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Indledning

Indledning

10 år med fokus på bæredygtig vækst og udvikling
I år er det 10 år siden, Insero
Horsens blev stiftet. Det
er en milepæl, som giver
anledning til at træde et
skridt tilbage og kigge på de
aktiviteter, vi allerede har lagt
for dagen - og ikke mindst de
initiativer, som kommer til at
tegne fremtiden.

Insero Horsens startede i 2008 som
en forening, der primært investerede
på baggrund af ansøgninger, til i dag
at være en koncern der går i front
for at skabe en bæredygtig fremtid.
Det har været en markant udvikling,
som er blevet til i kraft af en proaktiv
strategi, stærke partnerskaber og
store ambitioner.
Vækst og udvikling kommer ikke af sig
selv - det kræver viljen til at yde en
proaktiv indsats og modet til at turde
at gå forrest.

Derudover kræver det en samlet
indsats, hvor viden, uddannelse,
erhvervsliv og lokalområde tænkes
samlet. Derfor har vi igennem de
seneste 10 år arbejdet på flere
fronter og med mange aktiviteter.
Alle vores aktiviteter tager dog
udgangspunkt i ét fælles formål: At
skabe bæredygtig vækst og udvikling i området mellem Horsens, Vejle,
Hedensted og Juelsminde inden for
energi og IT.

Det, der driver os, er visionen om at
skabe bæredygtige løsninger på morgendagens udfordringer.

kombinerer økonomisk og miljømæssig
bæredygtighed, så forbrugeren ikke
tvinges til at vælge.

Vi vælger først at køre elbil når den er
bedre og mere behagelig end dieselbilen og vi varmer først vores huse op
med varmepumper når det økonomisk
og komfortmæssigt giver mening.

Nu kigger Insero Horsens frem mod
et nyt årti, og det er i den forbindelse helt naturligt at stille sig selv
spørgsmålet: Hvordan kan vi fortsætte
med at skabe mest muligt vækst og
udvikling i området? I 2018 præsenterer Insero Horsens derfor en ny
udviklingsstrategi for området, som
besvarer netop dét spørgsmål.

Sammen med lokale virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og borgere
udvikler og tester vi løsninger, der

I dette magasin dykker vi ned i Insero
Horsens historie og kigger på nogle af
de milepæle vi igennem de sidste 10
år har været en del af. Vi hører fra de
mennesker, som har været med til at
gøre det muligt og kigger frem mod
de nye initiativer, som kommer til at
tegne fremtiden – ikke kun for Insero
Horsens, men for det område
vi tilhører.
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Værdikæde

Fra viden til vækst
Vi investerer i at øge lokalområdets vidensniveau, innovationsevne samt i at skabe vækst i det
lokale erhvervsliv.
Det gør vi ved at investere i uddannelsesaktiviteter, som fremmer interessen for naturvidenskaben
og klæder de nye generationer på til den digitale fremtid. Vi investerer i udviklingsmiljøer, så gode
ideer kan blive flyveklare. Vi sætter fart på de bedste ideer gennem acceleration og vi investerer
kapital i de virksomheder, der ligesom os, har ambitioner for lokalområdet.

Uddannelse

Udviklingsmiljøer

Acceleration

Venture

Vækst

Unge bliver klædt på
til fremtiden

Steder hvor nye ideer og
teknologier blomstrer

Fart på fremtidens
grønne Danmark

Iværksættere får luft
under vingerne

Virksomheder løftes
til nye højder

Investeringer i uddannelsesaktiviteter
styrker interessen for naturvidenskab og
klæder unge på til den digitale fremtid.

Udviklingsmiljøer skaber de rette rammer
for iværksættere og innovative ideer
gennem både netværk samt test- og
demonstrationsområder.

Acceleration af virksomheder, der driver
den grønne omstilling, bringer Danmark
ind på fremtidens grønne vækstspor.

Venturekapital sætter turbo på
udviklingen og skaber vækst.

Vækstkapital hjælper virksomheder
med ambitioner til at vokse.
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Uddannelse

Investeringer
i uddannelse
styrker fremtiden
Viden, praktiske kompetencer og handlekraft er det, der driver hjulene i vores samfund. For at sikre at vi i
fremtiden har de naturvidenskabelige og tekniske kompetencer, der skal til for at skabe nye grønne løsninger,
prioriterer vi at sætte naturvidenskab, engineering, teknologi samt entreprenørskab på dagsordenen i
uddannelsesverden. Her er et udsnit af 10 års investeringer i uddannelsesaktiviteter.

Uddannelse

Lærere tænker ud af boksen
Siden 2008 har lærere fra hele landet
ladet sig inspirere til at ’tænke ud af
boksen’. Den årlige lærerkonference i
Horsens giver hands-on erfaring med nye
teknologier og undervisningsmetoder
inden for naturvidenskab.
Målet er at dele den seneste viden inden
for naturvidenskabelig undervisning og
danne grobund for at tænke innovation,
entreprenørskab og nye teknologier ind i
undervisningen. I 2017 satte konferencen
rekord med mere end 120 deltagere.

Kirkebakkeskolen får eget FabLab
Med hjælp fra Insero Horsens etablerede
Kirkebakkeskolen i 2015 deres helt eget
Fablab - et innovationsrum, som giver
elever og lærere mulighed for at lære om
teknologi, innovation og naturvidenskab
på tværs af fag. Rummet er udstyret med
nye teknologier, materialer og værktøj til
at opfinde og bygge digitale og fysiske
modeller samt eksperimentere sig frem
til løsninger på konkrete udfordringer i
hverdagen.
Skolens FabLab blev etableret i samarbejde
med Vejle Kommune, Spinderihallerne og
Vejle Kommunes Ungdomsskole.

Skoler knuser problemer med
teknologi
I 2016 indviede 100 lærere og elever Engineering Lab, hvor skoler fra hele landet
kan lære at mestre nye teknologier og
bringe dem i spil i undervisningen.
Målet er at vække de unges interesse
for teknologi og ingeniørfaget allerede i
grundskolen, og siden åbningen har mere
end 300 lærere og elever besøgt Engineering Lab. Her er de blevet udfordret i at
knuse problemer ved at anvende teknologi
og en god portion kreativitet.

Undervisningen rykker ud i mobile
laboratorier
I 2009 inviterede vi lokalområdets naturfagslærere til at komme med bud på,
hvordan man kan styrke interessen for
og kvaliteten af uddannelser inden for
naturvidenskab.
Her opstod ideen til et rullende laboratorium, som kører rundt på områdets skoler.
Vi gennemførte ideen og investerede i tre
Mobil Labs, som siden da har givet lærere
og elever mulighed for at dykke ned i emner
inden for kroppens energi, fremtidens
energi og den gode ide.
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Skoler får øjnene op for LEGO
17 skoler og 48 lærere deltog i 2009 i
projektet LEGO Education.
På baggrund af en ansøgning fra en af
de lokale skoler inviterede Insero Horsens
alle lokalområdets skoler til at deltage i et
projektforløb, som skulle hjælpe skolerne
til at anvende LEGO Mindstorms udstyr i
undervisningen. Her stillede Insero Horsens
undervisningsmateriale til rådighed og
bevilgede LEGO Mindstorms samt LEGO
DUPLO Mekanik til skolerne.

Naturfaglige talenter rejser til
Boston
Hvert år giver vi sammen med Hede Nielsens Fond legater til lokalområdets største
naturvidenskabelige talenter. Modtagerne
er elever fra gymnasier og erhvervsskoler,
som har klaret sig særligt godt inden for
de tekniske og videnskabelige fag.
De seneste år har legatet budt på en
tur til universitetsbyen Boston for at give
inspiration til fremtidige uddannelsesforløb og karriere.
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Udviklingsmiljøer

Udviklingsmiljøer skaber
nye erhvervsmuligheder
Udviklingsmiljøer som Green
Tech Center i Vejle og Vitus
Bering Innovation Park i Horsens
danner rammen om iværksætteri, innovation og test af nye
teknologier – alt sammen for at
udvikle og teste nye, bæredygtige forretningsmodeller.

Skal vi i Danmark indfri vores ambitiøse klimamål, kræver det nytænkning, innovation
og test af nye teknologier. Det offentlige
og private skal arbejde sammen om at få
det optimale udbytte af energien fra vind,
vand, jord og sol.
For at løfte denne opgave investerer vi i
udviklingsmiljøer, der kan danne ramme om
dette arbejde og være med til at skabe nye
muligheder. Et sådant miljø er Green Tech
Center i Vejle, hvor der udvikles nye ideer
og tiltrækkes global viden til lokalområdet
for at løse fremtidens udfordringer.

