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Rosa Klitgaard Andersen
SEKRETARIATSCHEF

Siden netværkets start i 2009, har vi skabt
mange resultater, som vi er stolte af. At skabe
værdi for medlemmerne er vores vigtigste
succeskriterium. Derfor har vi valgt at sætte
vores medlemmer i centrum i denne brochure
og lade dem fortælle, hvad de har fået ud af at
være del af Innovationsnetværk for Miljøteknologi.
Udbyttet af at deltage i et netværk afhænger
af, hvad du selv bidrager med. Åbenhed, nysgerrighed og villighed til at deltage i diskussionen øger chancen for at få noget med hjem.
Hvis du spørger et af Inno-MT’s nuværende
126 medlemmer om hvad innovationsnetværk
er, så vil du få 126 forskellige svar.
Vi tror på, at forskelligheden skaber innovation, og at netværket skaber muligheder, man
ikke kan skabe alene. Som netværk giver vi ikke
kun adgang til medlemmerne, men også til deres samarbejdspartnere.

Ved at arbejde på tværs af de miljøteknologiske
sektorer inspirerer vi hinanden og får udvidet
vores faglige horisont.
Vi går en spændende tid i møde. I den kommende
periode vil der komme udbud af midler til projekter,
hvor nye og eksisterende medlemmer kan få op til
500.000 kr. til at kickstarte en innovationsproces
på tværs af virksomheder. Og vi vil fortsætte med
at sætte fokus på aktuelle teknologiske problemstilinger via analyser og events.
Men vigtigst af alt er, at vi vil fortsætte med at
sætte medlemmernes behov i centrum. Som netværk er vi ikke stærkere end vores medlemmer, og
vi sætter kun aktiviteter i gang, som efterspørges
af virksomhederne.
Så fortæl os hvad du vil have ud af dit netværk og
hjælp os med at skabe værdi for dig.
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ET
NETVÆRK
FOR
NØRDER

FOKUSOMRÅDER
Jordressourcer og næringsstofkredsløb:
- Miljøteknologier til landbrugsproduktion og reduceret jordbehandling i landbruget
- Sikring af landbrugsjordens frugtbarhed
- Øget recirkulering af næringsstoffer fra husholdningsaffald, spildevandsslam mv
- Effektive oprensningsteknologier og metoder af forurenet jord
- Bæredygtig anvendelse af jord i forskellige forureningsklasser
- Sikring af bedre beslutningsgrundlag til håndtering af jord og
grundvandsforureninger

Ren luft teknologi:
- Luftforurening fra transportsektoren
- Luftforurening fra brændeovne og biomassefyrede kedler

Inno-MT er et tilbud til dig, der er del af en
miljøteknologisk virksomhed og har lyst til
at indgå i et aktivt netværk. Som medlem
kan du få støtte til innovationsprojekter,
finde danske eller internationale partnere
til konkrete udviklingsprojekter og opnå ny
viden inden for dit fagområde.

Vores medlemmer er specialister. Specialister i at løse miljømæssige udfordringer i alle typer af produktionsprocesser. Vi understøtter udviklingen af
innovativ miljøteknologi på tværs af
brancher og værdikæder.

Inno-MT fokuserer på at skabe projekter,
som kan udvikle sig til kommercielle og
miljømæssige succeser. Vi mener, at de
bedste løsninger findes ved at fastholde
en tværfaglig tilgang til udfordringer og
sætte problemet i centrum.
Inno-MT arbejder for at skabe vækst og
beskæftigelse i den miljøteknologiske
sektor, igennem et målrettet fokus på
teknologiudvikling, der bidrager til at
løse følgende centrale samfundsmæssige udfordringer.

- Termiske processer på virksomheder og større energianlæg
- Lugtgener og luftforurening fra industriel produktion, herunder landbrug og fødevare
produktion samt indeklima

Effektivt ressourceforbrug:
- Miljø- og ressourceeffektive produktionsfaciliteter
- Bæredygtigt produktdesign
- Teknologier og systemer til indsamling, sortering, oparbejdning og raffinering
- Bedre udnyttelse af genanvendelsespotentialet i affald
- Genanvendelse af særlige affaldsstrømme samt forebyggelse og genanvendelse af
erhvervsaffald

Vandrensning- og vandforsyning:
- Industrielt spildevand og vand i produktionsprocesser
- Vandforbrug i landbrug og fødevareproduktion
- By-spildevand med fokus på miljøeffektiv rensning

”VI STILLER SKARPT PÅ DE OMRÅDER, DER INTERESSERER
NETOP DIN VIRKSOMHED”

- Genbrug af renset vand
- Monitering af tilstand for vandmiljø
- Sikring af grundvandets kvalitet til fremtidens drikkevand
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VORES MISSION ER
TEKNOLOGIUDVIKLING
Inno-MT er sat i verden for at styrke virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde innovationspotentiale. Vores mission opfyldes igennem mange virkemidler, fra udviklingsprojekter med fokus på konkret innovation i virksomheder til matchmaking aktiviteter med fokus
på samfundsmæssige udfordringer, der kræver tværfaglige løsninger.

