
Om Innovationsnetværkene  

Formål: 
-  At styrke brobygning, samarbejde 
og videndeling mellem 
videninstitutioner og virksomheder 
om forskning og innovation. 
 
- At styrke forskning, udvikling og 
innovation i danske virksomheder, 
og derigennem fremme 
videnbaseret vækst og produktivitet 
i erhvervslivet. 
 
”I 2015 deltog flere små og 
mellemstore virksomheder i 
innovationsnetværkenes aktiviteter 
end nogensinde før – nemlig 5.350, 
hvilket er 13 pct. flere end i 2014”. 
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08.09.2016 

 

Nedenstående er netværk! 

-og Innovationsnetværk, der deltager på Folkemødet 2017. Ud over vores eget telt deltager vi gerne 

i oplæg, debatter eller kan hjælpe med kontakter. I er velkomne til at kontakte nedenstående 

netværk, når I planlægger jeres aktiviteter. Vi er både dybt fagligt forankret samt proces- og metode 

orienteret.  

 

På Innovationsnetværkenes vegne 

/fælleskoordinator for Grib mulighederne, på Folkemødet 2017, telt A35 

 
Lone Reppien Thomsen 

Transportens Innovationsnetværk 

 

                                               Innovationsnetværkene medfinansieres af:         

 

 
              

 
 
Innovationsnetværk: 

 
 
Netværkets kontaktperson: 

Kontakt til bl.a. Netværkets 
styrende 
Organisationer/Konsorter/ 
Bestyrelser som nævnes 
nedenfor. Herudover består 
netværkene af private 
virksomheder, alt fra 100 
medlemmer til 1000 herudover 
mange internationale partnere.  



 
 

FoodNetwork er fødevaresektorens innovationsnetværk. 

FoodNetwork skal som national platform arbejde for at skabe vækst og udvikling 
i små og mellemstore fødevarevirksomheder i hele landet. Vi tilbyder en række 
forskellige aktiviteter, som er tilpasset branchens behov og som understøtter 
den enkelte virksomheds udviklingspotentiale. Læs mere om vores aktiviteter og 
hvordan du får glæde af dem på vores hjemmeside www.foodnetwork.dk  

Netværket bag FoodNetwork tæller forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 
GTS-institutter og videnmiljøer. Desuden er der indgået samarbejde med alle 
regionerne og en række erhvervsorganisationer, for at sikre at FoodNetworks 
tilbud bliver tilgængelige for alle landets fødevarevirksomheder.  

 
 
Anni Simonsen 
E-mail: as@foodnetwork.dk,  
Tlf.: 40 50 03 05 
www.foodnetwork.dk 

 
 

 
GTS institution: 
- Teknologisk Institut,  

Life Science 
Organisationer/Foreninger: 
- VIFU 
- inSPIRe 
- Danish Food Cluster 
- Landbrug & Fødevarer,  

Viden/Forsknings- og 
Teknologipolitik 

- Danish Seafood Association 
 
Regioner: 
- Region Nordjylland 
- Region Midtjylland 
 
Universiteter:  
- Københavns Universitet,  

Institut for Fødevarevidenskab 
- Aarhus Universitet,  

Institut for fødevarer 
 

 

 
Inbiom - Innovationsnetværket for Biomasse  
 
INBIOM er katalysator for udvikling af ny teknologi, nye produkter og 
virksomheder med udgangspunkt i biomasse, så vi sikrer, at Danmark bliver 
blandt de førende nationer inden for den biobaserede økonomi. 
 
INBIOM inkluderer innovation inden for alle typer af biomasse; såvel de grønne 
(græsser, afgrøder), de gule (halm), de blå (tang, alger), de brune (træ) samt de 
grå (affaldsprodukter, husdyrgødning). Et centralt fokus er at skabe så mange og 
så værdifulde strømme som muligt gennem eksisterende og nye værdikæder og 
skabe produkter ud af biomassen med højest mulig værdi. Et andet fokus er at 
forbedre udnyttelsen og recirkuleringen af næringsstofferne i lavværdi biomasse 
og rester fra industri, samfund og jordbrug. 