Samarbejde skaber nye grønne
løsninger
I Green Tech Center har iværksættere, forskere, uddannelsesfolk og virksomheder
adgang til en unik kombination af kontorer, laboratorium, undervisningslokaler og
testcenter, hvor de kan udforske og teste
nye grønne teknologier inden for energi,
klima, vand og data.
Private virksomheder, offentlige institutioner og uddannelsessektoren arbejder
her sammen om at skabe en mere resilient
fremtid - det vil sige en fremtid, hvor vi
bliver endnu mere bæredygtige og
modstandsdygtige i forhold til klimaforandringer.
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Her i Green Tech Center har vi fået adgang til et
netværk, vi ikke kunne have fået et andet sted.”
Thomas Munk Laursen, stifter af Shower Eco Guide

Et fyrtårn for fremtiden
Green Tech Center fremmer innovation,
demonstration og kommercialisering af
vedvarende energiløsninger inden for
energiproduktion, -forbrug, -styring og
-lagring. Alt dette er med til at gøre Green
Tech Center, som består af Green Tech
House, Green Tech Park, Green Tech Lab
og Resilience House, til en magnet for
energiteknisk udvikling, der tiltrækker
virksomheder fra hele landet.
“Det er en stor fordel for os at sidde i
Green Tech Center, fordi vi har mulighed
for at udfordre vores løsninger med forskellige kompetencer i universitetsmiljøet
men også kan få adgang til kommunens
faciliteter og prøve vores løsninger af
i kommunale bygninger gennem triple
helix ordningen,” forklarer Thomas Munk
Laursen, som er stifter og direktør for

iværksættervirksomheden Shower Eco
Guide, der skaber teknologi og samler
data, som bliver brugt til at få folk til at
tage kortere brusebade

Netværk løfter virksomheder
En af de store fordele ved Green Tech
Center, ud over muligheden for at teste
og demonstrere nye teknologier, er det
stærke netværk inden for energi, som
centret byder på. Netop netværket
hjælper mange af de mindre iværksættervirksomheder, som holder til her – blandt
andre ventilationsvirksomheden Vent2U,
der leverer frisk luft og god luftkvalitet til
undervisningslokaler.
”Green Tech Center har været med til at
udvikle min ide. Her har vi prøvet den af
på mange forskellige fronter gennem det

Green Tech Center, Vejle

Vitus Bering Innovation Park: Innovationspark for vækst og udvikling
Vitus Bering Innovation Park i Horsens er i dag en af landets største udviklingsparker
for vækstorienterede virksomheder og iværksættere. Insero Horsens er medejer af
parken, som giver beboerne de bedste rammer for vækst gennem velfungerende
kontor- og mødefaciliteter, virksomhedsrådgivning og adgang til såvel den nyeste
viden som professionelle netværk.

netværk og den viden omkring energioptimering og energiløsninger, som er her
– og det har givet min virksomhed et løft,”
fortæller Lilian Kofod, som er stifter af
Vent2U.

Resiliens betyder at være
modstandsdygtig over for noget.
Triple helix beskriver samspillet
mellem universitet, erhvervsliv og
det offentlige.
Smart Grid er udtrykket for
fremtidens intelligente elnet.
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Acceleration
af fremtidens
vækstvirksomheder
Teknologisk udvikling og digitale landvindinger er med til at skabe nye forretningsmuligheder.
Med Insero som rådgiver får virksomheder hjælp til at udnytte disse muligheder, og dermed
accelerere deres vækst.
Skal Danmark være konkurrencedygtige
i fremtiden, er det afgørende, at vi som
samfund skaber de bedste forudsætninger
for virksomheder, som viser et stort
vækstpotentiale. Insero tiltrækker ny viden,
udvikler nye muligheder, rådgiver om digitale løsninger og investerer i gode ideer, så
de kan vokse sig større og være med til at
accelerere virksomheders forretning.
Vi rådgiver om mulighederne inden for nye
digitale forretningsmodeller og brug af
teknologier, som Internet-of-Things, Big
Data og kunstig intelligens, der kommer til
at spille en nøglerolle i fremtidens vækstvirksomheder. Inden for forretningsudvikling rådgiver vi blandt andet om strategiudvikling, optimering af forretningsmodeller, innovation og markedsstrategier
og hjælper virksomheder med at udnytte
deres vækstpotentiale.
Den viden og indsigt i globale trends og
brug af teknologier, som Insero har fra
dialog med en lang række virksomheder,
bliver brugt i rådgivningen for at skabe
fremtidens vækstvirksomheder. Det sker
blandt andet gennem Scale-Up Denmark
og RB-C.

Scale-up Denmark sætter skub i
forretningen
Det nationale elitetræningsprogram
Scale-Up Denmark, er udviklet til at
accelerere fremtidens elite af højvækstvirksomheder. Som forretningsudvikler
coacher Insero de virksomheder i
Scale-Up Denmark, der arbejder inden
for Energi Effektive Teknologier samt
Oplevelseserhverv og Turisme.
De deltagende virksomheder i Scale-Up
Denmark programmet kommer igennem
intense træningsforløb, bliver matchet med
erfarne mentorer og får kortlagt vejen til
vækst. Med Inseros netværk, adgang
til vidensmiljøer og erfaringer inden for
venture, får virksomhederne desuden
mulighed for at etablere de forbindelser
og partnerskaber, som kan hjælpe dem
med at accelerere deres udvikling.  

RB-C matcher virksomheder
Gennem de seneste år har etablerede
virksomheder på global plan erkendt, at
en vigtig kilde til innovation er at indgå i
samarbejder med opstartsvirksomheder,
da de har en mere innovativ og agil tilgang
til at skabe nye løsninger.

Netop denne type samarbejder er kernen
i et joint venture-selskab, som Insero har
etableret sammen med Valuer.ai. Her bliver
etablerede virksomheder inden for cleantech matchet med innovative opstartsvirksomheder verden over. Herigennem etableres samarbejder, som er med til at accelerere
innovationen i etablerede virksomheder og
udviklingen i opstartsvirksomhederne.
De mest lovende opstartsvirksomheder
identificeres via et globalt netværk af
agenter, og ved hjælp af en platform
bliver etablerede virksomheder derefter
præsenteret for de opstartsvirksomheder,
der bedst matcher virksomhedens strategiske udviklingsretning.
I RB-C rådgiver Insero de etablerede
virksomheder om, hvordan de bedst og
hurtigst får værdi ud af samarbejdet med
opstartsvirksomheder.
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Investeringer fører
virksomheder
mod nye højder

Et succesfuldt samarbejde handler for os om at opbygge gensidig
tillid, så vi bliver de naturlige sparringspartnere for direktionen.”
Søren Munk, Investeringschef, Insero Horsens

Igennem de seneste 10 år har Insero Horsens hjulpet virksomheder med vækstambitioner til at vokse.
Fælles for virksomhederne er, at de bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i lokalområdet og
samtidig arbejder for at løse fremtidens udfordringer med digitale øsninger inden for energi eller IT.

Det er en central del af Insero Horsens
strategi at skabe arbejdspladser og
vækst i lokalområdet mellem Horsens,
Hedensted, Vejle og Juelsminde. Et
blomstrende erhvervsliv er med til at
gøre området attraktivt. Derfor investerer
Insero Horsens i virksomheder, som har
potentiale til at vokse.

Unge og modne virksomheder får
hjælp til vækst
Da investeringerne skal komme lokalområdet til gavn, investerer Insero Horsens i
virksomheder, der allerede hører hjemme i
området, eller som ønsker at bakke op om
Insero Horsens formål.
Når der foretages en investering, skelnes
der mellem to typer; vækstkapital og venturekapital. Venturekapital er for de unge,
innovative virksomheder, som arbejder
inden for energi og IT og har ambitioner
om at vokse ud over landets grænser.
Virksomhederne står tit over for at skulle
færdigudvikle deres produkter og bringe
disse til markedet.

Vækstkapital er derimod henvendt til
modne fremstillings-, handels- og servicevirksomheder, som har behov for en stærk
medejer og kapital til at gennemføre
generations- og ejerskifter eller investeringer i vækst. Det kan være til at udvikle
produkter, udvide til nye markeder eller
lave virksomhedsopkøb.
Ambitionerne for begge type investeringer
er at sætte skub i udviklingen og hjælpe
virksomheder til at vokse sig store.