Innovationsprojekterne går helt tæt på medlemmernes innovationsprocesser og skaber konkrete resultater, der kan spille direkte ind til en mindre gruppe virksomheders udviklingsarbejde.
Som medlem kan du få op til 500.000 kr. i støtte til at udvikle nye teknologier i samarbejde med
netværkets partnerkreds.
Individuel matchmaking, studieture, technology outlooks skaber rammerne for målrettet
matchmaking, med fokus på at finde danske eller internationale projektpartnere til konkrete udviklingsprojekter.
Temadagene sætter fokus på særlige fagområder og introducerer medlemmerne til den nyeste
danske og internationale viden inden for området.
Nyhedsbreve, LinkedIn, hjemmeside og andre online aktiviteter fokuserer på den brede formidling af den nyeste viden om miljøteknologi, relevante arrangementer og generel formidling af Inno-MT’s medlemstilbud.

“VORES MÅL ER AT AKTIVERE
INNOVATIONSPOTENTIALET
HOS SMÅ OG MELLEMSTORE
VIRKSOMHEDER”
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Inno-MT i tal
126

MEDLEMMER

35

PROJEKTER

37
Afholdte
arrangementer

30

360
Modtagere af
nyhedsbreve

174
Medlemmer af
LinkedIn gruppe

millioner
Har vores medlemmer modtaget i
projektmidler

1147

Deltagere på
arrangementer

86

%

Tilfredshed med
afholdte
arrangementer
= 86% er meget
tilfredse

69

%

Har fået nye kontakter
på afholdte
arrangementer

73

%

Har fået et bedre
fagligt netværk
gennem medlemskab
af Inno-MT
(kilde: Medlemsundersøgelsen 2013)

STATUS I APRIL 2014
- følg udviklingen på www.inno-mt.dk
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“MEDLEMMERNE
ER KERNEN I
VORES ARBEJDE”
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PROJEKT BYGGER BRO

“ Vi har fået et stærkt

beslutningsgrundlag
for det videre udviklingsforløb
og hvilken retning vi bør gå i

”

Projektdeltagere
______
•

Teknologisk Institut

•

Aalborg Universitet

•

Biorem

•

DGE Miljø- og Ingeniørfirma

MELLEM FORSKNING OG
KOMMERCIALISERING
Strategisk værktøj til biologisk jordrensning
udviklet på baggrund af seneste forskning

Et Inno-MT innovationsprojekt gav DGE Miljø- og Ingeniørfirma og Biorem mulighed for
at omsætte cutting edge forskningsresultater
og metoder til produkter, der kan sælges og
anvendes i arbejdet med oprensning af forurenede grunde. Jørgen Mølgaard Christensen,
projektleder hos DGE, fortæller: ”Ved at sammenholde analyseresultater fra konventionelle
tests med de nyeste forskningsmetoder har vi
kunnet optimere vores analyseproces. En afledt effekt af projektet er, at resultaterne har
spillet en afgørende rolle i en ordre fra en tysk
virksomhed.”
Jorden under mange gamle industrigrunde og
andre erhvervsgrunde er forurenede. Traditionelt har man løst dette problem ved at grave
det forurenede jord bort og fylde rent jord i
hullet. Men man løser ikke udfordringen med
forurening, da man blot flytter det til et sted,
hvor det generer mindre. Et attraktivt alternativ til opgravning er biologisk jordrensning
- også kaldet bioremediering. I denne metode
igangsætter man en biologisk nedbrydning af
forureningen ude på stedet, og får på denne
måde naturen til selv at fjerne forureningen.

Dette kan bl.a. ske ved stimulering af naturligt
forekommende bakterier (biostimulering),
eller ved tilsætning af specifikke bakterier
(bioaugmentering). Men nøglen til succesfuld
bioremediering ligger i en god beskrivelse af
naturligt forekommende bakterier med evnen
til at nedbryde forureningen. I dag har man ofte
begrænset kendskab til hvilke mikrobiologiske
samfund og forhold, der er i den forurenede
jord.
Imidlertid har de seneste års forskning indenfor molekylær mikrobiologi og mikrobiel
økologi resulteret i en række nye metoder, som
markant øger muligheden for at beskrive de
mikrobielle samfund i jorden. Gennem projektet har DGE og Biorem i samarbejde med Teknologisk Institut og Aalborg Universitet omsat denne forskning til et decideret strategisk
værktøj, der kan stille en præcis diagnose på
den forurenede jord, og dermed også identificere den rette behandling.
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Vidste du at...
______

DEN KLORFRIE
SVØMMEHAL

Som medlem kan du få op til 500.000 kr. i
støtte til at udvikle nye teknologier i samarbejde med netværkets partnerkreds

INDEN FOR RÆKKEVIDDE
Nu skal det være slut med røde øjne, kløende hud og
åndedrætsbesvær efter en tur i svømmehallen. Innovationsprojekt
videreudvikler metode til at rense vand i svømmebadsanlæg
med mindre brug af kemikalier.

