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I 2014 havde GTS-nettet en omsætning på 3,8 
mia. kr. 80 % af omsætningen kom fra salg af kom-
mercielle ydelser og 20 % af omsætningen kom fra 
forsknings- og udviklingsmidler.  

En markant udvikling i GTS-nettet er stigningen i 
den udenlandske, kommercielle omsætning. Hjem-
tagning af viden og samarbejde med internationale 
forskningsmiljøer har altid været en GTS-opgave. 
Men udviklingen i omfanget af den kommercielle om-
sætning til internationale kunder viser en ny tendens. 
I 2014 udgjorde den internationale, kommercielle 
omsætning næsten halvdelen (46 %) af den samlede 
omsætning, og GTS-nettet havde mere end 10.000 
udenlandske kunder fordelt over hele verden.

GTS-nettet har desuden et omfattende samarbejde 
med internationale forskningsinstitutioner. I 2014 var 
der 213 internationale FoU-samarbejdsprojekter og 
307 samarbejdsrelationer med forskningsinstitutio-
ner i udlandet. 

De internationale aktiviteter giver mulighed for at 
hente teknologi og viden hjem til Danmark, det gi-
ver mulighed for at opbygge og fastholde faciliteter 
i Danmark, og så giver det mulighed for, at GTS-in-
stitutterne kan hjælpe danske virksomheder ud på 
eksportmarkederne.

I 2014 havde GTS-nettet knap 20.000 unikke, dan-
ske kunder, hvor af de 16.729 var private virksom-
hedskunder. 93 % af de private virksomhedskunder 
er små eller mellemstore virksomheder (under 250 
medarbejdere). Det hænger godt sammen med, at 
GTS-nettet i sit arbejde har særligt fokus på at bidra-
ge til innovation i disse virksomheder. Det er dog de 
store virksomhedskunder med over 250 medarbej-
dere, der omsætter for mest i GTS-nettet. Ud af den 
ene milliard kr. som de private virksomhedskunder 
omsatte for i 2014, stod de store virksomheder for 
56 % af omsætningen.

Der er stor variation i de typer af opgaver, GTS-nettet 
løser for virksomhederne. 40 % af ydelserne er råd-
givnings- og konsulentydelser, andre 40 % er test, 

prøvning og kalibrering. 10 % af ydelserne er uddan-
nelse, 7 % er varesalg og 3 % er salg af forskning og 
udvikling.

Ser man på størrelsen af virksomhedernes køb, viser 
det sig, at 80 % af virksomhederne køber ydelser for 
under 25.000 kr. og 1 % af virksomhederne køber 
ydelser for over 1. mio. kr. De mange mindre køb 
på under 25.000 kr. hænger sammen med, at GTS-
nettet udbyder en række mere standardiserede ydel-
ser, der er særligt rettet mod små og mellemstore 
danske virksomheder. 

20 % af GTS-nettets omsætning kommer fra forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter. Det gælder fx resul-
tatkontrakterne med Styrelsen for Forskning og In-
novation, der i 2014 udgjorde 8 % af den samlede 
omsætning. Øvrige konkurrenceudsatte FoU-ak-
tiviteter udgjorde de resterede 12 %. Det er disse 
aktiviteter, der er grundlaget for, at institutterne kan 
tilbyde serviceydelser til virksomhederne, baseret på 
den nyeste viden på forkant af markedet.

Via resultatkontrakterne udfører GTS-institutterne 
også en vigtig indsats i nationale og internationale 
standardiseringsarbejder. Her varetager institutterne 
danske interesser, når standarderne bliver udformet, 
hvilket betyder, at GTS-institutterne kender til regler 
og standarder og direkte kan hjælpe virksomhederne 
igennem nationale og internationale godkendelser 
samt diverse test- og dokumentationsarbejder. 

Resume
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GTS-institutterne er indbyrdes forskellige, men udgør tilsammen et 
net af kompetencer, der flytter danske virksomheder frem mod mere 
innovative produkter og processer.

Introduktion til GTS-nettet

DFM, FORCE Technology og Teknologisk Institut arbejder med metrologi. På billedet ses en 3D koordinatmålemaskine, der sikrer sporbar dokumentation 
med en lavere måleusikkerhed. Foto: Teknologisk Institut

stitutterne. Denne investering giver mulighed for udvik-
ling af ny viden og teknologi målrettet behovene i dansk 
erhvervsliv. Aktiviteterne har særlig fokus på de små og 
mellemstore danske virksomheder (SMV), ligesom de er 
på forkant af markedets behov og på områder af central 
betydning for dansk erhvervsliv, hvor markedet ikke løfter 
opgaven selv. 

Teknologi spiller en nøglerolle for dansk 
innovation
Når det handler om at udvikle nye produkter eller pro-

Innovationspolitikken er med til at skabe rammerne for 
langsigtet vækst i danske virksomheder. GTS-nettet er 
en del af denne indsats for at skabe gode betingelser for 
danske virksomheder, så de kan vedblive med at være 
innovative og konkurrencedygtige. 

Overordnet set er opgaven for GTS-nettet at sikre en 
bedre og mere effektiv anvendelse af viden og teknologi 
i dansk erhvervsliv. Det er baggrunden for, at Styrelsen 
for Forskning og Innovation hvert år investerer godt 300 
mio. kr. i GTS-nettet via resultatkontrakter med GTS-in-

De ni danske GTS-institutter spiller en vigtig rolle i samfundets indsats for at 
skabe innovation og vækst i dansk erhvervsliv. Det sker med udgangspunkt i 
GTS-institutternes faciliteter og menneskelige kompetencer.
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Samlet set har GTS-nettet godt 4.100 medarbejdere og 
dækker et bredt felt af faglige områder som fx IKT; land-
brug og fødevarer; elektronik og mikroelektronik; skibs- 
og byggeindustri; vand og miljø; biomedicin, sikkerhed; 
produktion og velfærdsteknologi. Den samlede beskri-
velse af udviklingen i GTS-nettet her i publikationen kan 
derfor dække over individuelle forskelle og udviklinger. 

Læs mere om GTS-nettet og de enkelte GTS-institutter 
på www.gts-net.dk 

cesser, spiller teknologi en nøglerolle. Udfordringen for 
dansk erhvervsliv er, at teknologier udvikler sig eksplosivt 
over alt i verden, og at det ofte kan være både kostbart 
og usikkert at investere i ny teknologi. Det er her de ni 
GTS-institutter spiller en særlig rolle: Som dem der på 
virksomhedernes vegne kan tage en risiko og hente rele-
vant forskningsbaseret viden og teknologi hjem, tilpasse 
den til behovene i dansk erhvervsliv og herefter stille den 
teknologiske viden til rådighed for virksomhederne for at 
skabe innovation og vækst. 

GTS-institutterne er forskellige
De ni GTS-institutter er meget forskellige i størrelse, ar-
bejdsområder og forskningsintensitet. De tre største 
GTS-institutter har mere end 1000 medarbejdere hver 
(DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut), mens 
DFM som det mindste institut har 26 medarbejdere. 

GTS-institutterne skiller sig især ud fra de andre aktører i innovationsindsatsen 
ved sin teknologiske infrastruktur og nærhed til markedet. 

Figuren er en forenklet fremstilling af, hvordan GTS-nettet er placeret i spændingsfeltet mellem grundforskning og 
kommercialisering og bringer viden fra universiteterne i spil hos virksomhederne. På den måde fungerer GTS-institutterne 

som brobyggere mellem forskning og erhvervsliv. Med udgangspunkt i GTS-institutternes teknologiske indsigt og kendskab 
til markedet kan de accelerere virksomhedernes arbejde med innovation og flytte dem frem mod bedre produkter og 

processer. Det styrker virksomhedernes konkurrenceevne.

GTS i innovationssystemet



Performanceregnskab for GTS-net 2015 7

Kort om GTS-institutterne 
De ni GTS-institutter er en del af den danske indsats 
for at fremme innovation i dansk erhvervsliv. GTS-insti-
tutterne er kommercielle virksomheder med et almen-
nyttigt formål, og de er godkendt som GTS-institut af 
Uddannelses- og Forskningsministeren. 

Med godkendelsen påtager GTS-institutterne sig et 
samfundsansvar i forhold til at få ny teknologi ud at vir-
ke i danske virksomheder med særlig fokus på de små 
og mellemstore virksomheder. Samtidig giver godken-
delsen mulighed for at søge Styrelsen for Forskning 
og Innovation om resultatkontraktmidler. Disse midler 
bruges til at udvikle ny teknologi eller forskningsbase-
ret viden, som markedet ikke selv udvikler. 

GTS-nettets særkende

I forhold til de andre aktører i innovationssystemet adskiller GTS-institutternes sig især på tre områder. 

 b En omfattende og avanceret teknologisk infrastruktur¹. Den benytter virksomheder i deres  
udviklingsarbejde og til at få testet og certificeret produkter, så de kan leve op til de krav, der er til 
produkter, før de kan komme på markedet. 

 b Det tætte og omfangsrige indgreb med dansk erhvervsliv. Hvert år løser GTS-institutterne 
kommercielle opgaver for op imod 20.000 danske kunder og samarbejder med flere tusinde 
virksomheder i forsknings- og udviklingsprojekter. Denne nærhed til markedet er det bedste ud-
gangspunkt for at vide, hvad erhvervslivet og virksomhederne har behov for. 

 b Medarbejdernes faglige kompetencer og teknologiske indsigt. Medarbejderne i GTS-nettet 
udgør et godt miks af akademikere, forskere og teknisk uddannede, der alle har fokus på, hvor-
dan ny viden og teknologi kan komme i anvendelse i dansk erhvervsliv. Det betyder, at medar-
bejderne møder virksomhederne i øjenhøjde, uanset om de samarbejder med ingeniøren eller 
smeden. 

Det gør GTS-nettet
 b Udvikler nye teknologiske serviceydelser på forkant af markedets behov.
 b Opbygger og vedligeholder en teknologisk infrastruktur, der gør det nemt 

og hurtigt at få udviklet, testet og certificeret produkter.
 b Formidler sin viden bredt ud til virksomheder fra alle brancher.

Styrelsen for Forskning og Innovation indgår resultatkontrakter og fører tilsyn 
med GTS-institutterne. 

De ni GTS-institutter er: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, 
DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

GTS-institutterne er samlet i GTS-foreningen, som er sekretariat for institut-
terne og varetager de fælles interesser. Se “Fakta om GTS-nettet” s. 28.

1) Teknologisk infrastruktur dækker over GTS-nettets teknologier, laboratorier, testfaciliteter, apparatur og faglige kompetencer.
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Centrale udviklinger i GTS-nettet 
i perioden 2010-2014

Efter en periode med et forholdsvis stabilt aktivitetsniveau i GTS-nettet, er kursen sat mod stigende aktiviteter til gavn for dansk erhvervsliv. 
Der er brug for flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder.  

Den samlede omsætning i GTS-nettet var i 2010 på 3,4 
mia. kr., og den er nu vokset til 3,8 mia. kr. (Figur 1, oran-
ge sider). I perioden 2010-2014 har der således været en 
stigning i omsætningen på 11 %. 

80 % af omsætningen er dansk og udenlandsk kommer-
ciel omsætning. De resterende 20 % af omsætningen 
kommer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter, der ud-

Overordnet set har udviklingen i GTS-nettet været gan-
ske stabil henover de sidste fem år. En stigning i den 
udenlandske, kommercielle omsætning har medvirket til 
at fastholde et højt aktivitetsniveau og til, at GTS-nettet 
har kunnet opgradere sine faciliteter og kompetencer. 
Nu, hvor krisen har sluppet sit tag i dansk økonomi, er 
GTS-nettet derfor klar til at accelerere sine aktiviteter til 
gavn for dansk erhvervsliv.

Med samfundets investering i GTS-nettet følger en forpligtigelse til at 
have et særligt fokus på at udvikle teknologiske serviceydelser målrettet 
danske SMV’er.

Hvilke udviklinger og tendenser har der været i GTS-nettet i de sidste fem år? 
Det kan du læse mere om her. For de særlig interesserede er samtlige nøgletal 
samlet på de orange sider bagerst i publikationen.

Fo
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gøres af resultatkontrakter med Styrelsen for Forskning 
og Innovation samt øvrig FoU² (Figur 2, orange sider).

Den internationale omsætning buldrer derudaf
Når man ser på udviklingen i den kommercielle omsæt-
ning, er det bemærkelsesværdigt, at der har været en 
kraftig stigning på 33 % i den udenlandske, kommercielle 
omsætning de sidste fem år (Se figur A). Det betyder, at 
den udenlandske, kommercielle omsætning i dag udgør 
46 % af den samlede omsætning mod 39 % i 2010. 