 
Jacob Mogensen 
E-mail: jm@agropark.dk 
Mobil: 61 71 81 62 
www.inbiom.dk 
 

 

 
GTS institution: 
- Force Technology 
- Teknologisk Institut – Agrotech 
- Teknologisk Institut – Center for 

Vand og Miljø 
 
Organisationer/Foreninger: 
- Agro Business Park 
 
Universiteter:  
- Danmarks Teknologiske Universitet 

– Institut for Kemiteknik 
- Københavns Universitet - Sektion 

http://www.foodnetwork.dk/
mailto:as@foodnetwork.dk
http://www.foodnetwork.dk/
mailto:jm@agropark.dk


 
Et nyt og spændende indsatsområde i 2016/2017 er insekter og industriel 
produktion heraf.   
 
INBIOM servicere mere end 500 virksomheder årligt med ny viden, nye 
relationer og konkret hjælp til igangsættelse af nye udviklings- og 
demonstrationsaktiviteter. INBIOM baserer sig på viden fra landets førende 
vidensinstitutioner og har sekretariat i Agro Business Park. 
 

for Produktion, Markeder og Politik 
- Aarhus Universitet – Institut for 

Ingeniørvidenskab 
- Aalborg Universitet – Institut for 

Energiteknik 
 
 

 
Innovationsnetværket Dansk Lyd 
 
Innovationsnetværket Dansk Lyd (Danish Sound) er et knudepunkt for 
forskningsmiljøer, virksomheder, offentlige organisationer, politikere og 
professionelle brugere med interesse for lyd og lydteknologi.  
 
Danish Sound skaber netværk, sammenhængskraft og innovative projekter på 
tværs af de mange tværfaglige forsknings- og industriområder inden for 
lydteknologi – i Danmark og internationalt. 
 
Gennem matchmaking, projektudvikling, konferencer, workshops og 
internationale aktiviteter arbejder vi særligt med tre strategiske temaer, hvor 
lyd indgår som en del af løsningen eller problemet i relation til større 
samfundsudfordringer eller trends: 
 

 Sound Solutions for Healthcare 

 Digital & Creative Sound Solutions 

 Urban & Environmental Sound Solutions 
 
 

 
Eske Bo Knudsen 
E-mail: eskn@dtu.dk 
Mobil: 21 12 35 66 
www.danishsound.org/da 
 

 

 
GTS institution: 
- FORCE Technology (DELTA) 
 
Organisationer/Foreninger: 
- DI Digital 
- Silent City (Gate 21) 
- Vækstfabrikken Lydens Hus 
- Music Business 2020 
- Struer – Lydens By 
- Kræftens Bekæmpelse 
- Dansk Akustisk Selskab 
- Dansk Audioklub 
- IDA Institute 
- EHIMA - European Hearing 

Instrument Manufacturers 
Association 

- IDA 
- AES Denmark  

 
Universiteter:  
- Danmarks Tekniske Universitet, 

Department of Electrical 
Engineering / Institut for 
Matematik of Computer Science 

- Aalborg Universitet, Institut for 
Arkitektur og Medieteknologi / 
Institut for Elektroniske Systemer 

- Aarhus Universitet, Department of 
Clinical Medicine / Institut for 

mailto:eskn@dtu.dk


Ingeniørvidenska 
- Syddansk Universitet, The Maersk 

Mc-Kinney Moller Institute / 
Department of Biology 

 
 

 
Innovationsnetværket Dansk MaterialeNetværk (DMN) 
 

DMN tilbyder matchmaking, videnformidling og uddannelse indenfor 
materiale-teknologi. Dertil gennemfører vi demonstrationsprojekter i 
samarbejde med danske virksomheder, universiteter, offentlige institutioner 
samt ledende videncentre fra ind- og udland. 
Vi beskæftiger os med de mest betydningsfulde materialer for dansk 
industri, såsom metaller, halvledere, keramer og polymere materialer. Vi 
arbejder med materialerne enkeltvis, såvel som i kombinationer, og holder 
også et vågent øje med udviklingen indenfor avancerede materialer - 
eksempelvis hybridmaterialer, temperaturnedsættende materialer og 
funktionelle materialer.  
 
DMN er organiseret i tre områder: plast, aluminium og stål. 
 

