknologier, herunder varme-

pumper, energipæle og solbrønde.

177 MIO. KR. TIL NY VIDEN 

Vi omsætter forskning til brugbar viden. 

Siden 2008 har vi testet og demonstre-

ret nye løsninger og teknologier for mere 

end 177 mio. kr. - finansieret af nationale 

og internationale puljer og fonde. 

17 % STYRKET INTERESSE 
HOS BØRN
Vores indsats og unikke tilbud til lokale 

skoler i form af nye teknologier og fokus 

på innovation har bidraget til en stigning i 

interessen for naturfagene på 17 %. 

INVESTERINGER I 2014 FOR 
MERE END 41 MIO. KR. 
Siden 2008 har vi investeret i 16 virksom-

heder inden for energi og IT. Alle selskab- 

erne har et stort vækstpotentiale.

INTERNATIONALT NETVÆRK

Internationale netværk, events og kon-

ferencer samler årligt elbilbranchen, 

erhvervsledere, investorer og forskere 

omkring nye teknologier, forretningsmu-

ligheder og viden. 

Insero er etableret af fonden Insero Horsens med en ambitiøs vision: Vi vil skabe bæredygtig vækst og 

udvikling. 

MAGNET FOR INTERNATIONAL VIDEN

Vi arbejder katalytisk for at forfølge vores vision. 

Vores løsninger og investeringer skal skabe værdi 

for vores kunder og samtidig give et afkast og sæt-

te markante  aftryk på vores omkringliggende sam-

fund.

Derfor arbejder vi målrettet på at tiltrække viden, 

netværk og kapital fra hele verden, og vi deltager 

løbende i internationale projekter. Vi investerer i 

nye, innovative virksomheder og teknologier, som 

har globalt potentiale og kan bidrage til vækst.

TAG DEL I UDVIKLINGEN

Du kan være med til at forme fremtidens bæredyg-

tige udvikling. Vi samarbejder med kunder, partne-

re, uddannelsesinstitutioner og leverandører om at 

udvikle morgendagens teknologier og produkter, 

og vi inviterer borgere, studerende og institutioner 

til at være med, når teknologierne skal møde hver-

dagen. 

Sammen kan vi skabe bedre løsninger og styrke vo-

res fælles innovationskraft.

Tag fat i os for at høre mere om dine muligheder. 

SÆT DIT AFTRYK PÅ FREMTIDENS 
VÆKST OG UDVIKLING

28-29HER GØR VI EN FORSKEL

Insero stammer fra latin og betyder ”at så, 

at pode”. Vi sår frø, som skaber ny viden, 

bedre resultater og vækst – både hos vo-

res kunder, samarbejdspartnere og i det 

lokalområde, hvor Insero er forankret.  



Vi skaber værdi for din virksomhed 
gennem morgendagens teknologier.

Tag fat i os eller besøg en af vores 
unikke testfaciliteter

Mogens Vig Pedersen, adm. direktør, Insero
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OM INSERO

Vi tilbyder nye løsninger, produkter og uddannelse inden for energi, IT og lufthavnssy-

stemer. Vi er faglige frontløbere på energivenlige varmeløsninger, e-mobilitet og intel-

ligent styring, og vi tænker teknologiernes integration ind i fremtidens Smart Grid. Vi 

har en tværgående og forretningsorienteret tilgang når vi løser en opgave, og vores 

kunder er både private og offentlige, danske og internationale virksomheder og luft-

havne.

KONTAKT OS

Vitus Bering Innovation Park

Chr. M. Østergaards Vej 4A

8700 Horsens

Tlf: 7026 3748

kontakt@insero.com

www.insero.com