Den udenlandske, kommercielle omsætning spiller der-
med en langt større rolle i GTS-nettet i dag, end den 
gjorde for fem år siden. Der er tale om en naturlig udvik-
ling båret af globaliseringen, hvor GTS-nettets aktiviteter 
afspejler den tiltagende internationale udveksling og salg 
af viden på tværs af landegrænser. 

For danske virksomheder er det vigtigt, at GTS-nettet 
følger med i denne udvikling, fordi det medvirker til hjem-
tagning af viden og opbygning af internationale netværk 

og samarbejdsrelationer. Det betyder, at danske virk-
somheder får adgang til den nyeste teknologi og viden 
i Danmark samtidig med, at GTS-nettet åbner for nye 
internationale forskningssamarbejder og eksportmar-
keder. Internationaliseringen betyder desuden, at det er 
muligt at fastholde faciliteter og kompetencer i Danmark 
på trods af et begrænset hjemmemarked (Læs mere i 
kapitlet “Internationale aktiviteter”).

Mindre nedgang i kundeantal og dansk, 
kommerciel omsætning
Samtidig med den kraftige stigning i den internationale 
omsætning har der de sidste fem år været et mindre fald 
på 5 % i den danske, kommercielle omsætning. Udvik-
lingen skyldes især et stort fald på 12 % (157 mio. kr.) fra 
2010-2011. 

Faldet i den danske, kommercielle omsætning sker sam-
tidig med, at der har været et fald i antallet af danske 
kunder på 5 %. Antallet af kunder ser nu ud til at have 
stabiliseret sig på knap 20.000 kunder³ (Se figur B). 

Udvikling i fordeling af GTS-nettets 
omsætning, mio. kr. (Figur A)

GTS-nettets samlede omsætning har været stødt stigende i årene 
fra 2010-2014. Udviklingen har ikke mindst været båret af en kon-
tinuerlig, stor stigning i den udenlandske kommercielle omsæt-
ning. Den danske kommercielle omsætning og FoU-omsætningen 
har holdt et nogenlunde stabilt niveau over de seneste år. I 2014 
var GTS-nettets samlede omsætning på 3,8 mia. kr.

GTS-nettets danske  
kundeudvikling (Figur B)

GTS-nettets samlede antal af unikke danske kunder har over de 
seneste år stabiliseret sig på knap 20.000 kunder om året.

2) Konkurrenceudsatte puljer i ind- og udland
3) Der er tale om alle unikke, danske kunder: Private virksomhedskunder; offentlige institutioner og virksomheder samt privatpersoner eller foreninger 

0

400

800

1.200

1.600

2.000

20142013201220112010

Udenlandsk kommerciel omsætning

Dansk kommerciel omsætning
Øvrig FoU-omsætning
Resultatkontraktmidler

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

20142013201220112010

Privatpersoner og foreninger

Offentlige institutioner og virksomheder
Store virksomheder
Mellemstore virksomheder
Små virksomheder



10 Performanceregnskab for GTS-net 2015

Industrien har i stigende grad købt ydelser i GTS-nettet. Samtidig er 
graden af genkøb fra industrien større end fra andre brancher. 

Som en konsekvens af den store stigning i den udenland-
ske, kommercielle omsætning udgør den danske, kom-
mercielle omsætning nu en mindre andel af den samlede 
omsætning end for fem år siden. I 2010 udgjorde den 
danske, kommercielle omsætning 39 % af den samlede 
omsætning. Det tal var i 2014 faldet til 34 %. 

Industrien omsætter for stadig mere i GTS-
nettet
Over de seneste fem år er de store virksomheders andel 
af den samlede kommercielle omsætning steget fra 49 % 
til 56 %. Samtidig er antallet af store virksomhedskunder 
i GTS-nettet faldet (Figur 4 og 5, orange sider). Udviklin-
gen viser, at de store virksomheder nu køber større ydel-
ser i GTS-nettet.

Når man ser på, hvordan antallet af de danske kunder 
fordeler sig på brancher, fremgår det, at industrien udgør 

18 % (Tabel 1). Samtidig står industrien for 44 % af den 
danske, kommercielle omsætning (Tabel 2). Det afspejler, 
at kunderne fra industrien køber større ydelser i GTS-
nettet end kunderne fra de øvrige brancher. En analyse af 
de danske, private (ikke unikke) kunder fordelt på købs-
størrelse understøtter dette billede, da den viser, at over 
50 % af dem, der køber ydelser for over 1 mio. kr., er fra 
industrien.

Omsætningen til industrien er siden 2010 steget med 
13 %. Dermed er industriens andel af den danske, kom-
mercielle omsætning steget fra 37 % til 44 %. Hvis man 
ser på genkøbsgraden blandt de danske kunder, er det 
også tydeligt, at kunderne fra industrien genkøber mere 
end kunderne fra de øvrige brancher. En analyse fra 2013 
viser, at 40 % af industrikunderne i GTS-nettets kunde-
portefølje er tilbagevendende kunder, der køber ydelser i 
GTS-nettet hvert år.  

Branchefordeling,  
antal virksomheder Antal Procent

Landbrug, skovbrug og fiskeri 468 2 %

Industri, råstofindvinding og  
forsyningsvirksomhed 3.314 18 %

Bygge og anlæg 1.897 11 %

Handel og transport mv.* 4.556 25 %

Information og kommunikation* 544 3 %

Finansiering og forsikring* 346 2 %

Ejendomshandel og udlejning* 1.180 6 %

Erhvervsservice* 2.445 14 %

Offentlig administration,  
undervisning og sundhed* 1.741 10 %

Kultur, fritid og anden service* 1.211 7 %

Uoplyst aktivitet 322 2 %

 I alt 18.024 100 %

Branchefordeling,  
omsætning mio. kr. Mio. kr. Procent

Landbrug, skovbrug og fiskeri 2 0 %

Industri, råstofindvinding og  
forsyningsvirksomhed 556 44 %

Bygge og anlæg 46 4 %

Handel og transport mv.* 129 10 %

Information og kommunikation* 22 2 %

Finansiering og forsikring* 30 2 %

Ejendomshandel og udlejning* 29 2 %

Erhvervsservice* 184 14 %

Offentlig administration,  
undervisning og sundhed* 195 15 %

Kultur, fritid og anden service* 72 6 %

Uoplyst aktivitet 13 1 %

 I alt 1.279 100 %

Danske, unikke kunder fordelt på  
brancher (uden privatpersoner eller 
foreninger) 2014 (Tabel 1)

Dansk omsætning fordelt på brancher,  
1.279 mio. kr. 2014 (Tabel 2)

Servicebranchen og den offentlige sektor (angivet med * i tabellen) ud-
gjorde i 2014 67 % og dermed størstedelen af GTS-nettets kunder. Den 
største enkeltgruppe var branchen handel og transport, som udgjorde 25 
% af kunderne, efterfulgt af industrien, som udgjorde 18 %.

Servicebranchen og den offentlige sektor (angivet med * i tabellen) stod 
i 2014 for 51 % af GTS-nettets danske kommercielle omsætning, mens 
44 % af omsætningen kom fra industrisektoren. Sammenholdt med, at 
industrien kun udgjorde 18 % af kunderne (se tabel 1), er det et udtryk for, 
at kunderne fra denne sektor relativt set købte dyrere og mere videntunge 
ydelser i GTS-nettet i 2014.
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GTS-nettet er altså i godt indgreb med den danske in-
dustrisektor, der over de seneste fem år har købt stadig 
dyrere og mere videntunge ydelser. Ikke mindst i relation 
til det politiske fokus på at bevare industri i Danmark, er 
det positivt, at GTS-nettet er en vigtig samarbejdspartner 
for dansk industri. 

Forskning og udvikling 
Forskning og udvikling er særdeles vigtig for GTS-nettet, 
fordi aktiviteterne genererer ny viden, der bliver inkluderet 
i GTS-nettets teknologi- og forretningsområder. Samtidig 
bidrager aktiviteterne til et omfattende netværk til forske-

re i ind- og udland samt til danske virksomheder, der ofte 
involveres i aktiviteterne. 

Omsætningen fra forskning og udvikling har været for-
holdsvis stabil de sidste fem år. Omsætningen består 
af resultatkontrakter med Styrelsen for Forskning og 
innovation og øvrig FoU4. I 2010 var omsætningen fra 
forskning og udvikling på 751 mio. kr., og den var i 2014 
vokset til 772 mio. kr. 

FoU-andelen af den samlede omsætning var i 2010 på 
21 %. På grund af den kraftige stigning i den udenland-
ske, kommercielle omsætning har der været et lille fald i 
FoU-andelen af den samlede omsætning, så andelen i 
2014 var på 20 % af den samlede omsætning. 

Produktionsstop koster 
virksomheder dyrt
Når et ukendt materiale opdages i produktionen af fx fødevarer el-
ler medicin bliver produktionen straks stoppet. Nu gælder det om 
hurtigt at få identificeret det ukendte materiale. Det er en opgave for 
Teknologisk Instituts afdeling for Nano- og Mikroteknologi.

De sidste 30 år har laborant Pia Wahl-
berg arbejdet med karakterisering af små 
mængder af materialer, som ofte stammer 
fra produktionsmiljøer. Hun er sektionsleder 
i “Nano- og Mikroteknologi” på Teknologisk 
Institut og fortæller her om sit arbejde:

- Vi har mellem 700-800 kommercielle un-
dersøgelsesopgaver om året for cirka 200 
forskellige virksomheder. Opgaverne bliver 
løst for alle typer af virksomheder, hvor det 
handler om produktion af rene produkter. 
Men medicinalindustrien udgør en stor del 
af vores kunder. Vi har mange gengangere 
og mange køber ydelser hos os flere gan-
ge om året.

- En stor del af opgaverne handler om 
identifikation af ukendt materiale i fx læge-
midler. Det er en opgavetype, virksomhe-

den ikke selv må løse. Det skal være en 
uvildig part. Men det kan også handle om 
analyser af belægninger på produktoverfla-
der, hvor vi skal identificere mikrostruktu-
ren i forskellige lag i coatningslag.

- For de fleste farmaceutiske virksomheder 
er det meget kritisk, hvis der fx i en tablet 
er en fremmed partikel. I sådanne tilfælde 
sættes produktionen ofte på stand by. Et 
produktionsstop kan være meget dyrt for 

virksomheden. Her er vi gode til hurtigt at 
identificere, hvad det er, så virksomheden 
kan starte sin produktion op igen.

- Når vi har identificeret materialet er det 
muligt at finde ud af, hvor i produktionen, 
det kan stamme fra. Det kan fx være løs-
revne partikler fra et nedbrudt rørstykke. 
For at finde frem til de gode løsninger, kræ-
ver det et tæt samarbejde og god dialog 
med medarbejderne i virksomheden. 

Vores laboratorium skiller sig 
ud, fordi vi har en unik samling 

af avancerede analyseinstrumenter. Vi 
kan derfor løse komplekse opgaver, 
hvor vi stykker de forskellige resultater 
sammen til en løsning. I arbejdet 
trækker vi paralleller til tidligere 
opgaver og vores viden om materialer. 

4) Konkurrenceudsatte midler fra danske og internationale programmer.

Foto: Teknologisk Institut
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GTS-nettets samspil med danske, 
private virksomheder

Kamstrup har hovedsæde i Danmark og er en af verdens førende leverandører af intelligente løsninger til energi- og vandmåling. 
Kamstrup får testet deres målere hos FORCE Technology og DELTA. Foto: Kamstrup

Uanset virksomhedsstørrelse er der en stor variation i de 
typer af opgaver, GTS-nettet løser for virksomhederne, 
og hvordan ydelserne bidrager til at flytte virksomheders 
arbejde med innovation videre. Købene dækker over op-
gaver i hele innovationsprocessen: Fra test og certifice-
ringer til egentlig forskning og udvikling. Derfor varierer 

I 2014 havde GTS-institutterne tilsammen 16.729 unikke, 
private virksomhedskunder5 (Figur 5, næste side). Langt 
størstedelen af de private virksomhedskunder er små og 
mellemstore virksomheder (93 %), hvilket viser, at GTS-
institutterne har et særligt fokus på netop disse virksom-
heder.

Virksomheders køb af ydelser i GTS-nettet dækker over opgaver i hele 
innovationsprocessen fra test og rådgivning til forskning og udvikling.

De danske, private virksomheder udgør fundamentet for vækst og arbejdsplad-
ser. Derfor arbejder GTS-nettet for at sikre dem gode betingelser for innovation 
og udvikling. Det sker med udgangspunkt i den nyeste teknologiske viden. 