En investering kommer ikke alene
En investering fra Insero Horsens kommer
ikke alene – investeringsteamet tager
aktiv del i forretningen og understøtter
udviklingen ved at trække på koncernens
kompetencer og netværk. Her får man
hjælp lige fra udviklingen af produkt, salgsstrategi og rekruttering til personlig rådgivning af ledelsen. Det handler om at skabe
bæredygtig forretning, og det gøres bedst
i tæt samarbejde med virksomheden selv.
”Et succesfuldt samarbejde handler for
os om at opbygge gensidig tillid, så vi
bliver de naturlige sparringspartnere for

direktionen. Det gør vi ved at involvere
os i virksomheden og stille vores viden til
rådighed, hvor det giver mening,” fortæller Investeringschef hos Insero Horsens,
Søren Munk.
Virksomhederne får adgang til faglig viden
fra Inseros forretning og kan drage fordel
af mange års erfaring med investeringer.
Derudover åbnes dørene til relevante
personer, virksomheder og investorer i
Insero Horsens netværk – alt sammen med
henblik på at skabe og udvikle succesfulde
virksomheder.
”Den samlede pakke, vi tilbyder, skaber nye
muligheder. Vi ser investeringer som langvarige partnerskaber og sammensætter
det udviklingsforløb, som matcher virksomheden bedst,” fortæller Søren Munk.
Ud over at skabe vækst i lokalområdet er
målet at skabe et attraktivt økonomisk
afkast af investeringen, som efterfølgende
geninvesteres i nye virksomheder. På den
måde er det Insero Horsens ambition at
være en aktiv investeringspartner, også
på den lange bane.

Nuværende investeringer
I øjeblikket har Insero Horsens fem virksomheder
i sin portefølje:
∙ Trusted
∙ Rushfiles
∙ OpenTeleHealth
∙ Brainreader
∙ TAGARNO
Flere af disse investeringer er foretaget i samarbejde
med andre investorer såsom Syddansk Teknologisk
Innovation, Vækstfonden, Seed Capital og Welfare
Tech Invest.

Kriterier for investeringer
Når Insero Horsens modtager en ansøgning, vurderer
vores investeringsteam virksomheden ud fra forskellige
kriterier alt efter hvilken type investering, det drejer
sig om. Fælles for venture- og vækstkapital er dog,
at investeringen skal gavne lokalområdet, og at et
markedspotentiale er til stede.

Mød to af de virksomheder, vi har investeret i
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TRUSTED
- på sporet af vækst
Venture

Hvordan er det at have en aktiv investor i virksomheden, og hvilke muligheder
giver det i hverdagen? Direktøren i Trusted A/S, Niels Henrik Olesen, fortæller
her om den værdi, samarbejdet med Insero Horsens giver ham.

Trusted tilbyder tracking løsninger, der hjælper virksomheder verden over med logistikoptimering samt
lokalisering og sporing af alt lige fra containere til
truede dyrearter.

Jagten på fokus
Da Niels Henrik Olesen tiltrådte som direktør for
Trusted i 2016, var de primære udfordringer at
finde fokus og stabilisere forretningen. Det betød,
at der skulle styr på produktion og økonomi. I den
forbindelse hjalp Insero Horsens med at introducere
ham til virksomheden og dens historie, og han
fremhæver den sparring, han siden har fået
fra bestyrelsesmedlemmerne:
- Med Insero Horsens har Trusted
fået en professionel bestyrelse og gode coaches, som
giver støtte og værdifuld
sparring. De øser af
deres erfaring, og så
har de is i maven og
hovedet oven vande,
når der skal træffes
vigtige strategiske beslutninger - og døren er

altid åben, så jeg løbende har nogle at drøfte mine
udfordringer med, fortæller Niels Henrik Olesen.
I det hele taget ser han Insero Horsens som en
vigtig stifinderfunktion, han altid kan spørge til
råds. Han trækker desuden ofte på forretningsforståelsen og et stort internationalt netværk.

Storebror giver ro i maven
For Niels Henrik Olesen giver det ro i maven at
have en ’storebror’ med på rejsen, og når han er i
dialog med store kunder, nævner han altid Insero
Horsens. Det giver tryghed for kunden og samtidig
en øget respekt, når de hører, at Trusted er en del
af en større organisation, fortæller han.
Gennem de seneste år har Trusted fået en stabil
ordretilgang, hvor salget gradvist øges, og Niels
Henrik Olesen er optimistisk omkring det videre
samarbejde med Insero Horsens:
- Insero Horsens har været på rette sted til rette
tid med de rette kompetencer. Jeg fornemmer helt
klart, at de interesserer sig for virksomheden og vil
os det bedste, og det giver en tro på, at det hele
nok skal lykkes, slutter Niels Henrik Olesen
Siden Insero Horsens blev en del af Trusted i
2014, er der foretaget to yderligere investeringer
i virksomheden - den seneste i 2017 for at skabe
øget vækst - og Trusted A/S er i dag vokset til 10
medarbejdere, hvilket er en fordobling i forhold til
for to år siden.

Niels Henrik Olesen,
direktør, Trusted

TAGARNO - ny digital
kurs skaber fremgang
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Vækst

I 2015 var TAGARNO på udkig efter en investor, som kunne sætte ny retning på virksomheden. I dag er
der fuld fart på vækstambitionerne med et øget digitalt fokus.

TAGARNO er en lokal virksomhed fra
Horsens med mere end 40 års erfaring i
at udvikle og producere digitale forstørrelsessystemer senest til bl.a. elektronikog landbrugsindustrien. I 2015 stod
virksomheden over for en strategisk
udfordring, som betød, at virksomheden
var på udkig efter en investor, som kunne
hjælpe med at gøre værditilbuddet endnu
skarpere. Insero Horsens så et stort
vækstpotentiale og valgte derfor at
investere i virksomheden.

Ny digital kurs
Med investeringen fra Insero Horsens
blev der indsat en ny topledelse, en professionel bestyrelse, og virksomhedens
finansielle grundlag blev genetableret.
Derudover blev der sat fokus på at udvikle
virksomhedens produkter og definere
interessante markeder med henblik på at
skalere virksomheden internationalt. Et af
de vækstpotentialer, der blev identificeret,
var et nyt digitalt fokus på software applikationer til forstørrelsessystemerne.

Førende inden for feltet
TAGARNO har de seneste år rykket sig fra
at fokusere primært på mekanisk design og
hardware til at være førende inden for udvikling af den software, som gør det lettere
for deres kunder at sikre kvaliteten af den
genstand, de analyserer – hvad enten det

er en printplade, en computerchip eller et
frø, som en landmand skal plante.
”Vi er gået fra at være gode til at lave
forstørrelsessystemer til nu også at være
førende inden for avanceret billedanalyse
af disse forstørrelser. Det har vi gjort ved
at udvikle applikationer, som letter arbejdet for vores kunder og samtidig differentierer os fra vores konkurrenter,” fortæller
CEO i TAGARNO, Ole Lind Terkelsen.

Investor på forkant med digitalisering
Forvandlingen fra at være en virksomhed,
som producerer mikroskoper, til at være en
softwarevirksomhed vil blive endnu tydeligere fremover, hvor TAGARNO fortsætter
arbejdet mod at finde nye forretningsområder inden for intelligente softwareapplikationer. Her ser Ole Lind Terkelsen
det som en fordel at have en investor
ombord, som går i front, når det kommer til
moderne teknologier.
”Det er en stor fordel at have en investor
med, som er på forkant med udviklingen
inden for ny teknologi. Jeg er sikker på, at
Insero Horsens stærke fokus på kunstig
intelligens og Internet-Of-Things kan
inspirere os til at udvikle fremtidige
løsninger, som bevæger sig endnu mere i
den retning,” fortæller han.

Store vækstambitioner
I foråret 2018 lancerer TAGARNO helt nye
applikationer og investerer endnu flere
ressourcer i deres udviklingsafdeling. Ole
Lind Terkelsen forudser, at det en tendens,
der fortsætter.
”Ambitionen er at få vores teknologiske
platform af digitale mikroskop-løsninger
og software applikationer ud over rampen
til endnu flere kunder i hele verden. Jeg er
ikke i tvivl om, at vi om nogle år har langt
flere slutbrugere og distributører i både
Europa, Amerika og Asien.”