 
Alan Friis 
E-mail: Alan.friis@dmn-net.com 
Tlf.: 42 48 24 82  
www.dmn-net.com 

 

 
GTS institutioner: 
- FORCE Technology 
- Teknologisk Institut 
 
Universiteter:  
- Danmarks Tekniske Universitet, 

DTU Mekanik / DTU 
Fødevareinstituttet 

- Aalborg Universitet,  
 
Organisationer/Foreninger: 
ARBEJDSGIVERNE 

 
InFinit - Innovationsnetværk for IT  
 
InfinIT er Danmarks eneste landsdækkende Innovationsnetværk for it, der 
bevæger sig i midterfeltet mellem forskere og virksomheder.  Aktiviteterne i 
InfinIT drejer sig både om uformel vidensudveksling og fokuseret etablering af 
større eller mindre forskningsprojekter.  Derfor spænder vores portefølje af 
aktiviteter fra faglige netværksarrangementer  og konferencer til fokuserede co-
creation workshops og mindre innovationsprojekter. InfinIT er organiseret 
omkring syv fokusområder: 
 
Big Data & Business Intelligence, Processer & IT, Security, Future Technologies in 
Smart Society, Embedded Systems Engineering, Sporings- og 
positioneringstjenester, Usability og interaktionsdesign. 
 
Alle syv områder er forankret i førende forskning på landets universiteter  og 

 
Merete Carlson 
E-mail: Merete.carlson@alexandra.dk 
Tlf. 20 75 71 45 
www.infinit.dk 
 

 

 
GTS institutioner: 
- Alexandra Instituttet 
- DELTA 
 
Universiteter:  
- Danmarks Tekniske Universitet 
- IT-Universitetet i København 
- Københavns Universitet 
- Syddansk Universitet 
- Aalborg Universitet 
- Aarhus Universitet 
 
Organisationer/Foreninger: 
- BrainsBusiness 
- Væksthus Hovedstadsregionen. 

mailto:Alan.friis@dmn-net.com
http://www.dmn-net.com/
mailto:Merete.carlson@alexandra.dk
http://www.infinit.dk/


samler medlemmer fra både det private erhvervsliv og offentlige organisationer.  
 

 

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) 
 
Innovationsnetværk for Miljøteknologi(Inno-MT) arbejder målrettet for at 
bringe danske miljøteknologi-virksomheder i front gennem matchmaking, 
formidling af viden, internationalisering og hjælp til iværksætteri. 
Inno-MT skal fremme innovation i den danske miljøteknologiske sektor, med 
særligt fokus på SMV’er, ved at: 

 Øge fokus på innovation hos medlemmer og myndigheder 

 Øge indsigt og viden i innovationsbehov og innovationsbarrierer 

 Fremme samarbejde med henblik på udvikling af konkrete projekter 
med forretnings- og eksportpotentiale 

Inno-MT’s vision er, at vores medlemsvirksomheder skal være blandt de mest 
innovative virksomheder i Danmark og bidrage væsentligt til eksport af dansk 
miljøteknologi på 100 mia. kr. i 2020. 

 Denne målsætning forudsætter mere end en fordobling af nuværende 
eksport på 45 mia. kr. (Miljøministeriet, 2009). 

 Inno-MT vil arbejde for at nå målsætningen ved at finde nye og 
innovative produkter og services på tværs af de fire fokusområder jord, 
vand, luft og affald. 

 Inno-MT definerer innovation som opfindelser og ideer, der er omsat til 
produkter eller tjenester, der er bragt til markedet. Innovation er altså 
processen fra ide til faktura. 

 
Inno-MTs støttepuljer: 
Inno-MT udbyder på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation midler til 
understøttelse af teknologiudvikling på miljøområdet. 
 