5) Private, danske virksomhedskunder er danske kunder minus offentlige institutioner og virksomheder og minus privatpersoner eller foreninger
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købene også i omfang og kompleksitet, ligesom de både 
understøtter virksomheders drift og/eller spiller ind til for-
skellige stadier af virksomheders innovationsprocesser. 

Man kan overordnet set inddele købene i fem forskellige 
ydelsestyper (Figur 9): 

 b Rådgivning og konsulentydelser
 b Test, prøvning og kalibrering
 b Varesalg
 b Uddannelse
 b Kommerciel FoU

Rådgivning og konsulentydelser
Rådgivnings- og konsulentydelser udgør 40 % af ydel-
serne i GTS-nettet, og de dækker over innovations- og 
udviklingssamspil med virksomheder på kommerciel ba-
sis. Her udvikler, afprøver og tilpasser GTS-institutterne 
teknologier til virksomhedens behov. Købet kan også 
handle om at afprøve, om tingene fungerer fx i forbin-
delse med pilotproduktion på nye højteknologiske områ-
der, hvilket gør springet fra prototype til produktion mere 
smidigt.  

Et eksempel på en rådgivnings- og konsulentydelse er 
en ny belægning til dentalskruer udviklet i et samarbejde 
mellem Teknologisk Instituts Tribologicenter og TTechno-
logy. Teknologisk Institut har udviklet, testet og verificeret 
en kromfri belægning for kunden. Coatningen på den nye 
skrue har et bindelag af titan, og det samlede coatning-
system har en meget lav friktion. Den nye dentalskrue 
øger tilspændingskraften mellem de forskellige implantat-
komponenter og har en langt bedre tilspænding i forhold 
til et ikke coatet system. Næste skridt er pilotproduktion 
på Teknologisk Institut. TTechnology forventer, at den nye 
skrue har et stort eksportpotentiale.

Test, prøvning og kalibrering
GTS-institutterne har en omfattende teknologisk infra-
struktur af laboratorier, apparatur og faglige kompeten-
cer, der bliver udviklet i takt med, at virksomhedernes 
behov ændrer sig. Denne infrastruktur udgør hjørneste-
nen i GTS-nettets arbejde med at bringe virksomhederne 
fremad i deres innovationsproces. 

Et forsigtigt skøn er, at GTS-nettet tilsammen har om-
kring 150 specialiserede og sammenhængende faciliteter 

Dansk, kommerciel omsætning fordelt 
på typer af ydelser, mio. kr. (Figur 9)

Fordelingen af den danske, kommercielle omsætning på forskellige typer 
af GTS-ydelser var i 2014 identisk med fordelingen i de foregående år. 
Omsætningen var således primært fordelt på rådgivnings- og konsulen-
tydelser (40 %) og test-, prøvning- og kalibreringsydelser (40 %).

Antal unikke, private virksomheds- 
kunder i Danmark fordelt på  
virksomhedsstørrelse (Figur 5)

Der var i 2014 et lille fald på 2 % i det samlede antal af unikke, private 
virksomhedskunder i GTS-nettet. Bag det overordnede fald lå et fald 
i antallet af store virksomhedskunder, som efter en stigning på 25 % i 
2013 faldt med 21 % i 2014.

Store virksomheder (250 ≤ ansatte)

Mellemstore virksomheder (50-249 ansatte)
Små virksomheder (0-49 ansatte)
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40 % af købene i GTS-nettet er rådgivning og konsulentydelser og 40 % af 
købene er test, prøvning og kalibrering. 

til en anslået værdi af 1,7 mia. kr. Det er vigtigt, at infra-
strukturen kan bruges parallelt af mange til en overkom-
melig pris. Derfor er test, prøvning og kalibrering nogle 
af de mest udbredte opgaver, som GTS-nettet løser for 
virksomhederne. I 2014 udgjorde denne type af opgaver 
40 % af ydelserne i GTS-nettet.

Kamstrup A/S er en af de virksomheder, der har glæde 
af GTS-nettets infrastruktur. Virksomheden er blandt de 
største producenter af varme-, køle- og vandmålere på 
verdensplan. De får typetestet deres nye målere hos 
FORCE Technology og DELTA. For Kamstrup A/S er det 
afgørende at have hele infrastrukturen til både test, god-
kendelse og verificering i Danmark. Det tætte samarbejde 
mellem Kamstrup og GTS-institutterne giver et optimalt 
forløb, så produkterne hurtigt kommer på markedet. 

Uddannelse
GTS-nettet er samlet set en af Danmarks største kursus-
udbydere, og kurserne favner bredt fra kortere opdate-

GTS-nettet er blandt Danmarks største kursusudbydere og tilbyder en 
bred vifte af kurser og uddannelser. Foto: Teknologisk Institut

For at varetage samfundsopgaven med at få flere 
særligt små og mellemstore danske virksomheder 
i gang med innovation, er det til stadighed nød-
vendigt for GTS-nettet at komme bredt ud til virk-
somhederne for at fortælle om mulighederne i det 
danske innovationssystem. 

Et instrument, der har vist sig at være særlig nyttigt 
i den sammenhæng, er InnovationsAgenterne, der 
tilbyder små og mellemstore virksomheder et In-
novationstjek af virksomheden og en rapport, der 
beskriver virksomhedens innovationspotentiale. 
I 2014 blev der gennemført 481 innovationstjek. 
Et af dem var hos virksomheden Engbakken, der 
udfører landskabspleje for stat og kommune. Med 
udgangspunkt i Innovationstjekket blev der lavet 
en målrettet handlingsplan med konkrete anbe-
falinger til, hvor virksomheden skal fokusere, og 
hvordan deres workflow kan optimeres. 

En anden metode til at nå bredt ud til virksom-
hederne er GTS-institutternes involvering i de 
22 landsdækkende innovationsnetværk. Der er 
mindst et GTS-institut repræsenteret i hvert in-
novationsnetværk og herudover deltager virksom-
heder; relevante forsknings- og uddannelsesin-
stitutioner samt ministerier og styrelsen inden for 
netværkets fagområde. I 2014 deltog 7.500 virk-
somheder i netværkenes aktiviteter. 

Et eksempel på et innovationsnetværk er InfinIT, 
som beskæftiger sig med IT-området i bred for-
stand. Formålet med innovationsnetværket er at 
sikre videndeling, matchmaking og projektetab-
lering mellem videninstitutioner og virksomheder. 
InfinIT henvender sig til virksomheder og forskere, 
som arbejder med IT i deres processer, eller øn-
sker at udvikle nye produkter eller forbedre eksi-
sterende med IT. Alexandra Instituttet er projektle-
der for dette innovationsnetværk.

Særlig indsats for at nå ud til danske virksomheder
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Byggematerialer bliver 
brandtestet før de må sælges
Dansk byggeri er udfordret af høje krav til den brandtekniske doku-
mentation. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) hjælper 
producenter af byggematerialer med at opfylde krav fra lovgivnin-
gen og dokumentere produkters brandegenskaber. 

Arbejdet med dokumentation sker med 
udgangspunkt i DBI’s prøvningsfaciliteter 
samt viden om internationale standarder. 
Trine Dalsgaard Jensen er en af de med-
arbejdere, du møder hos DBI. Hun er civil-
ingeniør og arbejder i DBI’s prøvningsafde-
ling. Hun arbejder med prøvninger inden for 
bygningskonstruktioners evne til at modstå 
brand. Hun fortæller om sit arbejde:

- I mit arbejde møder jeg hovedsageligt 
producenter af byggevarer. Blandt de 
danske kunder er der en overvægt af små 
og mellemstore virksomheder, men vi har 
også store og internationale producenter 
blandt vores kunder. I prøvningssager vej-
leder jeg kunderne i reglerne, samt hvor-
dan de kommer effektivt gennem prøv-
ningsforløbet.

- Vi har mange byggesager, hvor produk-
ters anvendelse skal vurderes. Det kan 
være fordi, man gerne vil bruge produktet 
til noget andet, end det oprindeligt er testet 
til, eller fordi man ønsker at anvende et al-
ternativt produkt. Det kan fx være en dør i 
et byggeri, hvor man har særlige ønsker til 
fx størrelse eller beslag. Så må vi vurdere, 
om det kan lade sig gøre.

- Jeg er også aktiv i internationalt standar-
diseringsarbejde. Det er vigtigt, fordi fæl-
les europæiske standarder er styrende for 
mange af de ting, vi gør i DBI - og for de 
kunder, vi har. Ud over, at arbejdet giver 
mulighed for at få indflydelse på udform-
ningen af standarder, så giver det os viden 
om, hvad der foregår, så vi kan informere 
vores kunder om det. 

Arbejdsopgaverne består især af 
brandprøvninger og vurderings-

sager. Men jeg er også involveret i 
FoU-aktiviteter. Her er jeg optaget af, 
hvordan man kan udvikle prøvnings-
mulighederne, så de bliver bedre og 
smartere for vores kunder. Mit fokus er 
anvendelse og ikke grundforskning. 

ringsforløb til længerevarende uddannelse. Dermed er 
uddannelse et vigtigt instrument til formidling af ny viden 
og en central ydelse for GTS-nettet. I 2014 udgjorde ud-
dannelse 10 % af de samlede ydelser. 

DBI er et af de GTS-institutter, der udbyder en bred vifte af 
kurser. Det gælder fx kurser i sikkerhedsforanstaltninger i 
eksplosionsfarlige områder, der bl.a. omhandler, hvornår 
der kan opstå eksplosion ved håndtering af brandfarlige 
væsker, brændbare gasser og støv. Teknologisk Institut 
er også et GTS-institut med omfattende kursusvirksom-
hed. Her udbydes fx kurser i bæredygtig byggeri eller in-
den for produktivitet, måleteknik og logistik.  

GTS-nettet udbyder også en række workshops. Et ek-
sempel er en workshop om madspild, som AgroTech ud-
byder. Det har bl.a. kantinerne på Aalborg Handelsskole 

haft glæde af. Workshoppen fik personalet til at interes-
sere sig for madspild og til at arbejde aktivt med at få 
spildet ned. 

Varesalg
7 % af GTS-nettets ydelser består af varesalg. Det gæl-
der fx DHI’s softwareprogram “MIKE”. Her bliver viden 
udviklet på DHI indlejret i softwaren, og dermed bliver 
GTS-instituttets viden tilgængelig for en bred gruppe af 
virksomheder. Andre eksempler er DBI, der sælger og 
udbreder deres viden igennem salg af bøger og under-
visningsmateriale - og DELTA, der er leverandør af kun-
detilpassede chipløsninger, herunder mest kendt chipløs-
ninger til “Bro-Bizz” systemer. 

Kommerciel FoU
I denne type samarbejde køber en virksomhed sig til et 

Foto: DBI
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80 % af de danske kunder køber for under 25.000 kr. Disse køb vedrører 
ofte test, analyser, certificeringer, inspektioner og uddannelse. 

FoU-samarbejde med et GTS-institut. Den kommercielle 
FoU-omsætning udgjorde i 2014 3 % af GTS-nettets 
kommercielle ydelser.

Et eksempel på en virksomhed, der på denne måde har 
købt sig til forskning og udvikling hos et GTS-institut er 

Life Science virksomheden Pharmacosmos. Samarbej-
det startede med en videnkupon, men siden da har virk-
somheden købt sig til udviklingsopgaver i et af Bioneers 
laboratorier. Købet har bl.a. handlet om at udvikle et nyt 
produkt til nedfrysning af stamceller. 

Tabellen viser størrelsen af de køb, virksomhe-
derne foretager i GTS-nettet. Det ses, at 80 % af 
virksomhederne køber ydelser til under 25.000 kr., 
og at 20 % køber ydelser for mere end 25.000 kr., 
her af køber 1 % for mere end 1 mio. kr.

Det store antal af ydelser til under 25.000 kr. hæn-
ger bl.a. sammen med, at det skal være overkom-
meligt for virksomheder at udnytte GTS-nettets 
faciliteter og kompetencer. Det betyder, at GTS-
nettet hele tiden arbejder på at udvikle korte forløb 
med faste rammer og pris. Det kan fx handle om 
test, prøvning og kalibrering eller certificeringer, 
som kan indgå i udviklingsforløb eller være et led 
i at kunne opfylde aktuelle krav fra kunder eller 
myndigheder. Det kan også dreje sig om inspektio-

ner; svampeanalyser eller vedrøre mindre uddan-
nelsesforløb i form af temadage og kurser. Enkelte 
GTS-institutter sælger også deres viden i form af 
hvidbøger eller rapporter.