TAGARNOs teknologi
I landbrugsbranchen bruger man
blandt andet de digitale mikroskoper og applikationer fra TAGARNO
til at kvalitetssikre korn og frø
samt identificere urenheder i mel
gennem knivskarpe og forstørrede
billeder, som efterfølgende kan
gemmes via computersoftwaren.
Med den seneste applikation fra
TAGARNO er det muligt at identificere og tælle urenheder helt
automatisk.
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Ny vision skal skabe vækst og udvikling
Hvordan skaber vi fortsat mest
mulig vækst og udvikling i
lokalområdet? Det spørgsmål
besvarer en ny udviklingsvision.
Visionen er at gøre området til
Danmarks centrum for digitalisering af energi ved at samle
en lang række aktører om én
fælles ambition.

Kunstig intelligens og digitalisering sætter
skub i samfundets udvikling. Løsninger
skaber ikke værdi, alene fordi de er grønne,
men fordi de er intelligente og går hånd i
hånd med økonomi og komfort. Denne udvikling stiller nye krav til eksisterende virksomheder, som skal være parate til digital
omstilling, og danner samtidig grundlag
for at skabe nye intelligente løsninger.

Kombinationen af digitalisering, bæredygtighed og teknologi kalder vi Digital
SustainTech – og det er med Digital
SustainTech, at Insero Horsens vil samle
områdets virksomheder, udviklingsmiljøer og uddannelsesinstitutioner om at
sætte lokalområdet på verdenskortet som
centrum for intelligente, digitale løsninger
til gavn for miljøet.

Midterste cirkel
Strategien bygger på stærke partnerskaber og
sammenkobling mellem lokalområdets uddannelsesinstitutioner, virksomheder, offentlige
institutioner og udviklingsmiljøer, som f.eks.
Green Tech Center og Resilience House i Vejle.
Den yderste cirkel:
Globale virksomheder, fonde og videns institutioner
etablerer sig i området, fordi de ønsker at være en
del af den vækst og udvikling, der sker inden for
Digital SustainTech.

Kobler områdets styrker sammen
Stærke uddannelses- og udviklingsmiljøer,
et mangfoldigt erhvervsliv og stor skaberkraft er særlige styrker for lokalområdet.
Men de enkelte aktiviteter kan ikke stå
alene. Der skal skabes en sammenkobling
mellem den viden, der skabes på skolerne,
den innovation, der opstår i udviklingsmiljøerne og til de virksomheder, som skyder
frem i området.

Ny hub tiltrækker virksomheder
Derfor vil Insero Horsens sammen med en
række strategiske partnere skabe fundamentet for et miljø, som samler områdets
aktører, viden og kompetencer om en
fælles dagsorden. Visionen er, at vi med
det rette økosystem kan skabe et miljø,
hvor nye virksomheder skyder organisk op,
og hvor radikal innovation og viden bliver
grundlaget for at etablerede virksomheder
rykker til området. Dette miljø kalder vi
Digital SustainTech Hub.

Inderste cirkel
Det nye campusområde i Horsens spiller en
central rolle, da der her er en unik mulighed
for at skabe den hub, som skal fundere vækst
og udvikling i hele egnen.

Inkubations- og accelerationsmiljøer
Digital SustainTech Hub fokuserer på hele
værdikæden, når nye forretninger skal
udvikles – fra ideen fødes til virksomheden
er stablet på benene og er klar til vækst.
Her er inkubations- og accelerationsmiljøer kernen, som skal skabe bindeleddet
mellem uddannelse, iværksættere og
virksomheder.

Fundamentet er allerede støbt
Igennem de seneste 10 år har vi arbejdet
med hele værdikæden, fra uddannelse til
stærke udviklingsmiljøer og acceleration
af virksomheder gennem forretningsudvikling og investeringer – alt sammen med
fokus på digitalisering af energi. Den viden
samt de erfaringer og kompetencer, vi har
opbygget, skaber sammen med lokalområdets styrker og stærke partnerskaber
det fundament, som fremtidig vækst og
udvikling inden for Digital SustainTech
kan bygges på.

20

Campus 2021

Campus 2021

Campus 2021
– samarbejde løfter
lokalområdet
I 2021 rykker studerende, iværksættere og virksomheder ind på
den nye campusgrund i hjertet
af Horsens, hvor der er fokus på
i fællesskab at skabe vækst og
udvikling i lokalområdet.

Det nye campusområde, der etableres
overfor Horsens Banegård i 2021, skal
være et samlingspunkt for viden, vækst
og nye forretningsmuligheder. Det skal ske
gennem samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, udviklingsmiljøer og erhverv,
hvor brobygning mellem studerende,
iværksættere og virksomheder giver
unikke muligheder for at styrke områdets
innovationsevne.
Fra 2021 vil Insero Horsens bo side om
side med VIA University College og Vitus
Bering Innovation Park i det nye campusområde, som tilfældet er i dag på Chr. M.
Østergaards Vej.

Topmoderne faciliteter
Netop samspillet mellem disse tre partnere
og de øvrige uddannelsesinstitutioner
på campusområdet vil være centralt, når
byggeriet står færdigt. Ud over at beboerne får adgang til topmoderne faciliteter,
kommer campusområdet også til at indeholde det nyeste inden for laboratorier og
teknik. Det kommer ikke bare de studerende
til gode men også iværksættere og virksomheder, der kan samarbejde om analyser,
prototypeudvikling og vidensdeling.
”Samspillet mellem Insero Horsens, VIA
University College og Vitus Bering Innovation Park spiller en vigtig rolle i at få gode
ideer ud at leve og blive til bæredygtige
virksomheder. Derfor er jeg glad for, at vi
også i fremtiden får mulighed for at videreføre synergierne forbundet med at bo
side om side,” udtaler bestyrelsesformand i
Vitus Bering Innovation Park og prorektor i
VIA University College, Peter Friese.
Med nye faciliteter, den centrale placering
og ikke mindst den direkte kontakt til
erhvervslivet er kimen lagt til, at det bliver
endnu mere tiltalende for unge at tage en
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Samspillet mellem Insero, VIA
University College og Vitus
Bering Innovation Park spiller en
central rolle i at få gode ideer ud
at leve og blive til bæredygtige
virksomheder.”
Peter Friese, Bestyrelsesformand i Vitus
Bering Innovation Park og prorektor
i VIA University College

naturvidenskabelig uddannelse i Horsens.
Dermed er campusområdet ikke blot med
til at løfte uddannelsesniveauet i Horsens
og omegn, men også med til at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft.

Nyt innovationshus
Det omtrent 32.000 kvadratmeter store
byggeri vil være fordelt over tre bygninger
med et højhus på 16 etager centralt placeret. Her vil Insero Horsens og Vitus Bering
Innovation Park have kontor i Innovationshuset, som består af de otte øverste
etager, mens VIA University College får til
huse i de nederste otte etager.

Det nye campus
·	Byggeriet forventes at stå klar i 2021
·	Campusområdet er på omtrent 32.000 kvadratmeter
·	Området kommer til at bestå af tre bygninger med et højhus på
16 etager, hvor innovationshuset udgør de øverste otte etager.
·	Arkitektfirmaet C.F. Møller har tegnet det nye campus-område
·	I alt 27 uddannelser får til huse i VIA University Colleges nye byggeri

22

Sport og kultur

Sport og kultur

23

Et attraktivt lokalområde
tiltrækker talenter
Et attraktivt lokalområde tiltrækker talenter til et voksende erhvervsliv.
Derfor investerer Insero Horsens i at styrke området omkring Horsens,
Hedensted, Vejle og Juelsminde gennem sports- og kulturaktiviteter.

Samlingspunkt for borgere og erhvervsliv
Lokale museer er med til at skildre områdets historie og samle
borgere og erhvervsliv omkring disse historier. Derfor har Insero
Horsens blandt andet investeret i Fængselsmuseet og Industrimuseet i Horsens samt Juelsminde Havnemuseum, der løbende
fortæller havnens 100 år gamle historie på nye måder.

Kulturoplevelser sætter området på landkortet
Store oplevelser med glade mennesker gør området attraktivt at leve og bo i. Derfor bakker
Insero Horsens op om nytænkende og innovative initiativer til blandt andet festivaler og
teaterbegivenheder som Middelalderfestivalen, Horsens Teaterfestival og teaterskolens
Sommerproduktion. I 2014 bidrog vi eksempelvis til verdens største samling af genstande
fra Ringenes Herre: ”Tolkiens Univers” under Middelalderfestivalen på Fængslet i Horsens –
en samling, der tiltrak mere end 1700 besøgende den første weekend.

