
Insero Koncernen
Bæredygtige løsninger på  
morgendagens udfordringer



Hvordan vil I beskrive den rejse Insero har været 
på, siden organisationen blev sat i verden? 

Mogens Vig Pedersen, adm. dir.: 
Jeg synes, vi er kommet langt. Vi anses som en be-
tydelig spiller inden for bæredygtige teknologier og 
løsninger og har opbygget et rigtig godt omdømme i 
relevante kredse inden for energi og IT. For at nå der-
til har de første år budt på konstant udvikling af både 
organisation, forretningsmodel og kompetencer, og 
der har været mange højdepunkter på rejsen.

Nogle af de seneste bedrifter vi har set, er den første 
succesfulde ventureexit med Miitors, samt den første 
investering i en vækstkapitalvirksomhed, nemlig 
Tagarno - begge dele vigtige skridt i vores investe-
ringsfokus. Derudover har vi også for alvor fået gang i 
udviklingen af egne datterselskaber som spin-outs af 
vores kernekompetencer med TADAA! og Best Green.

Ulrik Kragh, best. fmd.:
Jeg er helt enig i de ting, Mogens fremhæver. Bag-
grunden for de milepæle er det, jeg som bestyrelses-
formand er mest stolt af nemlig den kompetenceba-
se, der ligger i Insero. Det at have opbygget så stærk 
en organisation, der udvikler så mange nye forret-
ningsmuligheder - det synes jeg er helt unikt.

Jeg ser vores forretningsmodel med spin-out virk-
somheder som et supplement til vores venture- og 
vækstkapitalinvesteringer. Den forretningsmodel 
kunne tegnes som et akademisk projekt på Handels-
højskolen – men her leves den. Og den leves kun fordi, 
vi har samlet kompetencerne i huset – vel og mærke 
med en kommerciel omsætning og en almindelig 
forretningsdrift.

På den korte bane er vi i gang med en kommercialise-
ringsproces. Vi har en kritisk masse og et godt funda-
ment, som tillader os at være selektive uden at gå på 
kompromis med væksten og dynamikken frem mod 
visionen – også rent kommercielt.

Den rejse vi har været på med tests i levende 
laboratorier har været med til at understøtte, at vi 
nu har knækket koden til at få udviklingsprojekter 
ind som en integreret del af forretningen. Vi har 
tænkt stort og eksperimenteret småt, og det skal 
vi også gøre fremover. Dermed mener jeg, at vi skal 
blive ved med at være dem, der får nye teknologier 
og løsninger ud at leve. Vi spiller en vigtig rolle rent 
samfundsmæssigt og er med små skridt med til at 
løse nogle af verdens helt store klimarelaterede 
problemer.

Organisering af Insero koncernen
Insero Software, TADAA! og Best Green er datterselskaber til Insero A/S, som ejes af modervirksomheden Insero Horsens, der er organiseret som en forening. 
Indtægterne fra omsætningen i Insero A/S, Insero Software, TADAA! og Best Green geninvesteres i at skabe vækst og udvikling

Mogens Vig Pedersen:
For mig at se byder fremtiden også på Insero som en 
global spiller. Jeg tror på, at vi kommer til at fylde 
mere i Danmark og på sigt også ud over landets 
grænser. Vi har, som Ulrik nævner, et rigtig godt 
fundament og sammen med den gode opbakning 
vi oplever fra vores lokalområde – både politisk, 
erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt – ser jeg 
Insero blive en spiller, der udbreder vores løsninger 
inden for bæredygtighed og grøn omstilling globalt, 
dog altid med respekt for vores rødder.

Hvor ser I Insero i 2020?

Ulrik Kragh:
I 2020 ser jeg en virksomhed, der er vokset markant 
- både i forhold til arbejdspladser og omsætning. Og 
så ser jeg en række styrkepositioner, hvor Insero er 
nationalt markedsledende inden for udvalgte nicher.

Mogens Vig Pedersen:
Ud over de elementer Ulrik nævner, har jeg en 
ambition om, at vi i 2020 er en betydelig spiller i 
forhold til at fremme de naturvidenskabelige fag. 
Viden generelt og naturvidenskab konkret er selve 
basen for at Insero kan blive ved at udvikle sig i den 
rigtige retning.
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Globalt aftryk  
med lokal forankring

Inseros forretningsmodel kunne 
tegnes som et akademisk  
projekt på Handelshøjskolen  
– men her leves den!”

Jeg ser Insero blive en spiller 
der udbreder vores løsninger 
inden for bæredygtighed og 
grøn omstilling globalt”. 

Ulrik Kragh, best. fmd.

Mogens Vig Pedersen, adm. dir.

Hvor bevæger Insero sig hen i fremtiden?

Ulrik Kragh:
Den oprindelige vision om at skabe Danmarks stærke-
ste kompetencecenter inden for energi og kommuni-
kationsteknologi holder stadig. Det grundlag vi har for 
at forfølge visionen er rigtig godt, og den sværeste 
del af rejsen mod visionen ligger bag os. Det er dog 
ikke en vision, som Insero skal løfte alene. Vi skal være 
drivkraft i forhold til at inspirere andre og magnet i 
forhold til at tiltrække kompetencer og viden.