Køb for mere end 1. mio. kr. vedrører typisk kom-
merciel FoU, udvikling og implementering af ny 
teknologi og omfattende testforløb m.m. Et ek-
sempel er Teknologisk Institut (DMRI), der i 2014 
leverede et omfattende IT-system, der sikrer spor-
barhed på nyt dansk kreaturslagteri. Systemet kal-
des Manufacturing Execution System, og det føl-
ger med i hele slagteprocessen – fra modtagelse 
og registrering af de levende køer, via slagtning og 
nedskæring og frem til de enkelte kødprodukter 
bliver ekspederet videre ud til kunderne.

Størrelsen af virksomheders køb i GTS-nettet

Danske private (ikke unikke) kunder fordelt på købsstørrelser (Tabel 3), 2014

 
Købsstørrelse

 
Antal kunder

 
Procent af kunder

Omsætning,  
mio. kr.

Procent af  
omsætning

1 – 4.999 kr. 9.701 46 %  22 2 %

5.000 – 24.999 kr. 7.053 34 %  78 8 %

25.000 – 49.999 kr. 1.670 8 %  57 6 %

50.000 – 99.999 kr. 1.036 5 %  71 7 %

100.000 – 249.999 kr. 726 3 %  112 11 %

250.000 – 499.999 kr. 353 2 %  121 12 %

500.000 – 999.999 kr. 147 1 %  105 10 %

1 mio. < 124 1 %  463 45 %

 20.810 100 %  1.029 100 %

Diverse kundeopgørelser i nærværende performanceregnskab angiver antallet af GTS-nettets unikke kunder. Det vil sige, at hver kunde kun 
tælles med én gang i kundeopgørelserne uafhængigt af, hvor mange GTS-institutter kunden har købt ydelser hos. Tabel 3 er undtagelsesvis 
baseret på ikke unikke kunderegistreringer, idet formålet med tabellen er at inddele kundernes enkeltkøb i forskellige købsstørrelser. En enkelt 
virksomhed kan altså optræde flere gange i Tabel 3, hvis virksomheden har købt ydelser hos mere end ét GTS-institut. Samtidig tæller pri-
vatpersoner og foreninger med i kundeopgørelsen i Tabel 3, da omsætningen fra denne kundegruppe kategoriseres som dansk, kommerciel 
omsætning fra den private sektor.
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FoU-aktiviteter til gavn for  
dansk erhvervsliv

Når GTS-institutterne indgår i forsknings- og udviklingsaktiviteter er der fokus på anvendelse. Teknologisk Institut arbejder bl.a. med industriel udnyttelse 
af nano-mikroteknologi. Foto: Teknologisk Institut

i 2014 selv med 288 mio. kr. i FoU-egenfinansiering. Der-
med var GTS-nettets samlede FoU-indsats i 2014 på 1,1 
mia. kr. (Figur 10, orange sider).

Aktiviteter der bygger bro mellem forskning og 
erhvervsliv
GTS-nettet deltager i en række danske og internationale 
forsknings-og udviklingsaktiviteter, og her er GTS-insti-

Omkring 20 % af den samlede omsætning i GTS-nettet 
stammer fra forsknings- og udviklingsprojekter (Figur 
2, orange sider). Det samlede beløb var i 2014 på 771 
mio. kr. Midlerne kommer bl.a. fra GTS-institutternes re-
sultatkontrakter med Styrelsen for Forskning og Innova-
tion, projekter fra Innovationsfonden, teknologiske udvik-
lings- og demonstrations-programmer, og regionalt- eller 
EU-finansierede projekter. Herudover bidrog GTS-nettet 

GTS-institutterne deltager aktivt i forsknings-, udviklings- og innovations- 
aktiviteter med offentlig medfinansiering. I dette arbejde tager GTS-institutterne 
ofte en rolle som bindeled mellem forskning og erhvervsliv.
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Resultatkontrakter med Styrelsen for Forskning og Innovation gør det 
muligt at udvikle ny viden og teknologi målrettet dansk erhvervsliv.

tutterne ofte bindeled mellem forskning og virksomheder. 
For at gøre aktiviteterne så konkrete som muligt er det 
vigtigt for GTS-nettet at involvere særligt små og mel-
lemstore danske virksomheder. Det holder fokus på, at 
resultaterne i sidste ende skaber værdi i virksomhederne. 

GTS-nettet har et omfattende samarbejde med danske 
og udenlandske forskningsinstitutioner. I 2014 var der 
mere end 1000 samarbejdsprojekter om forskning og 
udvikling fordelt mellem 793 nationale projekter og 213 
internationale projekter (Figur 12). Herudover havde GTS-
nettet i 2014 mere end 800 samarbejdsrelationer med 
forskningsinstitutioner, som fordelte sig med 519 relatio-
ner til danske forskningsinstitutioner og 307 relationer til 
udenlandske forskningsinstitutioner (Figur 13).

Det omfattende samarbejde med forskningsinstitutioner i 
ind- og udland betyder, at GTS-nettet får skabt et bredt 

netværk til ressourcepersoner i hele verden; kan følge 
med i den nyeste forskningsbaserede viden; og samtidig 
løbende kan opbygge og udvikle sine faglige kompeten-
cer. 

Læs mere om de internationale samarbejdsprojekter og 
relationer i kapitlet “Internationale aktiviteter”.

Resultatkontrakter
Resultatkontrakter med Styrelsen for Forskning og Inno-
vation er centrale for GTS-nettets mulighed for hele tiden 
at udvikle teknologiske serviceydelser og opbygge faglige 
kompetencer af relevans for dansk erhvervsliv på områ-
der, hvor markedet ikke selv løser opgaven. I 2014 fik 
GTS-nettet 310 mio. kr. i resultatkontrakter (Figur 1, oran-
ge sider). Den viden, der udvikles med udgangspunkt i 
resultatkontrakterne er generisk og bliver efterfølgende 
stillet bredt til rådighed for dansk erhvervsliv.

Antal FoU-samarbejdsprojekter 
(Figur 12)

Antal samarbejdsrelationer med  
forskningsinstitutioner i Danmark og 
udlandet (Figur 13)

Antallet af FoU-samarbejdsprojekter faldt i 2014 til 1.006, hvilket var et 
fald på 19 % i forhold til 2013. Det overordnede fald var især forårsaget 
af et fald i antallet af nationale FoU-samarbejdsprojekter, som blandt 
andet kan tilskrives en nedgang i udbuddet af offentligt medfinansierede 
FoU-projekter i forbindelse med omstruktureringen af innovationsfrem-
mesystemet og oprettelsen af Danmarks Innovationsfond i 2014.

Antallet af samarbejdsrelationer med både danske og udenlandske 
forskningsinstitutioner er steget stødt over de seneste år. I 2014 steg 
GTS-nettets samarbejdsrelationer med udenlandske forskningsinstitu-
tioner 7 % til i alt 307, imens de 519 samarbejdsrelationer med danske 
forskningsinstitutioner var en lille stigning på 2 % i forhold til 2013.
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De senere år har der været fokus på at fastholde produk-
tion i Danmark, og det er også et emne, der optager flere 
GTS-institutter. I resultatkontraktaktiviteten “Produktion i 
Danmark” er formålet at styrke danske produktionsvirk-
somheders beskæftigelse, produktivitet og konkurrence-
evne. FORCE Technology og Teknologisk Institut er de 
primære kræfter bag aktiviteten.

En aktivitet under “Produktion i Danmark” er et samarbej-
det mellem FORCE Technology og Arla om at introducere 
genanvendt plast i produktionen af nye mælkekasser. Ak-
tiviteten involverer også producenten af mælkekasserne 
Ikadan og råvareleverandøren AVL, der er en dansk SMV. 
Ved projektstart var ambitionen at bruge 25 % genan-
vendt plast i mælkekasserne, men genanvendelsespro-
centen ser ud til at komme helt op på 95 %. De første 
testkasser er produceret, og forventningen er, at projek-
tet er helt i mål med en “grønnere” mælkekasse i 2015. 
Den viden, som FORCE Technology har opbygget i akti-
viteten, bliver brugt i andre sammenhænge med genan-
vendelse af plast.

Særlige danske virkemidler
I Danmark er der en række virkemidler, der har til for-
mål at stimulere danske virksomheders lyst til at indgå i 
forsknings- og udviklingsprojekter. Det gælder fx “Inno-
booster” og “Store projekter”, der administreres af Dan-
marks Innovationsfond samt Miljøministeriets “Miljøtek-
nologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram”.  

Med udgangspunkt i en “Innobooster” udfører AgroTech 
en opgave for foderstofvirksomheden Agrokorn. Soya 
indeholder stoffer, der er svært fordøjelige for helt unge 
dyr, derfor anvendes fiskemel og andre dyre proteinkilder. 
Agrokorn har udviklet en ny metode til at udvinde soya-
protein og forædle det. For virksomheden gennemfører 
AgroTech en række forsøg, der skal kortlægge effekten 
af at anvende soyaproteinet i fravænningsblandinger til 
svin. Der måles på parametrene tilvækst, foderforbrug 
og behov for behandling mod diarre. AgroTech skal des-
uden undersøge muligheden for at anvende foderet til 
bl.a. kalve.

Under det nye virkemiddel “Store projekter” er Bioneer 
projektleder for NEXT (National Experimental Therapy 
Partnership). Der er tale om et offentligt-privat partner-
skab inden for klinisk forskning. Bag partnerskabet står 
seks offentlige institutioner og fem lægemiddelprodu-
cerende virksomheder. Innovationsfonden investerer 50 

mio. kr. i partnerskabet over en femårig periode og part-
nerne bidrager selv med 74 mio. kr. Formålet med NEXT 
er at gøre Danmark til et foretrukket land for lægemid-
delindustriens helt tidlige afprøvninger af nye lægemidler 
i patienter.

GTS-nettet udvikler sin teknologiske 
infrastruktur
De mange forsknings- og udviklingsaktiviteter bidrager til, 
at GTS-nettet løbende kan udvikle sine faglige kompe-
tencer og etablere nye faciliteter og teknologier, der bliver 
stillet bredt til rådighed for virksomhederne. Det betyder, 
at virksomhederne hos GTS-nettet har adgang til et bredt 
spektrum af kompetencer, som de kan benytte i innova-
tionsprocessen.

Teknologisk Institut har fx åbnet et af verdens mest mo-
derne testcentre for varmepumper. Laboratoriet kan teste 
alle typer af varmepumper og tilbyder også støjtest, som 
er en vigtig konkurrenceparameter for producenterne. 

FORCE Technology har bygget et nyt laboratorium til høj-
trykskalibrering. Den unikke konstruktion af laboratoriet 

“Robotcentret” arbejder med robotteknologi og udvikler bl.a. robotter til 
industrien. Foto: Teknologisk Institut 



20 Performanceregnskab for GTS-net 2015

GTS-nettet er en aktiv spiller i nationalt og internationalt 
standardiseringsarbejde for at varetage danske interesser på området. 

som et lukket loop muliggør højtrykskalibrering af natur-
gasmålere hele året rundt og uafhængigt af årstiden. Fa-
ciliteten er den eneste af sin slags i verden.

Alexandra Instituttet står bag Sustainable Transition Lab, 
hvor en kombination af antropologi, user-experience og 
interaktionsdesign vil skabe bæredygtige IT-løsninger, der 
skal gøre elværker, bygningsværker, håndværkere og alt 
derimellem lidt grønnere.

DFM har fået nyt metrologiudstyr, der kan måle masse 
med en opløsning på en milliardtedel af et kilogram. Ud-
styret bruges til at viderebringe sporbarhed fra Danmarks 
kilogramprototype til de lodder, der anvendes til kalibre-
ring i en række danske kalibreringslaboratorier og virk-
somheder. 

GTS-nettet blåstempler produkter
Standarder er en del af den internationale samhandel 
og sikrer, at man kan handle på tværs af landegrænser. 
Standarder bliver bl.a. brugt til at dokumentere over for fx 
bygherrer, forsikringsselskaber og myndigheder, at pro-
dukter og kompetencer lever op til de stillede krav. Når et 
produkt lever op til eksempelvis en europæisk standard, 
kan den frit eksporteres til andre EU-lande uden at lan-
dende må stille yderligere krav til produktet. På den måde 
er standarder med til at gøre handel over grænser mindre 
bureaukratisk. Herudover gør standarder det nemmere 
at samarbejde med andre virksomheder og leverandører, 
fordi man arbejder ud fra de samme forudsætninger. 