Attraktive rammer til breddeidrætten
Sportsbaner, udstyr, klubdragter og meget mere. Insero Horsens har i løbet af de sidste ti
år investeret i en lang række lokale klubber og foreninger. Vores aktiviteter inden for sport
gør det mere attraktivt for områdets unge at prøve kræfter med nichesportsgrene og er
samtidig med til at gøre de lokale sportsklubber i stand til at tilbyde gode træningsforhold
til deres medlemmer.

Eliten inspirerer bredden
Insero Horsens investerer i en lang række eliteidrætsklubber for at inspirere
bredden og skabe hold, som folk kan samles om. Insero Horsens har blandt
andet investeret i fodboldholdet AC Horsens, basketballholdet HIC, HH
Håndbold og Horsens Sejlklub – alt sammen for at skabe et aktivt sportsmiljø
med inspirerende sportsoplevelser, der kan bidrage til udviklingen af
lokalområdet ved at gøre det mere attraktivt.
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Kursen sat mod
OL 2020 i Tokyo
VM Guld, OL Bronze og EM Sølv. Det er blot nogle af de medaljer,
som pryder trofæskabet hos verdensklasseatleten Anne-Marie
Rindom. Som den næste i rækken af store sejlsportstalenter
fra Horsens viser hun vejen mod store resultater gennem hårdt
arbejde og dedikation.

Internationale topresultater af danske
atleter er med til at sætte Danmark på
landkortet som en ambitiøs, viljestærk og
ikke mindst handlekraftig nation. Derfor
bakker Insero Horsens op om lokale sportstalenter, som har evnerne til at markere sig
på internationalt plan, og som inspirerer
andre til at turde drømme stort.
En af disse er Laser-Radial sejleren AnneMarie Rindom fra Horsens Sejlklub, som
allerede i en ung alder har deltaget ved
de Olympiske Lege to gange, og som har
blikket stift rettet mod det øverste trin på
podiet til OL 2020 i Tokyo.

”Mange siger, at talent ikke er noget, man
er født med, det er noget man, arbejder
sig til. Jeg har altid trænet mere end de
andre. Jeg har altid været lidt længere tid
på vandet, for jeg har vidst, at det kunne
gøre, at jeg kunne slå dem til konkurrencerne”, siger Anne-Marie Rindom.
”Sportsligt er mit største mål at vinde guld
til OL i Tokyo. Jeg fik bronze sidst, og jeg vil
gerne de to ekstra step op ad præmiestigen. Det er mit store mål. Her er samarbejdet med Insero helt afgørende, da det
betyder, at jeg kan have en båd liggende
i Tokyo og komme derover og træne. Det
kan vise sig at blive rigtig vigtigt i den
sidste ende, når medaljerne skal fordeles”,
siger Anne-Marie Rindom.

Insero var faktisk de første, der økonomisk
bakkede op om min kampagne mod OL i Rio
i 2016. De har valgt at fortsætte frem mod
Tokyo 2020 – det er jeg vældig glad for.”
Anne-Marie Rindom.

Balancen mellem studie og sportslige
ambitioner
Ved siden af en fultidskarriere som sejlsportsprofil læser Anne-Marie idræt på
Aarhus Universitet. Netop muligheden for
at tage en uddannelse ser Anne-Marie som
en fordel – både på kort og længere sigt.
”Jeg tror, det er vigtigt, at man har noget
ved siden af, så man ikke kører død i det og
bliver træt af sporten. Jeg kan tage afsted
et stykke tid og tage hjem og fokusere på
noget helt andet. Når jeg så tager afsted
igen, er jeg fuldstændig frisk og klar i
hovedet til at gå i krig med træningen. Det
tror jeg har været afgørende for de resultater, jeg har nået de sidste mange år”,
siger Anne-Marie, som også ser perspektiver på længere sigt.
”Når man stopper med sin sportskarriere,
så kan det være svært at hoppe videre til
den næste del af ens liv. Her er Insero med
til at sikre, at jeg har et godt springbræt
ud til erhvervslivet, når jeg er færdig med
at dyrke sport. Det betyder alt – det gør,
at man kan købe et hus engang og stifte
familie”, fortæller Anne-Marie.

Samarbejde med Insero
Siden 2014 har Insero Horsens bakket op
om Anne-Marie Rindoms rejse mod store
internationale resultater – først målet
om medaljer ved OL i Rio i 2016 og nu
drømmen om OL guld i 2020.

”Det betyder helt klart noget, hvem man
samarbejder med. Insero er meget innovative i deres tilgang til tingene. Det er også
vigtigt i en sportsgren som sejlsport, hvor
der er mange faktorer, der spiller ind. I
sejlsport skal man være nytænkende med
hensyn til teknik og fysisk form og hurtigt
kunne træffe beslutninger på vandet”,
siger Anne-Marie Rindom.

Viser vejen for fremtidens talenter
Gennem sine imponerende resultater og
tilgang til sin sport er Anne-Marie Rindom
på kort tid blevet et forbillede og rollemodel
for unge talenter med drømme og ambitioner om medaljer til store stævner. På trods
af, at sejlsport kan virke som en solosport,
er videndeling vigtigt.
”Der er mange, der tror, at sejlsport er en
egoistisk sport, og langt hen ad vejen er
det også rigtigt. Jeg er alene i båden, det
er mig, der træffer beslutningerne, og går
der noget galt, så har jeg kun mig selv at
skyde skylden på. Inden for Dansk Sejlunion
gør vi dog samtidig meget ud af at videndele. Det er den danske model, hvor vi
nyder godt af hinandens erfaringer og ikke
opfinder den dybe tallerken hver især”,
uddyber Anne-Marie og fortsætter:
”Jeg ser det som en kæmpe fordel at jeg
vidensdeler, således at de yngre talenter
bliver bedre, så de omvendt kan presse
mig til at blive bedre. Det er super vigtigt”.

Navn: Anne-Marie Rindom
Alder: 26 år gammel
Sportsgren: Laser Radial jolle
Store resultater: VM Guld 2015, VM
Bronze 2016, OL Bronze 2016, EM
Sølv 2017
Insero sponsoreret siden 2014
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Insero Way to Market

Bæredygtige
løsninger på
morgendagens
udfordringer

Insero Way to Market

4. Når ideer får ben at gå på

1. Innovative løsninger viser vejen

Nogle ideer er så gode, at de formår at forene
bæredygtighed, økonomi og komfort. Når det
sker, investerer vi i dem og skaber nye selskaber.

Nogle af de teknologier, der kan rykke vores horisonter,
findes allerede, men skal kombineres på nye måder.

Disse selskaber er efterfølgende med til at tilføje
ny viden og udvikling.

Andre teknologier skal først udvikles. Gennem nationale
og internationale udviklingsprojekter tiltrækker og
udvikler vi nye teknologier og forretningsmodeller.

Spin-out

Forskning
&
Udvikling

Rådgivning

Insero agerer spydspids inden for en række
faglige områder – fra transport og elbiler
over energi og varmepumper til intelligent
integration og software. Vi bygger ambitiøse
løsninger, der virker, hvor mennesker bor og
færdes, ved at tiltrække ny viden, udvikle nye
muligheder, rådgive om bæredygtige løsninger
og investere i gode ideer. Det er Insero Way
to Market.
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Forretningsudvikling

3. Med på råd mod bedre resultater

2. Udvikling og bæredygtig vækst

Vi omsætter vores viden til konkret rådgivning, som
hjælper private virksomheder og offentlige organisationer
mod grønnere løsninger i form af intelligent integration
af energisystemer og services.

Gennem forretningsudvikling og levende laboratorier
bringer vi nye teknologier i samspil med reele brugeres
hverdag. På den måde sikrer vi, at fremtidens løsninger
udvikles ud fra faktiske behov, vaner og adfærd.
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Projekter

Rådgivning

Projekter der udforsker
og udfordrer

Rådgivning der giver
bæredygtige resultater

Udviklings- og demonstrationsprojekter tiltrækker den nyeste viden
og viser vejen til nye forretningsmuligheder.

Viden og erfaring bliver omdannet til praksis, når Insero rådgiver
kunder og kommuner i bæredygtige løsninger.