Bæredygtige løsninger 
på morgendagens 
udfordringer

Verden står over for store udfordringer med klimafor-
andringer og opfyldelse af globale klimaambitioner. 
For at imødekomme disse skal Danmark gå forrest i 
udviklingen af nye, intelligente løsninger inden for 
energi og IT. Det kræver, at danske virksomheder 
tilpasser sig og leverer konkurrencedygtige løsninger, 
der skaber resultater – både for miljøet og på bund-
linjen. Vi skal være i front, når det kommer til forret-
ningsudvikling, og vi skal være på forkant med den 
nyeste viden for at opfylde morgendagens behov.

Som en del af den grønne omstilling vil fremtidens 
energiforsyning i højere grad blive baseret på ved-
varende energi. Det stiller store krav til vores tekno-
logier, men også til deres samspil i det intelligente 
energisystem.

I Insero understøtter vi den grønne omstilling ved at 
rådgive vores kunder og vise dem, at bæredygtighed 
og CO2-reduktion kan være en god forretning, der 
både skaber værdi for klimaet og på bundlinjen. Vi 
agerer spydspids inden for en række faglige områder 
– fra transport og elbiler over energi og varmepumper 

Grønne energiteknologier

Uddannelse og udvikling

Intelligent 
integration

Forretningsudvikling

datamonitorering

Transport og mobilitet

Vi er markedsledende inden for viden om grønne 
energiteknologier og vi formår at integrere 
teknologierne intelligent i fremtidens Smart Grid.

The Insero Grid
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til intelligent integration og data. Dermed medvirker 
vi til udviklingen af fremtidens intelligente energi-
system og arbejder på tværs af forretningsområder, 
forsyningssystemer og fagligheder for at sikre den 
optimale løsning til det enkelte behov.

Vi tiltrækker den nyeste viden fra nationale og in-
ternationale udviklingsprojekter, hvor vi udvikler og 
modner teknologier og forretningsmodeller – og vi 
sørger for, at de testes og demonstreres i hverdagen. 
Samtidig bringer vi denne viden i spil på markedet 
gennem nye produkter, ydelser og services.

Vores løsninger skaber værdi og sætter et markant 
aftryk på samfundet.



Viden om udviklingen inden 
for energisektoren er grund-
stenen i at løse fremtidens 
klimaudfordringer. Derudover 
sætter nye læringsmål og 
innovative teknologier stadig 
større krav til de naturviden-
skabelige uddannelser. 

Vi opsøger nye markedsten-
denser og viden gennem 
forsknings- og udviklingspro-
jekter samt engagerer os i 
styrkelsen af naturvidenska-
belig læring i grundskolen.

Transportsektoren repræ-
senterer en stor udfordring 
i den grønne omstilling 
i forhold til at reducere 
CO2-udledningen og øge 
anvendelsen af vedvarende 
energi. Omvendt er det også 
et område med potentiale 
for at skabe innovation og 
grøn vækst. 

I Insero omsætter vi vores 
fagviden om det globale mo-
bilitetsmarked til analyser, 
strategier og forretningsmo-
deller for internationale pro-
ducenter og virksomheder.

Sikkerhed, pålidelighed og 
kvalitet er nøgleord i kontrol 
af flytrafik. En af udfordrin-
gerne er at skabe overblik 
over den stigende informa-
tionsmængde, som bliver 
gjort tilgængelig for flyvele-
derne - information, der skal 
organiseres og visualiseres 
for at skabe optimal værdi. 

Vi er markedsledende inden 
for mission kritiske systemer 
til kontrol, overvågning og 
monitorering i lufthavne.

Hvordan opvarmer vi vores 
bygninger i fremtidens intel-
ligente energisystem? Der er 
brug for nye, grønne varme-
forsyningsløsninger – især til 
områder uden fjernvarme, 
hvor alternativerne til fossile 
brændsler er begrænsede. 

Vi tilbyder energivenlige 
varmeløsninger til private, 
kommuner og virksomheder 
samt rådgiver green tech 
selskaber om udvikling af nye 
grønne teknologier.

I energisektoren sker der en 
hastig teknologisk udvikling 
med nye reguleringer og 
rammevilkår, som resulterer 
i mange nye forretningsmu-
ligheder. Det gør det til en 
udfordring for aktørerne på 
markedet at skabe overblik 
og fokusere deres indsats det 
rigtige sted. 

Vi hjælper virksomheder med 
at styrke deres konkurrence-
evne gennem forretningsud-
vikling og venturekapital.

Omstillingen fra fossile 
brændsler til vedvarende 
energikilder sætter store 
krav til styringen af fremti-
dens intelligente energisy-
stem. Hidtil har energipro-
duktionen været bestemt af 
forbruget, men i fremtiden 
vil det i stigende grad være 
forbruget, der styres smidigt 
og intelligent i forhold til 
energiproduktionen fra sol 
og vind.