Med hjælp fra resultatkontrakter udfører GTS-institut-
terne en betydelig indsats i eksternt fagligt arbejde som 
standardiseringsarbejde (Figur 15, orange sider). Det gør 
de for at sikre indflydelse på udformningen af standar-
der på centrale områder af særlig betydning for dansk 
erhvervsliv.

I europæisk sammenhæng bidrager fx DBI i regi af CEN. 
Her er DBI-medarbejdere med i knap 20 tekniske komi-
teer, hvor indsatsen bl.a. gælder branddøre; sprinklersy-
stemer; brandalarmering og byggematerialers reaktion 
på vand.

FORCE Technology er også en aktiv spiller i det nationale 
og internationale standardiseringsarbejdet. Siemens A/S 
Flow Instruments har været inviteret med i dette arbejde, 
og det har flere gange resulteret i, at forslaget til en lov- el-

“Functional coatning” kan give materialer nye egenskaber. 
Foto: Teknologisk Institut

I DBI’s brandlaboratorium udføres brandtest af bl.a. produkter og 
materialer til brug i byggeriet. Foto: DBI
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Droneteknologi fanger 
miljøsyndere til havs 
Den lille danske virksomhed Explicit udvikler bl.a. droneteknologi, 
der kan overvåge luftforureningen fra skibstrafikken. Teknologien 
kan beregne præcis, hvor røgen fra et skib befinder sig. Den er ud-
viklet og testet i et tæt samarbejde med FORCE Technology. 

Explicit har søgt patent på teknologien, der 
kombinerer positionsdata fra skibene og 
vejrdata med autonome droner. Dronerne 
er udstyret med gassensorer til måling af 
udledning og en avanceret softwareplat-
form til at håndtere data. Jon Knudsen er 
direktør i virksomheden. Han fortæller om 
samarbejdet med FORCE Technology: 

- Vi mødte FORCE Technology i forbin-
delse med et møde i Copenhagen Clean 
Tech Cluster. Her spottede FORCE Tech-
nology, at der var basis for et samarbejde, 
der kunne kombinere mine ideer og viden 
om droner med deres viden om teknologi, 
udledning fra skibe og lovgivning på områ-
det. For mig blev det et innovativt match, 
der har åbnet for helt nye muligheder.

- Vores samarbejde resulterede i et MUDP-
projekt (Miljøministeriets Miljøteknologisk 

Udviklings- og Demonstrationsprogram), 
som gav mulighed for at udvikle og teste 
den nye droneteknologi. FORCE Tech-
nology bidrog her som underleverandør 
i forhold til test og målinger. De bidrog 
desuden som den uvildige tredjepart, der 
kunne dokumentere pålideligheden af vo-
res målinger.

- Vi har nu udviklet teknologien og bevist, 
at den virker. Desværre er der nogle lovgiv-
ningsmæssige ting vedrørende droner, der 
forhindrer os i at komme på markedet. Vi 
håber at få dispensation i løbet af et års tid, 
og vi har indgået et samarbejde med Syd-
dansk Universitet om det. 

- På grund af denne udfordring har vi i et 
samarbejde med FORCE Technology ud-
viklet en sideteknologi, så vi kan benytte 
den samme form for indsamling af informa-

tioner ved at sætte en kasse på helikop-
tere. Så det er her forretningen er i dag, og 
det vil den være, indtil der bliver åbnet op 
for, at vi kan benytte droner.

ler standardiseringstekst er blevet rettet, da kravene ikke 
var testbare i virkeligheden. Derfor gør det en forskel for 
Siemens A/S Flow Instruments at få løst opgaverne hos 
et GTS-institut. For det giver dem en tryghed, at FORCE 
Technology ikke udelukkende er kommercielle, men skal 
sikre, at dansk industri har de bedste vilkår. 

Den omfattende viden og involvering i standarder bliver 
bakket op af, at GTS-nettet tilbyder en lang række test 
og certificeringer, der dokumenterer, at produkter lever 
op til de krav, der stilles, før de kan komme på markedet.

Et eksempel på dokumentationsarbejde er Teknologisk 
Institut, der har lanceret EPD Danmark. Det betyder, at 

danske byggeproducenter kan få miljødeklareret deres 
produkters egenskaber i en dansk kontekst og samtidig 
være sikre på, at kvalitet og indhold er anerkendt i EU. 

Et andet eksempel er den danske højtalerproducent 
Scandyna A/S, der havde brug for viden om produkt-
mærkning for lande i EU, Nordamerika og Fjernøsten. 
Virksomheden opsøgte DELTA for at få udarbejdet en 
rapport, der kunne skabe overblik over produktmærk-
ningskravene pr. land. Denne viden har virksomheden 
også kunnet bruge i sine udviklingsprojekter, da den nu 
fra en start kan tænke ind, hvad det kræver at få et pro-
dukt godkendt til de forskellige markeder.

For en lille virksomhed som 
min er der en stor værdi i at 

samarbejde med et GTS-institut som 
FORCE Technology, som har et rigtig 
godt navn i branchen. Derfor er der en 
helt anden tro på, at man er seriøs, når 
man fortæller, at man samarbejder med 
dem. 

Foto: Explicit
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I forhold til de internationale aktiviteter har der været en markant stigning 
særligt i den kommercielle omsætning fra udenlandske kunder. 

Internationale aktiviteter

Globaliseringen af viden og handel har gjort GTS-nettet internationalt. En af de større internationale aktiviteter for FORCE Technology er deres 
skibssimulator facilitet i Singapore. Foto: FORCE Technology

GTS-opgave. Men omfanget af den kommercielle omsæt-
ning til internationale kunder, der de sidste 10-15 år har 
været kraftig stigende, er en ny tendens. Tilbage i 2000 
udgjorde den udenlandske, kommercielle omsætning blot 
350 mio. kr. Det tal var i 2014 vokset til 1,8 mia. kr. 

Udviklingen betyder, at i forhold til den samlede omsæt-
ning i GTS-nettet har andelen af den udenlandske, kom-
mercielle omsætning været stigende. I 2014 udgjorde 
den 46 % af den samlede omsætning og 58 % af den 
kommercielle omsætning. 

Handel med produkter og viden er blevet international, og 
det betyder, at danske virksomheder i stigende grad er i 
direkte konkurrence med udenlandske virksomheder. For 
at yde danske virksomheder den bedste service er det 
dermed blevet nødvendigt, at GTS-nettet er internationalt 
orienteret, når det kommer til opbygning og udveksling af 
viden samt salg af kommercielle ydelser. 

Det er ikke nyt, at GTS-nettet er aktiv i en international 
sammenhæng. Videnhjemtagning og samarbejde med 
førende internationale forskningsmiljøer har altid været en 

I de sidste 10-15 år har der været en nærmest eksplosiv udvikling i GTS- 
nettets udenlandske, kommercielle omsætning. Hvad der ligger bag denne ud-
vikling, og hvordan det kommer dansk erhvervsliv til gode, kan du læse om her. 
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Køb af GTS 
ydelser i 
Danmark 

(776 mio. kr.)

Kunder uden 
for Danmark 
(1,8 mia. kr) 

Køb af ydelser
hos GTS-nettets 
datterselskaber

 uden for Danmark 
(992 mio. kr.)

44 %

56 %

GTS-nettets eksportomsætning
En nylig analyse af udviklingen i de danske virksomheders 
investeringer i FoU viser, at virksomhederne i deres søgen 
efter den førende viden i stigende grad søger mod ud-
landet for at købe anvendelsesorienterede FoU-ydelser6. 

Analysen tegner et billede af et globalt marked for FoU-
ydelser med en accelererende international arbejdsdeling 
og specialisering blandt videnleverandører og forsknings-
miljøer. Dermed gælder også, at udenlandske virksom-
heder køber FoU-ydelser i Danmark. Denne udvikling 
afspejler sig også i GTS-nettets stigende udenlandske, 
kommercielle omsætning (Se Figur C).

Den del af den udenlandske, kommercielle omsætning, 
der dækker over køb foretaget af udenlandske virksom-
heder i Danmark hos GTS-institutterne samt deres dan-
ske datterselskaber kan man betegne som GTS-nettets 
eksportomsætning. I 2014 stod eksportomsætningen 
for 776 mio. kr. eller 44 % af GTS-nettets udenlandske, 
kommercielle omsætning. 

Internationaliseringen har også vist sig ved, at GTS-in-
stitutterne har købt og etableret datterselskaber eller re-

præsentationer i udlandet. Det gælder især for DHI og 
FORCE Technology, men Teknologisk Institut og DELTA 
er også aktive internationalt. I dag har GTS-nettet dat-
terselskaber og repræsentationskontorer fordelt i mere 
end 30 lande. DHI og FORCE Technology er eksempelvis 
stærkt repræsenteret i Singapore med henholdsvis viden 
om vand og viden om skibsfart. 

GTS-institutternes udenlandske datterselskaber stod 
i 2014 for knap 992 mio. kr. eller 56 % af GTS-nettets 
udenlandske, kommercielle omsætning. Denne omsæt-
ning er udtryk for de udenlandske datterselskabers salg 
af ydelser til virksomheder uden for Danmark.

Der er flere forklaringer på GTS-nettets stigende interna-
tionale omsætning. Globaliseringen af viden og interna-
tionaliseringen af handel spiller naturligvis ind, men det 
gør de forhold, som GTS-institutterne fungerer under i 
Danmark også. Danmark udgør et begrænset marked 
for teknologiske serviceydelser, når de skal være i inter-
national klasse. Den stigende udenlandske omsætning 
er desuden en blåstempling af, at GTS-nettets ydelser er 
globalt konkurrencedygtige og af høj international kva-
litet.

6) Internationalisering af virksomheders Forskning og Udvikling, Research and Innovation: Analysis and Evaluation 1/2015

Fordeling af GTS-nettets udenlandske kommercielle 
omsætning (Figur C)

GTS-nettets udenlandske kunder købte i 2014 ydelser i Danmark for 776 mio. kr., hvilket svarede til 44 % 
af GTS-nettets udenlandske kommercielle omsætning. GTS-nettets udenlandske datterselskaber stod for 
de resterende 992 mio. kr. eller 56 % af den udenlandske, kommercielle omsætning i 2014.
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Internationaliseringen ses også ved det omfattende samarbejde med 
internationale forskningsinstitutioner fra hele verden. 

Mere end 10.000 udenlandske kunder
I 2014 havde GTS-nettet mere end 10.000 udenlandske 
kunder fordelt i hele verden (Se “GTS-nettets verdens-
kort”). De internationale kunder kommer først og frem-
mest fra nærområderne i Norden og Europa, men også 
fra Asien og Amerika. 

De internationale kunder bidrager til, at GTS-nettet ved, 
hvad der rører sig og får mulighed for at fastholde og op-
gradere egne faciliteter og kompetencer. Set i relation til 
GTS-nettets samfundsopgave er det dog afgørende, at 
den videnopbygning, der finder sted i GTS-nettet i for-
bindelse med løsning af opgaver for internationale kunder 
og deltagelse i internationale forsknings- og udviklingsak-

tiviteter, kommer danske virksomheder til gode. Hvordan 
det sker, vil der være eksempler på i det følgende.

Omfattende samarbejde med internationale 
forskningsinstitutioner
Ud over relationen til de udenlandske kunder har GTS-
nettet opbygget et stort netværk til internationale forsk-
ningsinstitutioner. Samarbejdet kan dreje sig om udveks-
ling af viden og forskere, om oprettelse af fælles centre 
og om forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

I 2014 havde GTS-nettet 213 internationale FoU-samar-
bejdsprojekter og 307 samarbejdsrelationer med forsk-
ningsinstitutioner i udlandet (Figur 12 og 13, orange sider, 

Norden: 40 %
EU, EØS og øvrige Europa: 29 %
Asien: 17 %
Nordamerika: 5 %
Australien / New Zealand: 4 %
Afrika og Mellemøsten: 2 %
Sydamerika: 1 %

Repræsentationer (2)

Datterselskaber (39)

Geografisk fordeling af den 
udenlandske, kommercielle 
omsætning i 2014 (1,8 mia. kr.)

GTS-institutternes  
tilstedeværelse internationalt

GTS-nettet har datterselskaber og 
repræsentationskontorer i mere end 
30 lande. GTS-nettets udenlandske 
kommercielle omsætning fordeler 
sig over hele verden. Hovedvægten 
af omsætningen kom i 2014 fra salg 
af ydelser til kunder i Norden og det 
øvrige Europa.

GTS-nettets 
verdenskort
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Opstartsvirksomhed med 
eksportambitioner
FN’s søfartsorganisation (IMO) vedtog i 2004 en konvention om 
rensning af ballastvand fra skibes ballasttanke. Det har sat gang i 
en verdensomspændende udvikling af rensesystemer. 