Prøv1Elbil – Danmarks første projekt
med elbiler
I 2009 indledte Insero – sammen med NRGi
og Teknologisk Institut samt Horsens og
Hedensted Kommune – Danmarks første
demonstrationsprojekt, hvor almindelige
mennesker testede elbiler i hverdagen.
Formålet var at få viden om, hvilken
retning udviklingen af elbiler skulle tage
samt blive klogere på, hvor erhvervspotentialet for branchen lå.
Fra 2009 til 2012 fik 100 familier hver
især tre måneder med en elbil i husholdningen. Deres oplevelser med elbilerne
førte til en række brugerbetragtninger,
som f.eks. at elbilernes varmeanlæg ikke
var gode nok til en kold dansk vinter.
Senere førte Prøv1Elbil til nye projekter,
der har dannet grundlag for nuværende
ydelser inden for e-mobilitet.

Live Lab – fremtidens hjem testet
hos rigtige familier
I 2014 blev Insero Live Lab lanceret som en
del af en ambition om at gøre lokalområdet
til et levende laboratorium. To år testede
20 familier nye energiteknologier som
hybridvarmepumper, solceller, solbrønde,
intelligent styring og elbiler.
Familierne i Insero Live Lab, der var bosiddende i landsbyen Stenderup i Hedensted
Kommune, fik opgraderet deres boliger til
fremtidens intelligente hjem med det ypperste inden for bæredygtigt energiudstyr.
Familiernes energiteknologier blev bundet
sammen og styret via et intelligent
system, som gav indblik i teknologiernes
indbyrdes samspil i rigtige hjem.

EcoGrid 2.0 – fremtidens intelligente
elnet
Projektet EcoGrid 2.0 er Danmarks største
Smart Grid satsning. Smart Grid er et elnet,
der bruger digital kommunikationsteknologi til at registrere og reagere på lokale
ændringer af forbruget. Ved at styre
energiforbruget i op til 1.000 boliger på
Bornholm demonstrerer projektet, hvordan
forbrugere kan have fordel af at stille
elektrisk fleksibilitet til rådighed for energimarkedet. Målet er at flytte elforbruget
fra overbelastningsperioder 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 energiforbruget. 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 karakteriseret af ustabil
energiproduktion.

CO2 besparelser i Sønderborg
Kommune
Sønderborg Kommune er en foregangskommune med ambitiøse klimamål, som
har besluttet, at hele kommunen skal være
CO2-neutral i 2029 - 20 år før resten af
Danmark. For at nå det mål havde Sønderborg Kommune og ProjectZero behov for
en handlingsorienteret, strategisk energiplan for transportsektoren, som samtidig tilgodeså ønsket om at bevare - eller
endda højne - serviceniveauet i kommunen.

Styrket IoT-teknologi hos Horsens
Kommune
IoT eller Internet of Things er en af tidens
helt store tendenser. Smarte, intelligente
løsninger skal være med til at forme
fremtidens samfund – og det gælder også
hos kommunerne. Horsens Kommune
har derfor stillet sig til rådighed som et
åbent laboratorium, hvor erhvervslivet kan
teste IoT-teknologier gennem et LORA-WAN-netværk, som Insero har været
med til at udvikle.

Insero arbejdede med både analyser,
internationale best practices samt inddragelse af borgergrupper og lokale virksomheder. Dette resulterede i, at Sønderborg
Kommune fik præsenteret en handlingsplan
med 27 konkrete initiativer til, hvordan
kommunen frem mod 2029 kan spare
CO2 på transportområdet. Resultatet er,
at Sønderborg allerede i dag sparer store
mængder CO2 inden for fire indsatsområder: Kollektiv transport, privatbilisme, tung
transport og bæredygtig transport.

LORA-WAN er en teknologi, som gør det
muligt at opfange og sende data over
store afstande. Insero har udviklet dataplatformen til netværket, der opsamler
information, som Horsens Kommune kan
bruge i driftsarbejde eksempelvis til at
måle temperatur, luftkvalitet og støj.
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Fremtidens elbiler bliver defineret i
Danmark
I 2015 rådgav Insero Nissan Europe om
forretningspotentialet for smart integration
af elbiler i Danmark.
I forbindelse med opgaven undersøgte
Insero tre typer af smart integration:
Kontrolleret ladning (opladning af elbilen
når el-priserne er lavest), vehicle-to-grid
(strøm leveret direkte til elnettet) og vehicle-to-home (strøm leveret til husstanden
med bilen som batterilager).
Særligt vehicle-to-grid viste indtjeningspotentiale, og konklusionerne blev sidenhen brugt i forbindelse med udviklingsprojektet PARKER, der undersøger, hvordan
elbiler verden over kan levere strøm til
fremtidens elnet.
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Best Green

Best Green

Best Green - bæredygtig
varme på abonnement

CASE

Fra olie
til grøn nærvarme
Best Green tilbyder en
bæredygtig varmeløsning
til private, virksomheder
og institutioner.
Best Green ønsker at gøre nye grønne
varmeløsninger til en god og tryg forretning
for deres kunder. Det kaldes nærvarme,
og løsningen består i, at Best Green køber,
installerer og drifter en varmepumpe hos
kunderne, som på den måde slipper for
udgifter til service og vedligehold. I stedet
betaler de blot for den varme, de bruger
samt et årligt abonnement.

Fra viden til virksomhed
Kimen til Best Green blev lagt i en række
forsknings- og udviklingsprojekter, som
fokuserede på at finde grønne, alternative energiløsninger til områder uden
for det kollektive fjernvarmesystem. I
samarbejde med Energistyrelsen brugte
Insero erfaringerne fra disse projekter til
at udvikle en forretningsmodel, hvor en
virksomhed tager ansvaret for kundernes
varmeproduktion. Hermed var nærvarmeløsningen født.
Konceptet blev efterfølgende afprøvet
gennem en række live tests hos private
familier, hvilket gav et unikt indblik i,

Næste skridt: intelligent styring af varmepumper
Med mere end 200 varmepumpeinstallationer over hele
landet, har Best Green fået et godt greb om det danske
marked, og målet er nu at optimere driften af varmepumperne yderligere. Best Green har allerede udviklet en online
platform, som giver overblik over alle nærvarmeinstallationer

hvordan varmepumpeanlæggene og deres
drift bedst optimeres. På baggrund af disse
erfaringer etablerede Insero selskabet
Best Green, der i dag er markedsledende
inden for rådgivning, optimering og drift af
varmepumpeløsninger i Danmark.
I 2017 bevilgede Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet 25 mio. kr. til kommercialisering og udbredelse af den forretningsmodel, som blev udviklet sammen med
Insero, og her blev Best Green udvalgt
som en af de virksomheder, der modtager
støtte til at gå foran i udbredelsen af grøn
varme på abonnement.

på én gang og sikrer, at de kører optimalt. Skulle der opstå
en fejl på en installation, får Best Green en notifikation, så
fejlen straks kan udbedres. Næste skridt er at videreudvikle
platformen, således at varmepumperne kan fjernstyres og
-optimeres fra centralt hold.
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For mange mennesker i Danmark
er varme i hjemmet noget, der
tages for givet, men det er
langt fra alle steder, der er frit
valg på alle varmehylder. På
Fejø, der ligger nord for Lolland,
er det for eksempel småt med
alternativerne, når det drejer
sig om at få varmet huset op.
Det oplevede ægteparret Erik og Lisbet
Høen-Beck, da de i 2009 flyttede fra
Nordsjælland til Fejø. I deres 261 kvm
store villa var der et gammelt oliefyr, hvor
tanken skulle graves op i en nær fremtid.
De havde derfor et ønske om at udskifte
det gamle oliefyr med en mere tidssvarende varmeløsning, men der skulle gå otte år
før det ønske kunne realiseres.
- Vi har villet udskifte oliefyret, siden vi
flyttede ind, men det var en meget stor

Fakta:
I samarbejde med REFA Energi og
lokale installatører har Best Green
lavet over 80 private og offentlige
varmepumpeinstallationer på
Lolland-Falster og de omkringliggende øer. Installationen hos Erik
og Lisbet Høen-Beck på Fejø har
været i drift et år, og i den periode
har ægteparret sparet 7.7tons CO2
og 9.900 kr. på varmeregningen i
forhold til det gamle oliefyr.

investering for pensionister som os, og de
løsninger vi kunne få, var ikke ideelle til os,
fortæller Erik Høen-Beck.