Vi er specialister i at om-
sætte data til værdifuld 
information gennem intelli-
gente softwareløsninger til 
energisektoren.
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Faglige kerneområder

6 The Insero Grid The Insero Grid 7



Vi tiltrækker den nyeste viden fra nationale og internationale 
udviklingsprojekter, hvor vi udvikler og modner teknologier 
og forretningsmodeller – og vi sørger for, at de testes og 
demonstreres i hverdagen. Samtidig bringer vi denne viden i 
spil på markedet gennem nye produkter, ydelser og services.
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Projektudvikling 
Der skaber unikke resultater 
for vores partnere

I Insero deltager vi i nationale og internationale forsk-
nings-, udviklings- og demonstrationsprojekter for at 
være på forkant med den nyeste viden inden for ener-
gi og IT. Projekterne spænder vidt - fra udvikling af 
fremtidens Smart Grid til energieffektiv opvarmning 
af elbiler. Sammen med vores kunder og partnere bru-
ger vi disse projekter til at teste og udvikle ny viden, 
nye forretningsmodeller og nye teknologier. 

Vi ved, at denne type projekter ofte har stor strategisk 
vigtighed for udviklingen af nye forretningsmæssige 
områder. Vores erfaring viser os, at de kan være den 
katalysator, der tager et produkt eller en teknologi 
skridtet videre – eller modner den gode ide og bringer 
den tættere på markedet. 

Det rette match
Energisektoren gennemgår en stor udvikling, hvilket 
resulterer i mange nye forretningsmuligheder, men 
det kan være svært for aktørerne på markedet at ska-
be overblik. I Insero har vi erfaring fra en lang række 
nationale og internationale projekter, som vi supple-
rer med kendskab til markedstendenser og et solidt 
overblik over projektlandskabet og støttemuligheder-
ne. Med udgangspunkt i kundens behov og forretning, 
matcher vi produkter og ideer med den rette projekt-
mulighed, som understøtter forretningsstrategien.

Når den rette projektmulighed er identificeret, står 
vi klar til at rådgive gennem hele processen - eller i 
enkelte stadier. Vi assisterer med alt fra indledende 
screening og etablering af konsortium over projekt-
ansøgning samt løbende administration og formidling 
helt frem til den afsluttende rapportering. På den 
måde sikrer vi, at projekterne kommer godt fra land 
og sikkert i havn. 

Case: EcoGrid 2.0

Projektet EcoGrid 2.0 er Danmarks største 
Smart Grid satsning. Ved at styre energifor-
bruget i 1.100 boliger på Bornholm demon-
strerer projektet, hvordan forbrugere kan 
have fordel af at stille elektrisk fleksibilitet 
til rådighed for energimarkedet. Målet er at 
flytte elforbruget fra overbelastningsperio-
der til tidspunkter, hvor der ikke er mangel 
på strøm samt at aflaste infrastrukturen. 

I projektet udvikler Insero den dataplatform, 
som opsamler energidata fra boligerne med 
henblik på at optimere og styre energiforbru-
get. Det gør vi ved at inddrage elforbrugerne 
i stabiliseringen af elmarkedet - et marked, 
som i fremtiden primært vil være forsynet af 
vedvarende energi og dermed være karakte-
riseret af ustabil energiproduktion. 

Grønne energiteknologier

Uddannelse og udvikling

Intelligent 
integration

Forretningsudvikling

datamonitorering

Transport og mobilitet
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Levende laboratorier
Hvor fremtidens teknologier testes 

I Insero ved vi, at den gode idé kun er første skridt på 
vejen - ideen skal igennem en proces med udvikling, 
test og modning, før det færdige produkt er klar til 
at ramme markedet. Gennem levende laboratorier 
inddrager vi slutbrugerne og markedet tidligt i pro-
cessen. Derved sikrer vi, at nye produkter og ydelser 
udvikles ud fra reelle behov, vaner og adfærd. 

I et levende laboratorium udvikles, testes og de-
monstreres nye teknologier, prototyper, produkter, 
services og forretningsmodeller. Det sker på forskel-
lige platforme - lige fra professionelle test- og udvik-
lingsmiljøer til i hverdagen hos ’rigtige mennesker’. 
Det giver data om, hvordan produkterne bruges, og 
hvordan de kan forbedres. 

Fra viden til værdi
Vi omdanner viden om brugerne og markedet til 
værdi for vores kunder - og for Insero. Brugerinvol-
vering skaber indsigt i brugsmønstre og er med til at 
synliggøre nye muligheder og markedspotentialer 
- samtidig bringer de både os selv og vores kunder 
tættere på markedet. Inddragelse af slutbrugerne 
kan endvidere fjerne usikkerheden om, hvorvidt der 
overhovedet eksisterer et marked og et behov for de 
løsninger, som udvikles. 

I Insero yder vi specialiseret rådgivning inden for 
design og udvikling af levende laboratorier. Vi har 
erfaring fra en lang række forsknings-, udviklings- og 
demonstrationsprojekter, og vi tilbyder adgang til pro-
fessionelle testfaciliteter og udviklingsmiljøer. På den 
måde sikrer vi, at testpersonerne får den bedst mulige 
oplevelse, samt at deltagende partnere får nødven-
dige og troværdige data om både kendte og ukendte 
behov hos brugerne.