I dag findes der omkring 45 producenter af 
rensesystemer. En af dem er den danske 
opstartsvirksomhed Bawat A/S.

Før producenterne kan komme på mar-
kedet med deres rensesystemer, skal de 
typegodkendes. Her har Bawat A/S brugt 
DHI, der er en af 12 – 14 virksomheder i 
verden, som IMO har certificeret til denne 
opgave. I forbindelse med udviklingen af 
systemet er en styreboks med elektronik 
desuden testet hos DELTA. Ole Lüthcke 
Christensen er CTO i Bawat A/S. Han for-
tæller om samarbejdet med DHI og DELTA:

- Systemer til rensning af ballastvand ud-
gør et stort marked, da 60.000-70.000 
skibe som følge af IMO-konventionen i 
fremtiden skal investere i et rensesystem. 
På hvert enkelt skib vil det koste mellem 
250.000 og flere millioner dollars – afhæn-
gigt af skibets størrelse. Derfor er mar-
kedspotentialet stort.

- Vi udmærker os ved at gøre tingene på 
en helt anden måde end de andre produ-
center. Derfor har det været nødvendigt 
med et meget tæt samarbejde med DHI 
undervejs i processen for at få det hele til 
at gå op i en højere enhed. Testperioden 
strakte sig over ni måneder, så der var tale 
om en investering i den dyre ende. Men det 
betyder meget i vores salgsarbejde, at vi 
kan sige, at DHI har testet vores system.

- Vi har desuden haft et glimrende sam-
arbejdet med DELTA, der har testet vores 
elektronik og udsat den for forskellige mil-
jøbelastninger for at sikre, at elektronikken 
holder ’i den virkelige verden’. 

se også s. 18). Udover at aktiviteterne sikrer adgang til 
relevant viden rundt om i verden, så giver de god mulig-
hed for funding af aktiviteterne.

Teknologisk Institut har fx sammen med Georgia Univer-
sity udviklet et værktøj til Tech-mining. Tech-mining gør 
det muligt at lave strategiske analyser af globale data om 
forskning- og teknologiudvikling. I samarbejde med Miljø-
styrelsen er Tech-mining blevet anvendt til at identificere 
nye teknologier, vidensmiljøer og konkurrenter til danske 
virksomheder i genanvendelsesbranchen. 

Alexandra Instituttet og en række europæiske forsk-
ningsinstitutioner er i EU-projektet ABC4Trust gået sam-

men om at sikre bedre beskyttelse af borgernes privatliv 
og personlige oplysninger på nettet. Alexandra Instituttet 
bidrager med en undersøgelse af, hvordan de forskellige 
kryptografiske byggeklodser kombineres og med udvik-
ling af en fælles åben arkitektur for ABC-løsninger.

Viden og teknologi hjemtages og udveksles
De internationale aktiviteter giver mulighed for at spotte 
nye teknologier og bringe dem hjem til Danmark, hvor 
de bliver tilpasset behovene i dansk erhvervsliv. Det sker 
fx ved deltagelse i forskningsaktiviteter, i internationale 
netværk, standardiseringsarbejde og igennem løsning af 
kommercielle opgaver. 

Nærheden til DHI’s testfacilitet i 
Hundested er naturligvis vigtig 

for os, men var ikke alene afgørende 
for vores valg. Det talte mest, at DHI 
tilhører superligaen. Deres ekspertise 
er på et meget højt internationalt 
niveau. DHI’s omfattende viden 
kombineret med deres omfattende 
praktiske erfaring er et kæmpe plus for 
en opstartsvirksomhed som vores.

Norden: 40 %
EU, EØS og øvrige Europa: 29 %
Asien: 17 %
Nordamerika: 5 %
Australien / New Zealand: 4 %
Afrika og Mellemøsten: 2 %
Sydamerika: 1 %

Foto: Jacob Ljørring
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DELTA hjemtager fx teknologi og viden om RFID-sensor 
systemer og optiske detekteringsmetoder til medico- og 
consumer produkter fra store aktører i Fjernøsten. Det 
har danske OPDI Technologies A/S haft glæde af. Virk-
somheden har udviklet en ny optisk teknologi – optisk 
touch-skærm – som DELTA har leveret chippen til. Den 
nye optiske touch-skærm er mere robust, og udstyr med 
touch-skærme som fx tablets og mobiltelefoner kan an-
vendes selv med våde fingre.

GTS-nettets erfaring med at deltage i EU-projekter gi-
ver bedre mulighed for at inddrage danske virksomhe-
der i projekterne. Et eksempel er EU-projektet NEMI, 
som DFM er dansk koordinator for. Projektet blev sat i 
gang for at forbedre produktionskvalitet og sikre danske 
arbejdspladser. Allerede efter et år fik den danske SMV 
A/S Kenneth Winther glæde af projektet. Ved projektstart 
kunne virksomhedens værktøj trykke ca. 500.000 emner 
før udskiftning, nu kan det trykke helt op til 1 mio. emner, 
før det skal skiftes. 

Virksomheder får hjælp til internationalisering 
Med udgangspunkt i GTS-nettets internationale aktivite-
ter er det muligt at hjælpe danske virksomheder med at 
få adgang til det internationale marked. 

DHI’s internationale førerposition på vandområdet bety-
der, at DHI kan anbefale danske virksomheder til interna-
tionale opgaver. Når danske rådgivere byder på interna-
tionale opgaver, er det desuden en fordel, at Danmark er 
internationalt anerkendt for viden om kystsikring og byg-
geri ved kyster. Det har tegnestuen Hasløv & Kjærsgaard 

haft glæde af. Virksomhedens mangeårige og tætte sam-
arbejde med DHI har medvirket til, at virksomheden har 
fået adgang til projekter i Østafrika og Emiraterne. 

FORCE Technology har udviklet en ny målemetode, der 
måler røggassens indhold af fossilt CO2. Siden 2013 er 
metoden anvendt på ti af de største affaldsforbrændings-
anlæg i Danmark og Sverige. Udover at opgøre deres år-
lige emission af fossilt CO2 efter CO2- kvoteloven, kan an-
læggene dokumentere produktionen af grøn strøm. Det 
har åbnet et nyt marked for salg af strømmen til England, 
hvor der er indført en særlig afgiftslettelse på grøn strøm.

Fastholdelse af teknologiske services i 
Danmark og eksport af dansk viden
De internationale kunder gør det muligt at opretholde og 
udvikle faciliteter og kompetencer i Danmark, som det 
ikke er muligt at drive udelukkende med danske kunder. 
Samtidig bidrager de til dansk eksport.

“MIKE by DHI” er softwaremodeller inden for vandom-
rådet, der udmærker sig internationalt, fordi det er de 
eneste, der tilbyder ingeniører, forskere og beslutnings-
tagere adgang til integrerede modelleringsløsninger. De 
forskellige modelleringspakker dækker fysiske processer 
(strømning, vandniveau, bølger) og en lang række kemi-
ske og biologiske processer, der indgår i beskrivelsen af 
vandkvalitet, økologi og sedimenttransport for de aktuelle 
områder. Fordi “MIKE by DHI” sælges i hele verden, er 
det muligt løbende at forbedre modellerne.

Den tyske “Havariekommando” har de sidste fem år be-
nytter FORCE Technologys maritime simuleringscenter til 
at træne deres besætninger i nødbugsering. Ved at ud-
vikle træning i kritiske operationer sammen med kunder 
fra hele verden er det muligt at tilbyde mange forskellige 
træningsprogrammer til kunderne, herunder de danske. 
På den måde styrker FORCE Technology sin position 
som et af verdens førende træningscentre for den ma-
ritime branche.

Mølbro A/S producerer plovskær og er en markant spiller på 
verdensplan. Virksomheden samarbejder med FORCE Technology.  
Foto: Mølbro A/S

De omfattende internationale aktiviteter er med til at åbne døre for danske 
virksomheder til det internationale marked. 
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Det gør GTS 
De ni GTS-institutter har forskellige faglige fokusområder og udgør tilsammen en tek-
nologisk infrastruktur af faciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer, der skal 
gøre det nemmere for danske virksomheder at være innovative og skabe vækst. På 
relevante områder er der samarbejde på tværs af GTS-institutterne og med andre viden-
institutioner som fx universiteter og erhvervsakademier.

GTS-institutterne udbyder en bred palet af aktiviteter, der især er målrettet små og mel-
lemstore danske virksomheder. Der findes mange muligheder og niveauer for samar-
bejde. Herunder er der en overordnet kategorisering af nogle af de vigtigste aktiviteter 
i GTS-nettet.

• Forsknings- og udviklingsopgaver
Løsning af konkrete forsknings- og udvik-
lingsopgaver på vegne af virksomheder, 
som dermed opnår en styrkelse af det 
teknologiske og videnmæssige indhold i 
ydelser, processer mv.

• Samarbejdsprojekter og 
partnerskabsprojekter om forskning 
og udvikling
Aktiviteter om forskning, udvikling og/eller 
innovation i samarbejde med virksomhe-
der og universiteter i ind- og udland samt 
andre GTS-institutter. Aktiviteterne kan 
også inddrage den offentlige sektor og 
borgerne. 

• Teknologiske partnerskaber
Virksomheder kan via GTS-institutter blive 
sat i forbindelse med teknologieksperter 
fra ind- og udland, der kan løse konkrete, 
komplicerede problemstillinger i forbindel-
se med forsknings- og innovationsaktivi-
teter i virksomhederne.

• Nationale innovationsnetværk med 
virksomheder
Innovationsnetværkene samler danske 
virksomheder, universiteter og GTS-insti-
tutterne inden for en række faglige områ-
der med betydning for danske erhvervsliv. 
GTS-institutterne er repræsenteret i alle 
22 innovationsnetværk. 

• Erhvervsrettede uddannelser og 
videreuddannelser, erhvervsrettede 
træningskurser mv.
GTS-nettet er blandt Danmarks største 
kursusudbyder – 6100 kunder købte sid-
ste år kurser hos GTS-nettet og på kur-
serne deltog mere end 26.000 kursister. 
Den markante kursusindsats hænger 
bl.a. sammen med kravet om en særlig 
videnspredningsindsats fra GTS-institut-
ternes side.

• Teknologivurderinger og 
innovationsmodning
Teknologier og teknologiske platforme 
bliver i samarbejde med virksomheder og 
universiteter hjemtaget og videreudviklet, 
så de i højere grad er innovationsmodne 
og kan bruges til udvikling af nye produk-
ter og services.

• Innovationstjek i virksomheder med 
innovationspotentiale
InnovationsAgenter fra GTS-institutterne 
tilbyder et gratis Innovationstjek, hvor 
udviklings- og innovationspotentialet i 
virksomheden bliver vurderet. Innovati-
onstjekket ender ud i en handlingsplan, 
som indeholder forslag til eventuelle sam-
arbejdspartnere som eksempelvis private 
rådgivere.

• Virksomhedsudvikling af 
organisation, strategi og ledelse
Hvert år får et stort antal virksomheder 
hjælp med at optimere og effektivisere 
produktion og processer. GTS rådgiver 
om alle aspekter af virksomhedens drift 
og udvikling.

• Inspektion og kontrol
Flere GTS-institutter tilbyder og udfører 
uvildige inspektioner eksempelvis regel-
mæssige brandinspektioner og inspektion 
og kontrol af produktionsanlæg og udstyr. 
Herudover varetages en række lovpligtige 
og frivillige kontrolordninger.

• Måleteknik og kalibrering
Virksomheder kan hos flere GTS-institut-
ter få udført sporbare målinger og akkre-
diteret kalibrering inden for en lang række 
områder. Flere GTS-institutter har status 
som primær- og referencelaboratorier.

• Certificering, test og prøvning
Produkter og idéer kan blive testet grun-
digt igennem både med henblik på pro-
duktudvikling og til brug for dokumenta-
tion i forbindelse med markedsføring og 
mærkning. 

• Standardisering
Virksomheder kan få hjælp til at imple-
mentere og overholde de nyeste standar-
der. Desuden indgår institutterne i interna-
tionale standardiseringsopgaver. 

• Samarbejde med offentlige 
institutioner
GTS-nettet løser en række opgaver for 
offentlige virksomheder og danske myn-
digheder, og fungerer eksempelvis som 
videnscenter i forhold til myndighedsop-
gaver som fx rådgivning om miljø og kli-
matilpasning.  