Fremtidssikret varme uden
bekymringer
En af de løsninger, ægteparret overvejede,
var et pillefyr, men som pensionister fandt
de det besværligt, fordi fyret jævnligt
skulle fyldes op, og derfor kæmpede de
stadig med problemstillingen, da løsningen
præsenterede sig i efteråret 2016. Her så
Erik en annonce i lokalavisen, hvor Best
Green og REFA Energi inviterede til informationsmøde omkring nærvarme.
- Vi fik en rigtig god introduktion til nærvarmekonceptet ved informationsmødet,
og det, at vi kunne leje udstyret hos Best
Green og kun skulle betale et tilslutningsgebyr gjorde det attraktivt rent økonomisk. Og så var det let og bekymringsfrit,
fordi Best Green har ansvaret for service
og reparationer, så vi ikke får ekstra
udgifter.

Knap fire måneder senere, i februar 2017,
blev ægteparret nærvarmekunder og fik en
varmepumpe installeret. Skulle de selv
have købt varmepumpen, vurderer de, at
prisen ville løbe op i omkring 100.000
kroner, og derfor var økonomien en væsentlig grund til, at de valgte nærvarme.
Samtidig fremhæver de besparelserne,
som de har opnået på varmeregningen
sammenlignet med det gamle oliefyr
og nævner i den forbindelse, at de ikke
længere bruger brændeovn som supplerende varmekilde.
Ægteparret ser det endvidere som en
bonus, at varmen er grøn og miljøvenlig,
for de havde ikke lyst til at investere mere
i oliefyret. Derfor fremhæver de også,
at systemet er fremtidssikret – det kan
nemlig få betydning, hvis huset en dag
skal sælges.
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TADAA!

TADAA!

TADAA! - intelligent vej til
grønnere transport

CASE

Horsensianere
deler grønne biler

Fakta:
En delebil er navnet for en bil, der
deles af en række forskellige personer gennem en delebilsordning
delebilordning
eller -klub. Gennem en delebilsorddelebilordning kan medlemmerne via internettet reservere en bil efter behov,
typisk på timebasis.

Horsens Kommune indgik i
2017 en aftale med TADAA!
om at stille delebiler til rådighed
ved rådhuset – til stor glæde
for medarbejderne, private
horsensianere og miljøet.

han med vedligeholdelse og drift ved
Ejendomscenteret.
”Jeg bruger nok delebilen fra TADAA! et
par gange om ugen, når jeg skal ud til de
institutioner, hvor jeg har ansvaret for
vedligeholdelsen,” fortæller Jonas Telling
Johansen.

Borgernes delebil
Når Jonas Telling Johansen har fået fri
fra arbejde og parkeret TADAA! bilen, har
borgerne i kommunen mulighed for at
booke sig ind. Den mulighed griber den
44-årige skolelærer Iben Kinkjær med glæde.

Delebilerne er en del af et samarbejde
mellem TADAA! og Horsens Kommune.
Formålet er at skabe et grønnere og mere
fleksibelt Horsens. Derfor kan kommunens
medarbejdere benytte bilerne i forbindelse
med deres arbejde, mens private borgere
kan bruge bilerne efter kl. 16. På den måde
sparer kommunen penge på kørselsgodtgørelse og administration, mens borgere
får nem adgang til en bil.

Elbil er sund fornuft
For Jonas og hans medarbejdere er det
ikke bare en fordel, at delebilen fra TADAA!
står nemt til rådighed. Det er også en
styrke, at delebilen er en elbil.

”Jeg bruger nok TADAA! omkring fem
gange om måneden, og det giver rigtig
god mening for mig. Mit behov for en bil er
ikke så stort, og derfor kan det betale sig
for mig rent økonomisk at have delebilen,”
fortæller hun.

Nemt at booke delebil
En af de medarbejdere hos Horsens
Kommune, som allerede bruger delebilen,
er Jonas Telling Johansen på 38 år.
Som bygningskonstruktør arbejder
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”Det er sund fornuft at bruge delebilen
frem for sin egen bil, og særligt fordi det
er en elbil. Hvis man vil være grøn, skal
man også gøre noget godt for miljøet,
og med en elbil, der kører på vindenergi,
er vi som ansatte i kommunen med til at
støtte op om miljøet,” lyder det fra Jonas
Telling Johansen.

Iben Kinkjær har været medlem af TADAA!
siden sommeren 2017 og bruger bilen
til flere forskellige gøremål i hverdagen –
blandt andet til at besøge sin kæreste i
Stilling og køre til brunchaftaler i Aarhus.
”Hvis jeg ikke havde haft muligheden
med TADAA!, så havde jeg nok taget det
offentlige. Men jeg synes, at det kan være
besværligt at være afhængig af andre på
den måde,” slutter hun.

Når danskere skal transportere
sig, fører de en stor mængde
forurening med sig. Faktisk står
transport for størstedelen af
Danmarks CO2-udslip – og det
stiger år for år. Skal vi mindske
forureningen, bliver vi nødt til
at finde nye løsninger ved at
skabe grøn omstilling af hverdagens transport – og det gør
TADAA!.

Innovativt, intelligent og simpelt
system
Delebilsordningen TADAA!, forener den
nyeste teknologi inden for software og
elbiler med god komfort, så flere får lyst
til at køre grøn delebil og dermed gøre
hverdagen lettere.  
TADAA!s flåde af delebiler består af elbiler,
der kører på strøm skabt af vindmøller.

Med et intelligent og innovativt bookingsystem, er det nemt for TADAA!s medlemmer selv at låse sig ind og ud af bilen.   

White label delebil
Siden den første delebil rullede på gaden i
boligforeningen Århus Omegns afdeling i
Solbjerg, har TADAA! arbejdet på at udvikle
forretningsmodellen. I takt med at der
kommer flere delebiler i Jylland og på Fyn,
oplevede TADAA! i 2017 en stor efterspørgsel efter den bagvedliggende softwareplatform – herunder bookingsystem
og den intelligente styring af delebilerne.
Denne form for white label-samarbejder,
hvor TADAA! sælger den intelligente
softwareplatform videre til andre virksomheder, vil i høj grad tegne fremtiden for
virksomheden.

En grønnere verden med delebiler
og delt viden
Et eksempel på et succesfuldt white
label-samarbejde er TADAA!s aftale med
AURA Energi. Mens AURA Energi står for

at købe bilerne, sørger TADAA! for at vedligeholde den bagvedliggende software og
hjælpe kunderne med spørgsmål.
Dette samarbejde viser, hvordan en delebilsordning og et energiselskab kan gå
sammen om at fremme den grønne omstilling inden for transport ved at udveksle
viden om intelligent software.

Projekter banede vejen for TADAA!
TADAA! A/S blev stiftet 1. oktober
2015 af Insero, som gennem flere år har
samlet viden om og erfaring med elbiler
gennem projekter som ”Klar til elbil”,
”Prøv1Elbil” og ”Insero Live Lab”.
Fælles for disse projekter var ønsket om,
at undersøge menneskers adfærd i forhold
til elbiler. I løbet af projekterne blev det
klart, at der var et marked for grønne
delebiler, og TADAA! blev skabt som et
datterselskab til Insero.

34

Insero Air Traffic Solutions

Insero Air Traffic Solutions

Insero Air Traffic Solutions
- sikker flytrafik med
intelligent software
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CASE

Fuld kontrol over flytrafikken
i Aalborg Lufthavn
Insero Air Traffic Solutions
skaber intelligente softwareløsninger, der er med til at sikre,
at flytrafikken i Danmark og
udlandet forløber efter planen.

Kontrol af flytrafik handler i høj grad om
sikkerhed, pålidelighed og kvalitet. Det
gælder især de systemer, der bag lufthavnens kulisser gør flyveledere i stand
til at guide flytrafikken sikkert gennem
luftrummet. Dog er den stigende informationsmængde, der er tilgængelig for
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Insero Air traffic Solutions

flyvelederne, en udfordring, da det kan
være vanskeligt at organisere, visualisere
og skabe et overblik over informationen.

Mange års erfaring med digitale
løsninger
Insero Air Traffic Solutions har i mere end
30 år leveret intelligente softwareløsninger, der netop håndterer store mængder
information. Kunderne er lufthavne og leverandører af luftfartstjenester verden over,
og produktporteføljen dækker de fleste
aspekter af flykontrol - fra produktleverancer til fuldt integrerede totalløsninger.