Case: SURE! - Bæredygtig 
Energirenovering

Energirenoveringer af boliger opnår sjældent 
de ønskede besparelser, da de fokuserer på 
bygningsmæssige forbedringer uden at tage 
højde for beboernes adfærd. 

Igennem det Nordiske projekt SURE! udvikler 
vi en ny løsning til at opnå energibesparelser 
i etagebyggerier. Løsningen kombinerer opti-
meret opvarmning og indeklima i bygninger 
med interaktiv visualisering, som gør det nem-
mere for beboerne at forstå energiforbruget 
- og reducere det. 

Beboerne spiller en vigtig rolle i udviklingen 
af løsningen, da de skal motiveres til at sænke 
deres energiforbrug. To danske boligforenin-
ger agerer derfor som levende laboratori-
um, og gennem spørgeskemaer, interviews, 
brugerpaneler og pilottests undersøger vi 
deres holdninger og reaktioner. Den endelige 
løsning formes af erfaringerne fra disse tests 
og har som mål at reducere energiforbruget 
med 30 pct. 
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Grønne energiteknologier
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Intelligent 
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Forretningsudvikling

datamonitorering

Transport og mobilitet

Insero tilfører dyb faglig viden og udviser stor professionalisme i 
deres håndtering af projektopgaverne. Med Insero som partner er 
man aldrig i tvivl om, at projektet er i sikre hænder”. 

Henrik Blyt, projektleder i SURE! og adjunkt ved VIA University College.



Rådgivning
Der viser konkrete resultater  
på bundlinjen
Hvordan implementerer man energivenlig opvarm-
ning i en kommune, og hvilken grøn varmeløsning er 
den bedste? Hvad er barriererne for udbredelse af 
e-mobilitet, og hvordan ser prognoserne for elbiler ud 
i de kommende år? Hvordan sikrer vi balancen i elnet-
tet, når fremtidens forsyning er præget af vedvarende 
og fluktuerende energikilder? Og hvordan får vi ung-
dommen til at interessere sig for problemstillingerne? 

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som virksom-
heder, kommuner, regioner og elselskaber står over 
for i takt med, at grønne energiteknologier og den 
intelligente integration af disse rykker højere op på 
den politiske dagsorden. Vi understøtter den grøn-
ne omstilling ved at rådgive og vise vores kunder, at 
bæredygtighed og CO2-reduktion kan være en god 
forretning, der både skaber værdi for klimaet og på 
bundlinjen. 

Vi har dyb faglig viden inden for energi og IT, og på 
den baggrund har vi specialiseret os i at analysere 
markedet, dets strømninger og aktører – også in-
ternationalt. Vores viden og erfaringer omsætter vi 
til skræddersyede analyser, handlingsorienterede 
strategier og konkrete, forretningsudviklende tiltag 
for vores kunder. 

Helhedsorienteret tilgang
Når vi rådgiver vores kunder, leverer vi mere end blot 
passive og afgrænsede analyser med aktuelle over-
bliksbilleder. Vores mål er at skabe vækst og udvikling 
- også på lang sigt. Med udgangspunkt i kundernes 
behov og forretning kigger vi derfor på hele værdi-
kæden og analyserer konkurrencemæssige styrker og 
svagheder. Det holder vi op mod aktuelle muligheder 
og tendenser samt den forventede markedsudvikling 
med henblik på at udvikle forretningsmodeller med 
konkrete handlingstiltag. 

I Insero er vi ofte de første til at betræde nyt land, og 
vi ved, at nye teknologier kræver tid, penge, og ned-
brydning af barrierer. Derfor supplerer vi vores rådgiv-
ning med adgang til levende laboratorier, hvor forret-
ningsmodellerne kan prøves af på rigtige slutbrugere. 

Case: Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune er en foregangskom-
mune med ambitiøse klimamål, og har truffet 
politisk beslutning om, at hele kommunen 
skal være CO2-neutral i 2029. For at nå det 
mål havde Sønderborg Kommune og Project 
Zero behov for en handlingsorienteret, stra-
tegisk energiplan for transportsektoren. 

Insero vandt opgaven på grund af vores dybe 
viden om såvel transportsektoren som grøn-
ne teknologier. Tilgangen til opgaven var en 
kombination af analyser - baseret på inter-
nationale best practices - kreative processer 
og inddragelse af borgergrupper og lokale 
virksomheder. 

Sønderborg Kommune fik derfor en hand-
lingsplan, der baserede sig på markedsten-
denser, og samtidig indeholdt delmål for 
omstillingen til CO2-neutral transport samt 
jobskabelsespotentiale - og som stort set ikke 
behøvede videre bearbejdning inden den 
videre politiske behandling.
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Vi omsætter vores faglige ekspertise 
og erfaring inden for energi og IT til 
nye produkter og virksomheder, som vi 
løbende tester og optimerer i levende 
laboratorier og hos rigtige slutbrugere. 
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Insero Software
Softwareløsninger til internationale 
lufthavne

Insero Software
Insero Software er en veletableret softwarevirksom-
hed, der har mere end 30 års erfaring med at levere 
mission critical software til lufthavne verden over. 
Produktporteføljen består af intelligente produkter 
og softwareløsninger, der dækker alle aspekter af 
flykontrol - fra kundespecificerede enkeltløsninger til 
fuldt integrerede totalløsninger. 