28 Performanceregnskab for GTS-net 2015

Fakta om GTS-nettet

AgroTech – Institut for Jordbrugs- og 
Fødevareinnovation arbejder i krydsfeltet 
mellem biologi og teknologi. Instituttets  
aktiviteter retter sig især imod jordbrugs-  
og fødevaresektoren.

www.agrotech.dk

Omsætning, mio. kr.  87
Dansk omsætning, mio. kr.  84
FoU indsats, mio. kr.  57
Resultatkontrakter, mio. kr.  20
Medarbejdere 76

Alexandra Instituttet bygger bro 
mellem it-forskningen og erhvervslivet 
gennem forskningsbaseret videnservice, 
faglige netværk, kurser, konferencer og 
konsulentydelser. 

www.alexandra.dk

Omsætning, mio. kr.  61
Dansk omsætning, mio. kr.  50
FoU indsats, mio. kr.  35
Resultatkontrakter, mio. kr.  13
Medarbejdere 85

Bioneer er en forskningsbaseret 
servicevirksomhed inden for biomedicin, 
biomedicoteknik og bioteknologi.

www.bioneer.dk

Omsætning, mio. kr.  44
Dansk omsætning, mio. kr.  26
FoU indsats, mio. kr.  27
Resultatkontrakter, mio. kr.  14
Medarbejdere 37

DBI – Dansk Brand og sikringsteknisk 
Institut tilbyder ydelser inden for sikring, 
brandteknik og brandforebyggelse.

www.dbi-net.dk

Omsætning, mio. kr.  142
Dansk omsætning, mio. kr.  118
FoU indsats, mio. kr.  34
Resultatkontrakter, mio. kr.  8
Medarbejdere 152

DELTA sikrer optimal anvendelse af teknologi 
ved udvikling, test, certificering og rådgivning 
inden for elektronik, mikroelektronik, 
softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration 
og sensorsystemer.

www.delta.dk

Omsætning, mio. kr.  317
Dansk omsætning, mio. kr.  129
FoU indsats, mio. kr.  66
Resultatkontrakter, mio. kr.  34
Medarbejdere 261

DFM – Dansk Fundamental Metrologi  
tilbyder kalibrering og måleteknisk rådgivning 
på højeste internationale niveau.

www.dfm.dtu.dk

Omsætning, mio. kr.  27
Dansk omsætning, mio. kr.  21
FoU indsats, mio. kr.  25
Resultatkontrakter, mio. kr.  14
Medarbejdere  26

DHI rådgiver, forsker og udvikler 
teknologi indenfor økologi og miljøkemi, 
vandressourcer, vandbygning, 
strømningsteknik samt kemiske påvirkninger 
af miljø og sundhed.

www.dhigroup.com

Omsætning, mio. kr.  831
Dansk omsætning, mio. kr.  176
FoU indsats, mio. kr.  186
Resultatkontrakter, mio. kr.  37
Medarbejdere  1.093

FORCE Technology har aktiviteter rettet 
mod skibs- og byggeindustrien, medicinal- 
og forædlingsindustrien, olieindustrien, 
energi-, miljø- og procesindustrien samt  
den offentlige sektor.

www.forcetechnology.com

Omsætning, mio. kr.  1.224
Dansk omsætning, mio. kr.  556
FoU indsats, mio. kr.  162
Resultatkontrakter, mio. kr.  51
Medarbejdere  1.325

Teknologisk Institut har aktiviteter inden  
for bl.a. byggeri, energi, miljø og 
klima, fødevarer, transport og logistik, 
velfærdsteknologi og service.

www.teknologisk.dk 

Omsætning, mio. kr.  1.085
Dansk omsætning, mio. kr.  744
FoU indsats, mio. kr.  467
Resultatkontrakter, mio. kr.  117
Medarbejdere  1.055

Herunder er der en kort præsentation af de ni GTS-institutter med de vigtigste nøgletal for 2014. 
På de følgende sider opsummeres data i en samlet oversigt, og indikatorerne præsenteres grafisk 
med en kort beskrivelse af udviklingen. 
 
For mere information om GTS-institutterne se www.gts-net.dk

Note: Aktivitetsforskydninger har givet en difference på 1,5 mio. kr. mellem samlet forbrug af resultatkontraktmidler opgjort ud fra institutternes individuelle 
oversigter (308,9 mio. kr.) og det bevilgede resultatkontraktbeløb i 2014 (310,4 mio. kr.) 

http://agrotech.dk/
http://www.alexandra.dk/dk/sider/default.aspx
http://www.bioneer.dk/
http://www.dbi-net.dk/
http://www.delta.dk/
http://www.dfm.dtu.dk/
http://www.dhigroup.com/
http://www.forcetechnology.com/en/
http://www.teknologisk.dk/
http://gts-net.dk/
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Nyttevirkning for samfundet 2014 2013 2012 2011 2010

Forskning, udvikling og innovation 2014 2013 2012 2011 2010

Omsætning og kunder 2014 2013 2012 2011 2010

1) Antal kunder ud fra en sammentælling af de enkelte institutters kundetal. Sammentællingen tager ikke forbehold for, at nogle kunder benytter mere end et GTS-institut.
2) Antal kunder filtreret for dubletter institutterne imellem. Hver kunde tælles kun med én gang uafhængigt af, hvor mange institutter kunden køber ydelser hos.
3) Videnspredningsfaktoren defineres som den totale omsætning delt med resultatkontraktsummen. Den er udtryk for nyttevirkningen af GTS-nettets resultatkontrakter.
4) FoU-faktoren defineres som FoU-indsatsen delt med resultatkontraktsummen. Den er et udtryk for den FoU-indsats, som én resultatkontraktkrone modsvares af.

Omsætning Total omsætning         3.819         3.703         3.620         3.540         3.428 
Total dansk omsætning         1.905         1.883         1.876         1.876         1.990 
FoU-omsætning            772            768            827            792            751 
… Heraf resultatkontraktmidler            310            304            353            334            297 
… Heraf udenlandsk finansieret FoU            146            149            134            103            105 
Kommerciel omsætning, mio. kr.         3.047         2.936         2.793         2.747         2.678 
Dansk, kommerciel omsætning, mio. kr.         1.279         1.264         1.183         1.187         1.345 
Dansk, kommerciel oms., privat sektor, mio. kr.         1.023         1.043            970            976         1.090 
… Heraf små virksomheder, mio. kr.            253            263            246            257            374 
… Heraf mellemstore virksomheder, mio. kr.            201            211            224            233            179 
… Heraf store virksomheder, mio. kr.            569            569            499            486            537 
Dansk, kommerciel oms., offentlig sektor, mio. kr.            256            222            213            211            254 
Udenlandsk, kommerciel omsætning, mio. kr.         1.768         1.671         1.610         1.560         1.333 

Kundemasse Danske kunder, antal virksomheder, private og offentlige (brutto)¹        24.095        23.637        23.277        24.229        24.797 
Danske kunder, antal virksomheder, private og offentlige (unikke)²        18.024        18.522        17.855        18.329        19.021 
Danske, private kunder, antal virksomheder (unikke)        16.729        17.055        16.483        16.981        17.342 
… Heraf små virksomheder        13.458        13.448        13.334        13.691        13.530 
… Heraf mellemstore virksomheder         2.082         2.096         1.940         1.989         2.165 
… Heraf store virksomheder         1.189         1.511         1.209         1.301         1.647 
Danske, offentlige kunder (unikke)         1.295         1.467         1.372         1.348         1.679 

Produktivitet Omsætning pr. medarbejder, kr.      929.141      922.811      938.732      952.801      931.364 
Overskud pr. medarbejder, kr.        18.777        12.265        27.724        33.040        22.741 

Effektivitet Videnspredningsfaktor³              12              12              10              11              12 
FoU-faktor4               3               4               3               3               3 

Spin-offs Spin-offs etableret af instituttet selv, antal             -               -               -               -                 1 
Spin-offs hjulpet i gang af instituttet               5               2               1               1               3 

Patenter Patentfamilier, antal              82              95            123            103            121 
Patentansøgninger, antal              13              11              27              28              47 
Licenser              53              47            135            483            344 

Kursusaktivitet Samlet dansk omsætning i forbindelse med kurser            125            119            116            117            125 
Samlede antal kursister i Danmark        26.252        23.239        19.120        20.360        25.680 

Synlighed Antal kursuskunder i Danmark         6.127         6.306         4.359         4.356         4.592 
Antal abonnenter på GTS-institutternes nyhedsbreve        82.000        62.000        68.000        63.000        69.000 

Forskning og udvikling FoU-indsats, årsværk 794 792 827 734 728 
Egenfinansiering af FoU, mio kr. 288 327 331 246 203 
FoU-indsats, mio kr. 1.060 1.095 1.158 1.038 953 
Øvrig FoU-indsats (inkl. innovationskonsortier og udenlandsk finansieret), mio kr. 461 463 474 459 453 
Forskningsintensitet, pct. 20 21 23 22 22 
FoU-samarbejdsprojekter, antal 1.006 1.245 1.096 1.087 1.147 
… Heraf innovationskonsortier 40 51 52 49 50 
… Heraf internationale projekter 213 230 268 217 163 

Menneskelige ressourcer Medarbejdere, antal 4.110 4.013 3.856 3.715 3.681 
Dr. & Ph.D. 435 428 411 381 392 
M.Sc. eller tilsvarende længere uddannelse 1.825 1.843 1.821 1.642 1.698 
Øvrigt teknisk personale 1.388 1.280 1.149 1.200 1.085 
Øvrigt ikke-teknisk personale 462 461 475 491 506 

Publikationer Afhandlinger, antal 13 7 5 7 6 
Artikler i videnskabelige tidsskrifter, antal 260 229 194 189 138 
Konferencepapers, antal 135 156 270 190 181 

Andre faglige aktiviteter Undervisning/vejledning 131 153 154 118 118 
Eksternt fagligt arbejde, antal deltagere 419 445 532 531 548 
… Heraf internationalt 168 199 254 234 149 
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Omsætning og kunder
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Figur 1: Udvikling i fordeling af GTS-nettets omsætning, mio. kr.

GTS-nettets samlede omsætning steg til 3,82 mia. kr. i 2014, hvilket var en stigning 
på 3 % i forhold til 2013. Stigningen i den samlede omsætning var særligt båret af 
en stigning i den udenlandske, kommercielle omsætning på 6 % fra 1.671 mio. kr. 
til 1.768 mio. kr. Den samlede danske kommercielle omsætning og den samlede 
FoU-omsætning var begge nogenlunde på niveau med de tilsvarende omsætninger 
i 2013.1
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Figur 2: Udvikling i fordeling af GTS-nettets omsætning, %

GTS-nettets omsætningsfordeling var i 2014 næsten identisk med omsæt-
ningsfordelingen i 2013. En markant tendens, når man ser på udviklingen  
i omsætningsfordelingen over de senere år, er, at den udenlandske, kommer-
cielle omsætning udgør en stadig større andel af GTS-nettets samlede om- 
sætning. Siden 2010 er den udenlandske, kommercielle omsætningsandel 
steget fra 39 % til 46 %.1

Figur 3: GTS-nettets overskudsgrad de seneste fem år, %
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I 2014 steg GTS-nettets overskudsgrad 0,7 procentpoint fra 1,3 % til 2 %. Bag 
stigningen i overskudsgraden lå en stigning i GTS-nettets overskud på 57 % fra 49 
mio. kr. i 2013 til 77 mio. kr. i 2014.2
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Figur 4: Omsætning blandt private virksomheder i Danmark, mio. kr.

Den samlede kommercielle omsætning fra private, danske virksomheder faldt i 
2014 med 2 % til 1.023 mio. kr. Fordelingen af omsætningen på forskellige virksom-
hedsstørrelser var stort set uændret sammenlignet med 2013. Siden 2010 er de 
store virksomheders andel af den samlede kommercielle omsætning fra private 
danske virksomheder steget fra 49 % til 56 %.3
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Figur 5: Antal unikke, private virksomhedskunder i Danmark fordelt 
på virksomhedsstørrelse 

Der var i 2014 et lille fald på 2 % i det samlede antal af unikke, private virksomheds-
kunder i GTS-nettet. Bag det overordnede fald lå et fald i antallet af store virksom-
hedskunder, som efter en stigning på 25 % i 2013 faldt med 21 % i 2014.4

Figur 6: Antal unikke kunder i GTS-nettet, 19.524 kunder i alt
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GTS-nettet havde i 2014 19.524 kunder i alt, hvilket var et lille fald på 2 % i forhold 
til 2013. Ud over faldet i store virksomhedskunder var der i 2014 et fald på 12 % i 
antallet af offentlige institutioner og virksomheder. Omvendt steg antallet af privat-
kunder og foreninger med 10 % til i alt 1500.
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Omsætning og kunder

Figur 7: Danske kunder fordelt på regioner, 18.024 unikke offentlige 
og private kunder, %
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I 2014 var 34 % af GTS-nettets danske kunder placeret i Region Hovedstaden. 
Den andenstørste region målt på antal af kunder var Region Midtjylland, hvor 24 % 
af kunderne var placeret. Fordelingen af kunder på regioner stemmer nogenlunde 
overens med tidligere års fordelinger og den generelle regionale virksomhedsfor-
deling i Danmark.5

Figur 8: Dansk, kommerciel omsætning fordelt på regioner, %
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GTS-nettets danske kommercielle omsætning fordelt på regioner viser, at Region 
Hovedstaden med 47 % stod for den største omsætningsandel af regionerne 
i 2014. Regionens omsætningsandel er dog faldet over de seneste år fra 54 % i 
2010 til 47 % i 2014. Region Syddanmark stod i 2014 for 23 % af omsætningen, 
hvilket gjorde regionen til den anden største region målt på omsætning.