 
Simon Baagøe Andersen 
E-mail: sba@cleancluster.dk 
Tlf.: 60 71 15 85 
www.inno-mt.dk 
 

 

 
GTS institutioner: 
- FORCE Technology 
- Teknologisk Institut 
 
- DHI 
 
Universiteter:  
- Danmarks Tekniske Universitet 
- Aalborg Universitet 
- Aarhus Universitet 
 
 

 
Innovationsnetværket for Produktion 
 
Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) er et innovationsnetværk, som 
styrker små og mellemstore 
virksomheder, der producerer højteknologiske produkter. Vi hjælper med at 
overføre forskningen til udvikling og derigennem styrke danske virksomheders 

 
 
 
 
 
 
 

 
GTS: 
- FORCE Technology 
- Teknologisk Institut 
 
Universiteter: 
- AAU 

mailto:sba@cleancluster.dk
http://www.inno-mt.dk/
https://inno-mt.dk/members/force-technology/
https://inno-mt.dk/members/teknologisk-institut/
https://inno-mt.dk/members/dhi/
https://inno-mt.dk/members/danmarks-tekniske-universitet/
https://inno-mt.dk/members/aalborg-universitet/
https://inno-mt.dk/members/aarhus-universitet/


konkurrencekraft. Inno-Pro er et netværk for virksomheder inden for blandt 
andet avanceret materiel, mekatronik, specialiseret metal- og 
materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og 
kommunikationsløsninger samt andre højteknologiske forretningsområder. 
 
Innovationsnetværket for Produktion er specialister på fem fagområder: 
• Sikkerhed og risikostyring 
• Kvalitetsstyring 
• Human Factor 
• Teknologi og processer 
• Forretningsmodeller inden for højværdiproduktion 
  
Kompetencerne er funderet i danske styrkepositioner, hvor der gælder 
ekstraordinære høje kvalitets- og managementkrav. Fælles for områderne er, at 
der er en nultolerance overfor fejl. 
 
“Vi bygger bro mellem vidensinstitutioner og virksomheder. Vores mål er at 
skabe vækst og arbejdspladser gennem industriel konkurrencekraft. ” 
 

 
 
Klaus Bolving 
E-mail: klaus@censec.dk 
Tlf. 52 13 15 40 
www.inno-pro.dk 
 

  

- DTU 
 
Virksomheder: 
- Homatic A/S 
- Necas A/S 
 

 
Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk 
 
Offshoreenergy.dk er den landsdækkende klyngeorganisation og 
Innovationsnetværk for virksomheder, organisationer og 
videninstitutionerinden for offshore energisektoren i Danmark.  
 
Offshoreenergy.dks hovedformål er at fastholde og udvikle en dansk offshore 
klynge i verdensklasse. Ormålet er at bidrage til at skabe udvikling og vækst 
blandt klyngens medlemmer gennem arbejde med innovation, videndeling, 
omkostningseffektivitet og internationalisering.  
 
Offshoreenergy.dks arbejde som klyngeorganisation og innovationsnetværk 
betyder, at vi i særlig grad:  
 
• er platform for offshore partnerskaber og projekter med vægt på innovation 
og udvikling af nye teknologiske omkostningsoptimale løsninger  
• er brobygger og bidrager til videndeling mellem etablerede virksomheder, 
start-ups, SMVer, forsknings-og vidensinstitutioner, investorer, GSer, rådgivere 
og offentlige aktører  

 
Glenda Napier 
E-mail: gn@offshoreenergy.dk  
Mobil: 42 14 91 74 
www.offshoreenergy.dk 

 

 

 
GTS: 
FORCE  
 
Universiteter: 
Aalborg universitet (på vegne af alle de 
danske universiteter) 
 
Virksomheder: 
Maersk Oil  
Siemens 
MHI Vestas 
Vattenfall  
Semco 
A2Sea 
Bladt 
Rambøll 
 

mailto:klaus@censec.dk
http://www.inno-pro.dk/
mailto:gn@offshoreenergy.dk


• hjælper vores medlemsvirksomheder, med fokus på klyngens SMVer, med at 
styrke deres internationale evner, og styrker og underbygger synergi mellem 
olie, gas og vind områderne  
• Udvikler og samarbejder med lokale, regionale og internationale offshore hubs 
• sikrer samarbejde med klynger inden for andre erhvervsområder for at 
opdyrke nye spirende tværsektorelle vækstområder til gavn for den danske 
offshore industri.  
• afholder matchmakingevents og større konferencer med fokus på offshore 
innovation 
 
Offshoreenergy.dk er en EU-guldcertificeret, ikke-politisk og uafhængig 
klyngeorganisation med 230 medlemmer.  
 