I Insero Software tror vi på, at nøglen til succes ligger i 
at forstå vores kunder. Gennem indsigt i deres forret-
ning udvikler vi intelligente softwareløsninger, som 
understøtter og optimerer flytrafikken i lufthavnen. 
Vores systemer sammensættes af en række standard-
løsninger og optimeres til den enkelte kundes behov, 
så de skaber størst mulig operationel værdi. Alle vores 
løsninger er certificeret i henhold til branchens sikker-
heds- og kvalitetskrav. 

Kvalitet, fleksibilitet og fuld integration…
…der kendetegner Insero Softwares arbejde.

Kvalitet, fordi vores softwareløsninger bygger på 
kundernes input, mangeårige erfaring samt proces-
model, som sikrer drift stabile løsninger. Insero Soft-
ware er kendt i branchen for altid at levere løsninger 
af høj kvalitet til tiden. Vores softwareplatform har 
dokumenteret pålidelighed fra både civile og mili-
tære installationer med mere end en million timers 
akkumuleret drift.

Fleksibilitet, fordi vores team består af kompetente og 
dedikerede medarbejdere, der sætter en ære i, altid 
at levere et fuldt integreret og optimalt fungerende 
system - og fordi det ligger i vores DNA at have en 
løsningsorienteret tilgang, hvor vi giver kunderne den 
løsning, der passer til deres behov. 

Fuld integration, fordi vi ikke kun fokuserer på vores 
egen del af løsningen, men på systemet som hel-
hed. Derfor er det naturligt for os, at sikre at vore 
softwareløsninger integreres i både det tekniske og 
operationelle miljø, hvor systemerne skal anvendes.

Insero Software leverer løsninger til både civile og 
militære lufthavne verden over.

Læs mere på www.inserosoftware.com

Sikkerhed, pålidelighed og kvalitet er 
nøgleord i kontrol af flytrafik. Det gælder 
især de systemer, der bag lufthavnens 
kulisser gør flyvelederne i stand til 
at guide flytrafikken sikkert gennem 
luftrummet. En af udfordringerne er 
at skabe overblik over den stigende 
informationsmængde, som bliver gjort 
tilgængelig for flyvelederne - information, 
der skal organiseres og visualiseres for at 
skabe optimal værdi. 
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Behov for større overblik
Hvert år går mere end 1,4 millioner passagerer 
gennem dørene i Aalborg Lufthavn, som håndterer 
over 40.000 militære og civile operationer årligt.

For at en lufthavn af denne størrelse kan fungere 
optimalt, er det nødvendigt at have tidssvarende 
systemer og værktøjer. Derfor havde Aalborg Luft-
havn brug for en ny, halvautomatisk løsning, der 
samtidig kunne skabe overblik for flyvelederen. 

 

Case: Totalløsning i Aalborg Lufthavn

Skræddersyet totalløsning
Med den integrerede TWR-løsning (I-TWR) fra 
Insero Software, er Aalborg Lufthavn klædt på til 
at håndtere fremtidens udfordringer inden for 
flyvekontrol. Systemet er en sikker, pålidelig og 
effektiv arbejdsplatform, der giver flyvelederne 
realtids-information og overblik over luftrummet 
over og omkring lufthavnen, herunder radardæk-
ning, håndtering af flyveplaner, kontrol og over-
vågning samt meteorologiske informationer. 

Allerede fra den første dialog prioriterede Insero Software at forstå vores 
behov og udfordringer til bunds, og de leverede en unik og skræddersyet 
totalløsning, der passer lige præcis til vores daglige drift”. 

Torben Henriksen, ATC ansvarlig og lufthavnsinspektør i Aalborg Lufthavn. 
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Best Green
Det Insero-ejede selskab Best Green tilbyder en 
enkel, prisvenlig og vedligeholdelsesfri varmeløsning: 
Nærvarme. Her køber, installerer og drifter Best 
Green en varmepumpe hos kunderne, som dermed 
slipper for udgifter til service og vedligehold. I stedet 
betaler de blot for den brugte varme og et årligt 
serviceabonnement. 

Nærvarme henvender sig primært til de områder, 
som ikke har adgang til det kollektive fjernvarmesy-
stem, og som i dag har begrænsede muligheder for 
opvarmning. I Danmark drejer det sig primært om 
ejendomme med olie- og naturgasfyr. Missionen er, at 
fremme den grønne omstilling ved at gøre de nyeste 
grønne varmeløsninger til en god og tryg forretning 
for kunderne.

Fra viden til virksomhed
De første spadestik til forretningsmodellen bag Best 
Green blev taget i en række forsknings- og udviklings-
projekter, som fokuserede på at finde grønne, alter-
native energiløsninger til boligejere, virksomheder og 
offentlige bygninger uden for fjernvarme- og natur-
gasområder. I samarbejde med Energistyrelsen brugte 
vi erfaringerne herfra til at udvikle et koncept, hvor en 
virksomhed tager ansvaret for kundernes varmepro-
duktion - lige fra energitjek og valg af teknisk løsning 
til installation, drift og afregning. Hermed var nærvar-
mekonceptet født.