Kunderne er i centrum
Nøglen til succes hos Insero Air Traffic
Solutions ligger i at forstå og samarbejde
med kunderne. Ved at forstå kundernes
forretning og behov udvikler Insero Air
Traffic Solutions intelligente softwareløsninger, der understøtter og optimerer
flytrafikken.
Systemerne bliver tilpasset til den enkelte
kundes behov, så de skaber størst mulig
operationel værdi. Alle løsninger er naturligvis certificeret i henhold til branchens
sikkerheds- og kvalitetskrav.

Samarbejdet mellem Insero
Air Traffic Solutions og Aalborg
Lufthavn letter arbejdet for
flyvelederne og højner sikkerheden for flytrafikken.

Med mere end 40.000 årlige militære og
civile flyvninger er Aalborg Lufthavn en
travl lufthavn, og det kan være vanskeligt
at holde styr på de forskellige former for
flytrafik. Men med I-TWR (Integrated Tower
Solution) fra Insero Air Traffic Solutions er
Aalborg Lufthavn udstyret med det rette
system til at imødekomme de udfordringer,
flytrafikken kan bringe med sig.

Fuld software integration
Insero Air Traffic Solutions har samarbejdet
med Aalborg Lufthavn gennem de sidste
syv år, og lufthavnen har integreret alle
fire innovative dele af I-TWR, som skaber
overblik over al information omkring
flytrafikken, radarmeldinger, udstyr på
landingsbanen, vejrforhold og flyveplaner.
Tilsammen er disse dele med til at lette
arbejdet for flyvelederen og højne sikkerheden for flytrafikken, da al data bliver
samlet og præsenteret overskueligt på
skærmene i kontroltårnet.

Samarbejde skaber udvikling
Samarbejdet mellem Insero Air Traffic
Solutions og Aalborg Lufthavn er gensidigt
og baseret på god dialog. På den måde

imødekommer det både Aalborg Lufthavns
ønsker og behov, samtidig med at Insero
Air Traffic Solutions får værdifulde input
til udviklingen af fremtidige produkter.
Et eksempel på dette er udviklingen af
en elektronisk flyproces strip (E-strip),
der giver flyvelederen en let overskuelig
oversigt over flyveplanerne og er med til
at reducere arbejdsbyrden og det administrative arbejde.
"Allerede fra den første dialog prioriterede
Insero Air Traffic Solutions at forstå vores
behov og udfordringer til bunds, og de
leverede en unik og skræddersyet totalløsning, der passer lige præcis til vores
daglige drift”, siger Torben Henriksen,
ATC ansvarlig og lufthavnsinspektør i
Aalborg Lufthavn
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Tidslinje

Tidslinje

10 års fokus på bæredygtig
vækst og udvikling

TADAA! lanceres
– Danskerne får adgang til delebiler
på abonnement, da TADAA! sender
de første elbiler på vejene.

Foreningen Energi Horsens stiftes
som følge af fusion mellem Energi
Horsens a.m.b.a. og NRGi
- Formålet er at skabe vækst, udvikling og
arbejdspladser i Inseroland.

Konference for naturfagslærere
markerer fokus på uddannelse
– Områdets lærere giver deres bud på,
hvordan interessen for naturfagene øges.

Analyse udpeger styrkepositioner i
lokalområdet
– På baggrund af analysen etablerer Insero
Horsens de faglige områder, som stadig
tegner koncernen i dag.

2008

Foreningen skifter navn til
Insero Horsens
- Det nye navn markerer målet
om bæredygtig vækst og udvikling
i lokalområdet og samler alle investeringer under et samlet navn.

2010
2009

Green Tech Center åbner i Vejle
– Testfaciliteter og energipark skaber
et unikt demonstrationscenter for
vedvarende energiløsninger.

2012
2011

2013

2015

Investering i DSE
Airport Solutions
– Selskabet skifter
senere navn til Insero
Air Traffic Solutions.

Insero Live Lab igangsættes i Stenderup
- 20 familier tester nye
energiteknologier over en
periode på to år i et stort,
internationalt levende
laboratorium.

2021
2017
Fokus på modstandsdygtigheden i fremtidens byer
- Statsministeren klipper
snoren til det nye Resilience
House i Vejle

Insero Way-to-Market
formuleres
- Ny viden testes, udvikles og
omsættes til innovative forretningsområder og produkter.

Ventureinvestering
– ECOmove udvikler letvægtsteknologier til elbiler
og står desuden bag elbilkonceptet QBEAK.

Vitus Bering Innovation
Park indvies
- Ønsket er at skabe et
knudepunkt for udvikling,
hvor iværksættere og
virksomheder bor side om
side med studerende fra
VIA University College.

2016

2014

Mobil Lab initiativet
lanceres
– Mobil Lab flytter naturfagsundervisningen ud i
nye rammer.

Frontløber på
elbilområdet
- Projekt Prøv1Elbil er
Insero Horsens første
levende laboratorium,
hvor borgere tester
ny teknologi i deres
hverdag.

Engineering Lab åbner
– Et landsdækkende koncept, der
udvikler og tester nye læringsforløb
til grundskolen.

Insero koncernen flytter til
Campusgrunden
– Det gode samarbejde med VIA
University College og Vitus Bering
Innovation Park fortsætter.

Best Green lanceres
– Med udgangspunkt i demonstrationsprojekter og udvikling
af forretningsmodeller etableres Best Green.

Første investering i vækstvirksomhed
- Insero Horsens investerer nu også i modne, lokale
teknologivirksomheder. Første investering er
TAGARNO fra Horsens.
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Bag om Insero
Sådan blev vi til
Inseros historie går tilbage til 2008,
hvor Insero Horsens blev stiftet med det
formål at skabe vækst og udvikling inden
for energi og kommunikations-teknologi
i området mellem Horsens, Hedensted,
Vejle og Juelsminde. Det skete som resultat
af fusionen mellem energiselskaberne
Energi Horsens A.m.b.a. og 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.

Insero Horsens skaber vækst og udvikling i lokalområdet ved at investere
i iværksætter- og vækstvirksomheder,
udviklingsprojekter, udviklingsmiljøer og
uddannelse. For at gøre lokalområdet
endnu mere attraktivt at bosætte sig og

drive virksomhed i investerer Insero Horsens
ligeledes i lokale initiativer inden for
sport og kultur.
Siden hen har Insero Horsens etableret
Insero og datterselskaberne TADAA!,
Best Green og Insero Air Traffic Solutions.
Samlet set kaldes Insero Horsens, Insero og
datterselskaberne for Insero koncernen.

Hvorfor ”Insero”?
”Insero” stammer fra latin og betyder ”at
så, at pode”. Og det er netop, hvad vi ønsker
med vores investeringer 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.

Vores vision
Siden 2008 har visionen for Insero Horsens
været:
”Insero Horsens vil gennem partnerskaber
og forretningsmæssige investeringer i
oplevelser, uddannelse, forskning, innovative iværksætter og virksomheder skabe
Danmarks stærkeste tekniske kompetencecenter inden for kommunikation, energi
og teknikken hertil”.

Inseroland
Vi er forankret i området mellem Horsens,
Hedensted, Vejle og Juelsminde, som er
området, hvor formuen er skabt. Alle vores
investeringer kommer området til gavn
gennem ny viden, nye arbejdspladser,
styrkelse af uddannelsesaktiviteter og investeringer i det lokale sports- og kulturliv.
Vi tror på, at en samlet indsats udvikler
området bedst.

Vores værdisæt
· F
 ormat til at turde – format til at forandre.
· Fokus skaber engagement – fokus
skaber resultater.
· Respekt gør os imødekommende –
respekt skaber handling med omtanke.

Vækst

Venture

Insero
Horsens

TAGARNO

RushFiles
Brainreader
Trusted
OpenTeleHealth

Insero

Best Green

TADAA!

RB-C

Insero
Air Traffic Solutions

Organisering af Insero koncernen
Insero Air Traffic Solutions, RB-C, TADAA! og Best Green er datterselskaber til Insero, som ejes af modervirksomheden Insero Horsens, der er
organiseret som en forening. Indtægterne fra omsætningen i Insero, Insero Air Traffic Solutions, RB-C, TADAA! og Best Green
geninvesteres i at skabe vækst og udvikling.

Insero Horsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4A
DK-8700 Horsens
Tlf: +45 7026 3748
kontakt@insero.com
www.insero.com
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