  

 
Innovationsnetværk Service Platform 
 
Service Platform er et landsdækkende netværk for samarbejde mellem 
virksomheder og forskere. Vores aktiviteter giver virksomheder adgang til de 
nyeste landvindinger inden for serviceinnovation på tværs af brancher. 
 
Service platform har fire fokusområder: 
 
Manuel service – har fokus på det innovative potentiale i medarbejdere, der 
hands-on udfører, eller har mulighed for at udføre servicefunktioner, 
eksempelvis rengøring, kantinedrift eller sikkerhed.   
 
Service i digital detail – har fokus på digital innovation og servicetendenser i 
detail - i fysisk butik og online, digitale kunderelationer, integration af viden- og 
salgsplatforme, internationalisering af online handel 
 
Service i industri og handel - . har fokus på viden fra andre virksomheder og 
forskere om strategiudvikling i service og eftersalg, Hybride forretningsmodeller, 
servitization, B2B kundeindsigt og innovation i serviceorganisationen. 
 
Videnservice – har fokus eksport af services, strategiske partnerskaber 
for videnservice, adgang til nye markeder, IT-drevne servicekoncepter og åbne 
forretningsmodeller.  
 

 
Tine Aage 
E-mail: taa@dea.nu 
Mobil: 30 56 68 07 
www.serviceplatform.dk 
 

 

Forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner: 
- VIA University College, School of 

Technology and Business 
- Aarhus Universitet 
- RUC 
- Arkitektskolen i Aarhus 
- CBS 
- KEA 
- SDU 
-  Aalborg universitet CMI,  

 
GTS  
- FORCE Technology 
- Teknologisk Institut 
- Alexandra Instituttet 

 
Brancheforeninger  
- Håndværksrådet 
- Dansk Erhverv 
- Landbrug og Fødevarer 

 
Organisationer og foreninger  
- Development Center UMT 
- DEA 

mailto:taa@dea.nu
http://www.serviceplatform.dk/


 
Styrelser 
- Erhvervsstyrelsen 

 
INVIO - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi  
 
Invio er et nationalt innovationsnetværk, der har til formål at hjælpe 
virksomheder med at finde samarbejdspartnere blandt forskere, andre 
virksomheder og eksperter i både Danmark og udlandet. Selvom 
oplevelsesøkonomi og kreative virksomheder i mange rapporter på både 
nationalt og internationalt plan har været udpeget som et af de centrale 
vækstområder, har der været en mangelfuld forskningsbaseret viden om, 
hvordan man igangsætter og indløser succesfulde udviklingsforløb og 
vækstprocesser med udgangspunkt i oplevelser.  Invio arbejder for at indløse 
oplevelsesøkonomiens potentiale. 
 
Den basale idé bag arbejdet i Invio er, at oplevelser og oplevelsesøkonomi ikke 
er forbeholdt en særlig branche eller en særlig type af virksomheder. Oplevelser 
skal ses som et tværgående innovationsinstrument, som helt generelt kan være 
med til at løfte alle virksomheders produkter, services, kommunikation, 
organisering, markedsføring mm.  
 
Netværket fokuserer dels på oplevelsesinnovation, dels på oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling, fx udvikling af forretningsmodeller og værdikæder. Invio 
arbejder fokuseret på at skabe innovation i oplevelseserhvervene i Danmark 
primært indenfor følgende fem fokusområder:  
Turisme, Gastro-erhverv, Events & Festivaller, Attraktioner & Forlystelsesparker 
og Oplevelsesteknologier.  
 

 
 
Jens F. Jensen 
E-mail: jensf@hum.aau.dk 
Mobil: 51 71 95 41 
www.invio-net.dk 
 

 

 
Partnerkreds 
- Aalborg Universitet, Institut for 

Kommunikation og Psykologi 
- Roskilde Universitet 
- Teknologisk Institut 
- Creative Business Cup 
 
Øvrige Universiteter (DK): 
- Syddansk Universitet 
- Århus Universitet 
- IT Universitetet 
 
Brancheforeninger: 
- Dansk Industri 
- Dansk Kyst- og Naturturisme 
- WoCo, Wonderful Copenhagen 
 
Andre klynger og netværk:  
- InfinIT – Innovationsnetværk for IT 
- BrainsBusiness 
- Innovationsnetværket Service 

Planformen 
- Food Network 
- Lifestyle & Design Cluster 
 
Styrelser: 
- Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
- Erhvervsstyrelsen 

 

 
Lifestyle & Design Cluster 
 
Lifestyle & Design Cluster er et innovationsnetværk, der arbejder for at fremme 
innovation og bæredygtig vækst primært i små og mellemstore møbel-, interiør- 
og beklædningsvirksomheder (SMVer) samt i de kreative industrier. 