Konceptet blev efterfølgende afprøvet gennem en 
række live tests hos private familier, som ikke kunne 
kobles på fjernvarmenettet. Resultatet var et unikt 
indblik i, hvordan vi bedst optimerer varmepumpe-
anlæggene og deres drift. Det gør Best Green til 
markedsledende inden for rådgivning, optimering, 
installation og drift af varmepumpeløsninger.

Best Green tilbyder nærvarme til private, virksomheder 
og kommuner. Læs mere på www.bestgreen.dk

Som en del af den grønne omstilling er 
det langsigtede mål, at energiforsyningen 
i Danmark skal baseres på vedvarende 
energi. Derfor står Danmark over for 
store ændringer af energisystemet, 
som vi kender det i dag. Der er brug for 
nye, grønne varmeforsyningsløsninger 
- især til områder uden fjernvarme, hvor 
mulighederne i dag er begrænsede. 

Skanderborg Kommune arbejder for, at gøre de 
lokale landsbysamfund attraktive for kommunens 
borgere, og har derfor en ambition om at nytænke 
og effektivisere deres løsninger. Et vigtigt ind-
satsområde er udfasningen af de mange oliefyr, 
som findes i de landsbyer, der ligger uden for den 
kollektive fjernvarmeforsyning.

I forbindelse med udbygningen af landsbyskolen i 
Hylke valgte Skanderborg Kommune derfor en vedli-
geholdelsesfri nærvarmeløsning fra Best Green.  

Case: Øget bæredygtighed i Skanderborg Kommune

Efter seks måneder med nærvarme havde lands-
byskolen opnået en besparelse på over 40.000 kr. 
på varmeregningen og en reduktion på over 40 
tons CO2 sammenlignet med tidligere års forbrug. 

I kølvandet på landsbyskolens nye varmeløsning, 
har flere private husstande og erhverv i landsby-
en ved Skanderborg koblet sig på den nye nær-
varmeløsning – det svarer til en samlet udfasning 
af olieforbruget i Hylke på over 20%. 

I kommunen vil vi gerne arbejde for, at vores lokale bysamfund bliver ved 
med at være attraktive, men det kræver, at vi nytænker og effektiviserer 
vores løsninger. Med nærvarme sikrer vi en billigere og nemmere drift, 
samtidig med at vi reducerer CO2-udledningen markant”.

Jørgen Gaarde, Borgmester i Skanderborg Kommune.

Best Green
Prisvenlige og vedligeholdelsesfrie 
varmeløsninger
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TADAA!
Attraktiv og prisvenlig  
delebilsordning 

TADAA!
Det Insero-ejede selskab TADAA! tilbyder en attraktiv 
og prisvenlig delebilsordning målrettet boligforenin-
ger og andre faste fællesskaber. Ordningen giver 
brugere med lejlighedsvise kørselsbehov adgang til 
intelligent og elektrisk transport – vel at mærke til en 
fast, lav abonnementspris.

TADAA! er allerede i brug i flere boligforeninger, hvor 
beboerne lige nu drager fordel af et TADAA! abon-
nement. Forventningerne til udbredelsen er høje, og 
boligforeninger landet over ytrer stor interesse for at 
videreudvikle deres værditilbud med en elektrisk dele-
bilsordning, som giver deres beboere friheden ved en 
elbil – uden de udgifter og besvær, som hører med til 
at være bilejer. Og det på en måde, som er både billig, 
miljøvenlig og nem at administrere for fællesskabet.

Delebiler, lige ved døren
Ambitionen i TADAA! er at give adgang til bæredygtig 
mobilitet – lige som der er adgang til TV, telefoni og 
internet.

I modsætning til andre delebilsordninger tilbyder 
TADAA! derfor transport lige ved døren. Delebilen har 
sin egen faste parkeringsplads ved en ladestander, så 
brugerne altid ved, hvor de skal finde den - og hvor de 
skal aflevere den igen. Ordningen er samtidig bygget 
op omkring en skræddersyet abonnementsstruktur, 
som er tilpasset brugernes kørselsmønstre – nøjagtig 
som det kendes fra mobiltelefoni.

Læs mere om TADAA! på www.tadaacar.dk

I Danmark bor hver femte i en boligfor-
ening. Her har over halvdelen ikke ad-
gang til en bil og kommer derfor omkring 
til fods, på cykel eller med offentlige 
transportmidler. Det giver udfordringer, 
når børnene skal køres til fritidsaktivite-
ter, eller når der skal handles stort ind. 
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Med etableringen af TADAA! spiller Insero ind i en 
af tidens største tendenser – nemlig deleøkonomi. 
Mantraet ’Det er bedre at dele og leje end at købe 
og eje’ er underliggende for deleøkonomien og ikke 
mindst for TADAA!.

Deleøkonomi bidrager ikke kun til at reducere det 
overforbrug, som har hersket igennem de sidste 
årtier - det skaber ligeledes en langt højere udnyt-
telsesgrad ved at benytte en ressource, der ellers 
ville stå ubrugt hen i store dele af dens levetid. 

Et godt eksempel på dette er biler, som størstede-
len af tiden står parkeret i indkørslen. 