Figur 9: Dansk, kommerciel omsætning fordelt på typer af ydelser, 
mio. kr.
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Fordelingen af den danske kommercielle omsætning på forskellige typer af GTS-
ydelser var i 2014 identisk med fordelingen i de foregående år. Omsætningen 
var således primært fordelt på rådgivnings- og konsulentydelser (40 %) og test-, 
prøvning- og kalibreringsydelser (40 %).

Tabel 1: Danske, unikke kunder fordelt på brancher 
(uden privatpersoner eller foreninger)

Servicebranchen og den offentlige sektor (angivet med * i tabellen) udgjorde i 2014 
67 % og dermed størstedelen af GTS-nettets kunder. Den største enkeltgruppe 
var branchen handel og transport, som udgjorde 25 % af kunderne, efterfulgt af 
industrien, som udgjorde 18 %.

Branchefordeling, antal virksomheder Antal Procent

Landbrug, skovbrug og fiskeri 468 2 %
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 3.314 18 %
Bygge og anlæg 1.897 11 %
Handel og transport mv.* 4.556 25 %
Information og kommunikation* 544 3 %
Finansiering og forsikring* 346 2 %
Ejendomshandel og udlejning* 1.180 6 %
Erhvervsservice* 2.445 14 %
Offentlig administration, undervisning og sundhed* 1.741 10 %
Kultur, fritid og anden service* 1.211 7 %
Uoplyst aktivitet 322 2 %

I alt 18.024 100 %

Tabel 2: Dansk omsætning fordelt på brancher, 1.279 mio. kr.

Servicebranchen og den offentlige sektor (angivet med * i tabellen) stod i 2014 for 
51 % af GTS-nettets danske kommercielle omsætning, mens 44 % af omsætningen 
kom fra industrisektoren. Sammenholdt med, at industrien kun udgjorde 18 % af 
kunderne (se tabel 1), er det et udtryk for, at kunderne fra denne sektor relativt set 
købte dyrere og mere videntunge ydelser i GTS-nettet i 2014.

Branchefordeling, omsætning mio. kr. Mio. kr. Procent

Landbrug, skovbrug og fiskeri 2 0 %
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 556 44 %
Bygge og anlæg 46 4 %
Handel og transport mv.* 129 10 %
Information og kommunikation* 22 2 %
Finansiering og forsikring* 30 2 %
Ejendomshandel og udlejning* 29 2 %
Erhvervsservice* 184 14 %
Offentlig administration, undervisning og sundhed* 195 15 %
Kultur, fritid og anden service* 72 6 %
Uoplyst aktivitet 13 1 %

 I alt 1.279 100 %

80 % af de danske private kunder købte i 2014 ydelser i GTS-nettet for  
under 25.000 kr. Omsætningen fra disse kunder udgjorde 10 % af den samlede 
kommercielle omsætning fra danske private virksomheder. I den anden ende af 
skalaen købte knap 1 % af kunderne ydelser for mere end 1 mio. kr. Tilsammen 
udgjorde disse køb 45 % af den samlede kommercielle omsætning fra den danske 
private sektor.6

Købsstørrelse
Antal 

kunder
Procent af 

kunder
Omsætning,  

mio. kr.
Procent af 

omsætning

1 – 4.999 kr. 9.701 46 %  22 2 %
5.000 – 24.999 kr. 7.053 34 %  78 8 %
25.000 – 49.999 kr. 1.670 8 %  57 6 %
50.000 – 99.999 kr. 1.036 5 %  71 7 %
100.000 – 249.999 kr. 726 3 %  112 11 %
250.000 – 499.999 kr. 353 2 %  121 12 %
500.000 – 999.999 kr. 147 1 %  105 10 %
1 mio. < 124 1 %  463 45 %

 20.810 100 %  1.029 100 %

Tabel 3: Danske, private (ikke unikke) kunder fordelt på  
købsstørrelser



32 Performanceregnskab for GTS-net 2015

Menneskelige ressourcer og aktiviteter
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Der var i 2014 en stigning i antallet af medarbejdere til samlet set 4.110 medarbej-
dere i GTS-nettet. Den overordnede stigning var særligt båret af en stigning i antallet 
af medarbejdere inden for kategorien øvrigt teknisk personale på 8 % til i alt 1.388. 

Figur 14: Medarbejdere fordelt på uddannelsesniveau, antal
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Antallet af medarbejdere beskæftiget med undervisnings- og vejledningsaktiviteter 
faldt i 2014 med 14 % til 131. Antallet af medarbejdere beskæftiget med eksternt 
fagligt arbejde faldt med 6 % til 419. Eksternt fagligt arbejde omhandler primært 
deltagelse i standardiseringsarbejde, videnskabelige komiteer og eksterne, faglige 
udvalg.

Figur 15: Eksternt fagligt arbejde, antal deltagere
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GTS-nettets FoU-indsats faldt i 2014 med knap 3 % til 1.060 mio. kr. Faldet  
i FoU-indsatsen var i høj grad forårsaget af et fald på 12 % i GTS-nettets egen- 
finansiering af FoU.1

Figur 10: FoU-indsats, mio. kr.
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FoU-andelen svarede i 2014 til 20 % af omsætningen, hvilket næsten var lig FoU-
andelen i 2013. FoU-andelen af den samlede omsætning er fortsat stor og er med 
til at sikre et højt vidensniveau i GTS-nettet.

Figur 11: FoU-andelen af den samlede omsætning, %
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Antallet af FoU-samarbejdsprojekter faldt i 2014 til 1.006, hvilket var et fald på 19 
% i forhold til 2013. Det overordnede fald var især forårsaget af et fald i antallet af 
nationale FoU-samarbejdsprojekter, som blandt andet kan tilskrives en nedgang i 
udbuddet af offentligt medfinansierede FoU-projekter i forbindelse med omstruktu-
reringen af innovationsfremmesystemet og oprettelsen af Danmarks Innovations-
fond i 2014.7

Figur 12: FoU-samarbejdsprojekter, antal
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Antallet af samarbejdsrelationer med både danske og udenlandske forsknings- 
institutioner er steget stødt over de seneste år. I 2014 steg GTS-nettets sam-
arbejdsrelationer med udenlandske forskningsinstitutioner 7 % til i alt 307, imens  
de 519 samarbejdsrelationer med danske forskningsinstitutioner var en lille stigning 
på 2 % i forhold til 2013.8

Figur 13: Samarbejdsrelationer med forskningsinstitutioner  
i Danmark og udlandet, antal

Forskning og udvikling
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Noter

7) Figuren viser antallet af projekter om forskning og udvikling, hvor et GTS-institut 
samarbejder med et eller flere universiteter, virksomheder eller offentlige institutioner.

8) En samarbejdsrelation med en forskningsinstitution defineres som et samarbejde 
med danske og udenlandske forskningsinstitutioner, hvor samarbejdet er formuleret 
i en skriftlig aftalte som fx en projektbeskrivelse, en formel rammeaftale, en aftale 
om udveksling af ansatte eller en aftale om gæstelektorater.

9) Konferencepapers omfatter artikler, som er skrevet til og præsenteret på akade-
miske konferencer. Artiklerne kan efterfølgende blive artikler i tidsskrifter. Artikler i 
videnskabelige tidsskrifter er blevet bedømt af en videnskabelig komite. Videnska-
belige afhandlinger omfatter ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser.
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Antallet af kursister fortsatte i 2014 den positive udvikling fra 2013. Med en stigning 
på 13 % var antallet af kursister i 2014 det højeste siden 2009.

Figur 16: GTS-nettets kursusaktiviteter, antal tusinde
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Efter et markant fald i 2013 steg det samlede antal af publikationer med 4 % i 
2014. Stigningen var særligt båret af en stigning i antallet af artikler i videnskabelige 
tidsskrifter på 14 % fra 229 til 260.9

Figur 17: Publikationer, antal

Efter større fald i antallet af patenter, patentansøgninger og licenser i 2013 var ud-
viklingen i 2014 mindre dramatisk. Antallet af patenter faldt en smule, imens antallet 
af patentansøgninger og licenser steg en smule. GTS-institutterne var i 2014 med til 
at hjælpe fem spin-offs i gang.

2010 2011 2012 2013 2014

Antal patentfamilier 121 103 123 95 82
Patentansøgninger 47 28 27 11 13
Licenser 344 483 135 47 53
Spin-offs etableret af institutterne selv 1 0 0 0 0
Spin-offs hjulpet i gang af institutterne 3 1 1 2 5

Tabel 4: GTS-nettets patenter, patentansøgninger, licenser og  
spin-offs

1) Øvrig FoU-omsætning er konkurrenceudsatte midler fra regionale, statslige og in-
ternationale puljer (fx midler fra Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden, 
Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020).

2) Overskudsgraden defineres som den procentdel, som overskuddet udgør af 
totalomsætningen. Overskuddet var i 2014 på 77 mio. kr. og totalomsætningen på 
3,82 mia. kr.

3) De markante forskydninger i omsætningerne til små og mellemstore kunder fra 
2010 til 2011 skyldes primært registreringstekniske forhold.

4) En unik kunde tælles kun med én gang i den samlede kundeopgørelse uaf-
hængigt af, hvor mange GTS-institutter kunden har købt ydelser hos. I den unikke 
kundeopgørelse er der således filtreret for kundegengangere institutterne imellem.     

5) Privatpersoner og foreninger er ikke medtaget i denne figur.

6) Tabel 3 er baseret på ikke unikke kunderegistreringer. En enkelt virksomhed 
kan altså optræde flere gange, hvis virksomheden har købt ydelser hos mere end 
ét GTS-institut. Samtidig tæller privatpersoner og foreninger med i optællingen af 
kunder, da omsætningen fra denne kundegruppe kategoriseres som dansk, kom-
merciel omsætning fra den private sektor.
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De ni GTS-institutter er: 

AgroTech – www.agrotech.dk
Alexandra Instituttet – www.alexandra.dk
Bioneer – www.bioneer.dk
DBI – www.dbi-net.dk
DELTA – www.delta.dk
DFM – www.dfm.dtu.dk
DHI – www.dhigroup.com
FORCE Technology – www.forcetechnology.com
Teknologisk Institut – www.teknologisk.dk

For yderligere oplysninger kontakt:

GTS–foreningen
Gregersensvej 1 | 2630 Taastrup
Tlf. 45 16 26 26
www.gts-net.dk 
info@gts-net.dk

Danmarks ni GTS-institutter er et vigtigt element i samfundets 
indsats for at skabe rammerne for innovation og langsigtet 
vækst i dansk erhvervsliv.

I dette performanceregnskab får du et indblik i den rolle, GTS-
institutterne spiller i innovationsfremmesystemet.

Du kan læse om udviklingen i en række nøgletal for GTS-nettet 
de sidste fem år. Du kan også læse om GTS-nettets samspil 
med dansk erhvervsliv; om forsknings- og udviklingsaktiviteter 
til gavn for danske virksomheder og om GTS-nettets internatio-
nale aktiviteter.

Desuden indgår en række konkrete eksempler på samspil  
med danske virksomheder og de øvrige aktører i innovations- 
indsatsen. 

Publikationen er udgivet i et samarbejde mellem GTS- 
foreningen og Styrelsen for Forskning og Innovation.

Du kan læse mere om GTS-nettet her:
www.gts-net.dk
www.ufm.dk

http://agrotech.dk/
http://www.alexandra.dk/dk/sider/default.aspx
http://www.bioneer.dk/
http://www.dbi-net.dk/
http://www.delta.dk/
http://www.dfm.dtu.dk/
http://www.dhigroup.com/
http://www.forcetechnology.com/en/
http://www.teknologisk.dk/
http://gts-net.dk/
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