 
Betina Simonsen 
E-mail: betina@ldcluster.com 
Mobil: 29 36 00 90 
www.ldcluster.com 
 

GTS’er, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner (DK): 
- Aarhus Universitet 
- Alexandrainstituttet 
- Arkitektskolen i Aarhus 
- CBS 

http://www.invio-net.dk/
mailto:betina@ldcluster.com


 
Vi kommunikerer og forankrer ny viden og fungerer som en bro mellem 
virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner både nationalt og 
internationalt med det formål at styrke virksomhedernes innovation og 
konkurrenceevne. 
 
Fra 2017 har vi særligt fokus på følgende indsatsområder: 

 Digitalisering og e-handel 

 Design og iværksætteri 

 Cirkulær Økonomi 
 

Følg og læs mere om vores projekter på www.ldcluster.com, hvor alle vores 

nyhedsbreve og projektnyheder hyppigt bliver opdateret. 
 
Lifestyle & Design Cluster har opnået guldcertificering to gange for at være en af 
de bedste klynger i Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

- Danish Fashion Institute 
- Designskolen Kolding 
- Innovationlab 
- KADK 
- KEA 
- SDU 
- Spinderihallerne 
- Teknologisk Institut 
- VIA University College 

 
Forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner (udland): 
 
- Design Academy Eindhoven 
- Ellen MacCarthur Foundation 
- Royal College of Art 
- University of the Arts London 
 
Kommuner:  
- Herning Kommune 
- Ikast-Brande Kommune  
 
Styrelse: 
- Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse 
 
Brancheforeninger:  
- Dansk Mode & Textil 
- Træet og Møbel Industri ved Dansk 

Industri 
- Dansk Erhverv 
- FDIH 

 
Smart Energy (Inno-SE) 
 
Inno-SE bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder i bestræbelsen 
på at indfri de energipolitiske målsætninger, alt imens der skabes vækst, 
innovation og beskæftigelse inden for energieffektivitet og intelligente 
energisystemer. 

 
Claus Meineche 
E-mail: clm@cleancluster.dk  
Mobil: 31 22 62 38 
www.inno-se.dk  
 

GTS’er, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner (DK): 
- Aalborg Universitet 
- Aarhus Universitet 
- Alexandra Instituttet 
- Danmarks Tekniske Universitet 
- DELTA 

http://www.ldcluster.com/
mailto:clm@cleancluster.dk
http://www.inno-se.dk/
http://www.en.aau.dk/
http://www.au.dk/
http://alexandra.dk/
http://www.dtu.dk/
http://www.delta.dk/


 
Inno-SE vil facilitere, at viden bliver omsat til konkret værdi. Dette sker gennem: 

 Effektiv matchmaking, som udløser vores medlemmers kommercielle 
potentiale. 

 Identificering af synergier med andre sektorer, hvilket vil tilføre 
projekterne merværdi. 

 Sikring af virksomhedernes adgang til eksportmarkeder og viden om 
slutbrugernes behov. 

 
Inno-SE skal være et af Europas førende netværk inden for energieffektivitet og 
intelligente energisystemer. 
 
Med afsæt i danske virksomheders styrkepositioner inden for energieffektivitet 
og intelligente energisystemer etableres følgende fokusområder: 
Integrerede energisystemer 
Intelligente bygningsinstallationer og energiadfærd 
Effektelektronik 
Innovative forretningsmodeller 
Energilagring 
 

 
 

- Syddansk Universitet 
 
Der er 280 medlemmer i netværket. 
Heraf: 
180 virksomheder 
25 vidensinstitutioner 
75 organisationer/kommuner 
 

 
Transportens Innovationsnetværk (TINV) 

 
Transportens Innovationsnetværk (TINV) er et tværfagligt netværk på tværs af 
hele Danmark, der dækker både land- luft- og søtransport, med fokus på at 
udnytte synergier mellem de forskellige transportformer.  
 