Den deleøkonomiske trend åbner op for et hav af 
muligheder. Ikke kun for forbrugere, der får ad-
gang til nye ressourcer, men ligeledes for forret-
ninger, der kan bidrage til den positive udnyttelse 
af ressourcerne og dermed hjælpe den grønne 
omstilling på vej - en omstilling, Insero er på for-
kant med gennem initiativer som TADAA!

Case: Hvorfor eje, når du kan dele og leje?
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Vi kigger løbende på, hvordan vi kan gøre vores boligforening mere 
attraktiv for nuværende og fremtidige beboere. Med delebiler fra 
TADAA! kan vi tilbyde vores beboere adgang til en bil, uden de udgifter 
som normalt er forbundet med at være bilejer”. 

Leif Jensen, Direktør for Boligforeningen Århus Omegn



Venture og vækstkapital 
Tag din virksomhed til  
det næste niveau

Venture kapital - mere end bare kapital
Insero tilbyder risikovillig kapital til start-up virksom-
heder med skalerbare forretningsmodeller og globale 
ambitioner inden for energi eller IT, og som kan og vil 
bidrage til at skabe lokale arbejdspladser. Vi supplerer 
kapitalen med specialiseret rådgivning, et attraktivt 
netværk af potentielle samarbejdspartnere og inve-
storer samt adgang til vidensmiljøer og udviklingspro-
jekter - alt sammen med henblik på at udvikle forret-
ninger og skabe succesfulde virksomheder.

Vi ser en investering som starten på et langvarigt part-
nerskab, hvor vi gennem et aktivt bestyrelsesarbejde 
samarbejder med direktionen og den øvrige bestyrel-
se om at skabe værdi og udvikling i virksomheden.

Vækstkapital - forløser virksomheders potentiale
Erhvervsstrukturen i Inseros lokalområde er kende-
tegnet ved små og mellemstore virksomheder, hvoraf 
mange er familieejede. Hidtil har det været svært for 
lokale virksomheder med en omsætning under 100 
mio. kr. at finde kapital til ekspansion, da andre kapi-
talfonde primært fokuserer på større virksomheder.

Insero tilbyder vækstkapital til virksomheder med 
en betydelig omsætning, som har behov for kapital 
til at udvide forretningen til nye markeder eller til at 
styrke afsætningen af deres produkter. Vi investerer 
i virksomheder, der arbejder med fremstilling, han-
del eller service, som har en stærk position på deres 
marked inden for energi og IT, og som har en forank-
ring i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og 
Juelsminde. Inseros investeringer skal være med til 
at realisere det vækstpotentiale, der allerede ligger i 
virksomhederne - og samtidig bidrage til en markant 
vækst i omsætning og indtjening. 

Er du interesseret i kapital til vækst? Læs mere om 
vores investeringskriterier på www.insero.com

I Insero investerer vi kapital i perspek-
tivrige iværksættere inden for energi og 
IT samt i etablerede virksomheder med 
ambitioner om vækst – gerne i samarbejde 
med andre partnere. Med investeringerne 
udvikler vi lokalområdet mellem Horsens, 
Hedensted, Vejle og Juelsminde gennem 
arbejdspladser og vidensopbygning. 
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Teknologivirksomheden OpenTeleHealth tilbyder 
en generisk IT-platform til fjernmonitorering og 
-diagnostik af bl.a. patienter med kroniske sygdom-
me. Selskabet henvender sig således til et marked, 
der på globalt plan anslås til en værdi på 100 mia. 
kr. og som ventes at stige med ca. 20% årligt.

Sammen med SEED Capital og Wellfare Tech Invest 
har Insero investeret i OpenTeleHealth. Med inve-
steringen ser vi en mulighed for at indfri et stort 
potentiale, der kan resultere i eksport af dansk 
teknologi i stor skala.

TAGARNO har igennem de sidste 40 år specialise-
ret sig i synshjælpemidler til svagtseende samt i 
digitale forstørrelsessystemer til inspektion i elek-
tronikbranchen og kontrol i landbrugsindustrien.

Insero har sammen med selskabets nye direktør 
investeret i TAGARNO i februar 2015 i forbindelse 
med selskabets behov for ny kapital. Den nye ejer-
kreds har igangsat en række tiltag, som forventes 
at bidrage til, at TAGARNO i fremtiden kan indfri 
sit fulde vækstpotentiale.

Case 1:  Venturekapital: 
OpenTeleHealth

Case 2:  Vækstkapital: 
TAGARNO

Insero bidrager udover kapital også med deres netværk og faglig 
sparring. Det har givet os muligheden for at sammensætte vores 
eget team og at vokse som virksomhed”. 