Transporterhvervet er integreret i det samlede vare- og produktionsflow, hvor 
der opstår nye behov og muligheder såsom nye organiseringsstrukturer, 
metoder og teknologier, hvilket branchen skal forholde sig til. Innovation er en 
kerneaktivitet og indebærer en fokusering på nye produkter og services, 
kendskab til nye forretningsmodeller og nye teknologitrends.  
 
Faglige aktivitetsområder: Køretøjsteknologi, Energi i transport 
Maritim Teknologi og Forretningsudvikling, Corporate Social Responsibility CSR, 
Logistik, Intelligente Transportsystemer, Innovation i transport, Uddannelse- Og 
kompetenceudvikling. 

 
Lone Reppien Thomsen 
E-mail: lt@mdc.center 
Mobil: 31 18 78 18 
www.tinv.dk 
 
 

 
  
 
 

Erhvervs Akademi: 
- Erhvervs Akademiet Sydvest 

 
GTS institution: 
- FORCE Technology 
- Teknologisk Institut 
 
Organisationer/Foreninger: 
- Danmarks Rederiforening 
- Dansk Elbil Alliance c/o Dansk 

Energi 
- Dansk Transport og Logistik 
- Danske Havne 
- Danske Maritime 
- DI Transport 
- FDM, Økonomisk Politisk Sek. 
- ITD – Brancheorganisation for den 

danske vejgodstransport 
- MDC, Maritime Development 

http://www.sdu.dk/
mailto:lt@mdc.center


center 
- Transportøkonomisk Forening 
 
Styrelser/direktorater: 
- Søfartsstyrelsen 
- Vejdirektoratet 
 
Universiteter:  
- Aalborg Universitet, Institut for 

Byggeri og Anlæg  
- CBS, Institut for Produktion og 

Erhvervsøkonomi 
- CBS, Maritime 
- Syddansk Universitet 
 

 

 
Welfare Tech – Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi 
 
Welfare Tech – Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi har til 
formål at bane vejen for en øget kommercialisering og eksport af danske 
hjælpemidler, services, sundheds-it ved at sikre danske virksomheder lettere 
adgang til viden og kompetencer på de danske forsknings-, uddannelses- og 
videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler. 
 
Innovationsnetværket tager udgangspunkt i den voksende efterspørgsel efter 
teknologi og services, der kan hjælpe borgere med særlige behov til i højere 
grad at være selvhjulpne.  
 
Det primære afsæt er efterspørgslen fra hospitaler og kommuner, men 
netværket arbejder også med løsninger rettet mod private personer. Der er tale 
om udvikling og ibrugtagning af løsninger til behandling og pleje. Løsninger, som 
kan skabe bedre arbejdsgange, optimere ofte knappe ressourcer, og ikke mindst 
øge livskvaliteten for den enkelte borger og patient. 
  

 
Lene Vistisen 
Email: levi@welfaretech.dk  
Mobil: 31 76 43 31 
www.welfaretech.dk/innovationsnet
vaerket   
 

 

 
GTS institutioner: 
- FORCE Technology 
- Teknologisk Institut 
- Alexandra Instituttet 
 
Organisationer/Foreninger: 
- Væksthus Hovedstadsregionen 
- Medtech Innovation Consortium 
- Dansk IT 
- Dansk Rehab Group (DRG) 
- ITEK 
- IT-Branchen 
 
Styrelser/direktorater/offentlige 
parter: 
- Udenrigsministeriet (Eksportrådet) 
- KL 
- Danske Regioner 
- Københavns Kommune 
- Aarhus Kommune 
- Odense Kommune 
- Aalborg Kommune 

mailto:levi@welfaretech.dk
http://www.welfaretech.dk/innovationsnetvaerket
http://www.welfaretech.dk/innovationsnetvaerket


- Fredensborg Kommune 
- Holbæk Kommune 
- Region Syddanmark 
- Region Hovedstaden 
- Region Midtjylland 
 
Universiteter/University Colleges:  
- Syddansk Universitet 
- Århus Universitet 
- DTU 
- Københavns Universitet 
- Aalborg Universitet 
- VIA University College 
 

 

  