Lisbeth Kattenhøj, CEO i Brainreader. 
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Insero er forankret i området mellem Horsens, Hedensted, 
Vejle og Juelsminde. Her bidrager vi til at skabe vækst og 
udvikling ved at fremme naturvidenskabelig undervisning, 
investere i iværksættere og virksomheder samt ved at bakke 
op om lokale sports- og kulturinitiativer.
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Globalt aftryk gennem 
lokalt afsæt

Naturvidenskabelige løsninger på morgendagens 
udfordringer
Verden står overfor store udfordringer med klimafor-
andringer og udfasning af fossile brændsler. Nøglen til 
at løse disse udfordringer findes i at være på forkant 
med udviklingen af nye bæredygtige løsninger. Det 
stiller krav til den kommende generations naturfaglige 
kunden. Derfor engagerer vi os i at uddanne fremti-
dens naturfaglige eksperter, ved at styrke den natur-
videnskabelige læring i grundskolen, så flere unge 
dygtiggør sig inden for de naturtekniske fagområder. 

Igennem en årrække har vi inviteret naturfaglige 
undervisere inden for til konferencen ’Naturfagene 
Ud af Boksen’, vi byder over 100 børn og unge vel-
kommen til sommerlejren ’Summer Science Camp’, 
og vi giver unge naturfaglige talenter næring til deres 
videre uddannelse gennem en årlig legatuddeling. 
Ligeledes er vi med til at støtte naturvidenskabelig 
forskning ved at investere i relevante Ph.d. projekter 
samt forsknings og udviklingsprojekter.

Fremtidens bæredygtige teknologier
Vi prioriterer, at give energi og IT iværksættere opti-
male betingelser til at skabe fremtidens bæredygtige 
teknologier og løsninger. 

Derfor investerer vi venturekapital i iværksættere og 
engagerer os i udviklingen af innovationsmiljøer som 
Vitus Bering Innovation Park i Horsens og Green Tech 
Center i Vejle. Inden for hvert deres område fungerer 
miljøerne som magneter for udvikling, demonstration, 
produktion og kommercialisering af nye teknologier.

Globale sportsoplevelser giver lokalt engagement
Vi bliver alle motiveret og inspireret af store sportsop-
levelser. Internationale resultater af danske atleter 
giver en national stolthed og fællesskabsfølelse, og 
er samtidig med til at sætte Danmark på landkortet, 
som en ambitiøs, viljestærk og ikke mindst handlekraf-
tig nation. Derfor bakker vi op om særligt udvalgte 
sportsatleter, som har et unikt talent samt viljen og 
evnerne til at markere sig på internationalt plan. 

Vi bakker op om de tre sejlsportsbesætninger i  
‘On Board Horsens’ initiativet. På billedet ses 
Anne-Marie Rindom, som tilhører verdenseliten.
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Fakta  
om Insero

Sådan blev vi til
Inseros historie går tilbage til 2008, hvor modervirk-
somheden Insero Horsens blev stiftet med det formål 
at skabe vækst og udvikling inden for energi og 
kommunikationsteknologi i området mellem Horsens, 
Hedensted, Vejle og Juelsminde.

Det skete som resultat af fusionen mellem det da-
værende elselskab Energi Horsens A.m.b.a. og ener-
giselskabet NRGI. Energi Horsens A.m.b.a. havde en 
merværdi i forhold til NRGI, og repræsentantskabet i 
Energi Horsens A.m.b.a. besluttede derfor at placere 
merværdien i en forening - nemlig Insero Horsens. 

Sidenhen har Insero Horsens etableret Insero A/S 
og datterselskaberne TADAA!, Best Green og Insero 
Software. Samlet set kaldes modervirksomheden og 
datterselskaberne for Insero koncernen.

Vores vision 
Visionen for Insero blev vedtaget i 2008, og er fortsat 
grundlæggende for alle vores aktiviteter.

Insero Horsens vil gennem partnerskaber og forret-
ningsmæssige investeringer i oplevelser, uddannelse, 
forskning, innovative iværksættere og virksomheder 
skabe Danmarks stærkeste tekniske kompetencecenter 
inden for energi, IT og teknikken hertil. 

Vores værdisæt
Vores tre værdier danner grundlag for, hvad vi gør og, 
hvordan vi gør det.

·   Format til at turde - format til at forandre.
·   Fokus skaber engagement - fokus skaber resultater.
·    Respekt gør os imødekommende - respekt skaber 

handling med omtanke.

Hvorfor ”Insero”?  
”Insero” stammer fra latin og betyder ”at så, at pode”. 
Og det er netop, hvad vi ønsker med vores investe-
ringer og aktiviteter: Så nogle frø, som bidrager til at 
skabe ny viden, bedre resultater og vækst – både hos 
samarbejdspartnere, kunder og i det lokalområde, 
hvor vi er forankret. 

Her bor vi
Vi arbejder for at udvikle og tiltrække global viden og 
omsætte den til nye og innovative produkter. Derfor 
har vi investeret og bosat os i udviklingsmiljøet, Vitus 
Bering Innovation Park i Horsens, som danner rammen 
om vores arbejde. Udviklingsmiljøet fungerer som 
magnet for udvikling og kommercialisering og bidra-
ger derfor til at skabe et attraktivt miljø, hvor viden 
omsættes til forretning.

Insero er ligeledes medejer af Green Tech Center, som 
er et unikt demonstrationscenter i Vejle med testfaci-
liteter og en energipark.
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Følg os på:

Insero Koncernen
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4A
DK-8700 Horsens

Tlf: +45 7026 3748
kontakt@insero.com

www.insero.com