Gennem et Inno-MT innovationsprojekt har
Skjølstrup og Grønborg og Jysk Svømmebadsteknik haft et tæt parløb med DHI og Aalborg
Universitet omkring videreudvikling af et innovativt vandbehandlingskoncept til svømmehaller. Direktør Ole Grønborg understreger
vigtigheden af adgang til specifik forskningsviden og kompetencer for at udnytte mulighederne, der ligger i teknologien: ”DHI og Aalborg
Universitet har dyb teoretisk viden, der danner
grundlag for færdigudvikling og dokumentation af ny teknologi. Det er desuden meget
værdifuldt at samarbejde med fagpersoner,
som forstår vores fagsprog og udfordringer”.

“ Innovationsprojekterne er
ubureaukratiske og fleksible. Det
skaber en stærk kvalitetssikring, at
midler er forankret hos Inno-MT, der
har tæt kontakt til virksomhederne

”

Svømmehallers vand og luft indeholder en
række klorforbindelser, som kan være til stor
gene for badegæster. Under bassinerne er der
derfor en konstant rensning af vandet i gang i
form af sandfiltre for at sikre rent vand. Men på
et tidspunkt bliver sandfiltrene så fyldte med
urenheder, at de skal returskylles. Imidlertid
nedsættes filtreringsevnen efter returskylning,
fordi konsolideringen af sandet tager lang tid.

I dag løser man dette problem gennem en kontinuerlig dosering af kemiske flokkuleringsmidler, der får partiklerne til at samle sig, så sandfiltret kan opsamle dem. Men doseringen sker
oftest i blinde, da man ikke har viden om den
mest hensigtsmæssige anvendelse.
Skjølstrup og Grønborg og Jysk Svømmebadsteknik gik derfor sammen om at udvikle en ny
metode for anvendelse af flokkuleringsmidler i
form af en konditionering af sandet på forskellig vis under eller umiddelbart efter returskylning. Løsningen sigter efter at filtrere de organiske urenheder effektivt ved at anvende så
få kemiske midler som muligt og dermed reducere klorbehovet.
Hvis det lykkes at færdigudvikle og dokumentere det samlede koncept og herunder også
konceptet for konditionering af sandfiltre,
vil det have en direkte effekt på bundlinjen.
”Projektet kan anvendes til at underbygge
markedsføringsmæssige og økonomiske argumenter over for vores kunder. Vi forventer
derfor at opnå en større markedsandel i Europa og USA og øge vores omsætning”, forklarer
Ole Grønborg.
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“ Deltagelsen i projektet åbnede

døre for min virksomhed. Ved at dele
min viden opstod der interesse
fra omverdenen i vores teknologi

DESIGNERGYLLE
KOMMER PÅ MODE

”

Ny teknologi muliggør bæredygtig anvendelse af organisk
gødning ved at gå fra gyllevogn til næringsvogn.

”SyreN+ vil fuldstændig revolutionere landbrugets håndtering af gødningsmidler”. Sådan
beskriver direktør Morten Toft fra Biocover
en ny type gyllevogn med indbygget ammoniak
tryktank, der er omdrejningspunktet for et Inno-MT innovationsprojekt. SyreN+ systemet
virkeliggør visionen om ”designer gylle”, hvor
landmanden kan tilsætte ammoniak, svovlsyre
og andre næringsstoffer til gylle under udbringning og dermed tilpasse gyllen til hver enkelt afgrøde- med kun en overkørsel af marken.
Dermed får landmanden en besparelse på gødningsregningen og et betydeligt merudbytte,
samtidig med at miljøet tilgodeses.
Resultatet af innovationsprojektet er et levende eksempel på værdien af samarbejde
mellem teknologiproducenter og vidensinstitutioner. ”I starten af projektet var vores
intention blot at udvikle et proof of concept,
men samarbejdet gik over al forventning og
inden projektets afslutning stod vi med en reel
prototype, som blev afprøvet og demonstreret
i kommerciel drift”, fortæller Torkild Birkmose
fra AgroTech, der var tovholder for projektet.

SyreN+ systemet blev indbygget i en ny gyllevogn hos AP Gyllevogne og den første
”næringsvogn” blev sat i kommerciel drift i
starten af 2013.
Ifølge Morten Toft er netværk et af de vigtigste
redskaber for iværksættere og mindre virksomheder, der arbejder med innovation. ”Som
en mindre virksomhed møder man ofte udfordringer, som er svære at løse alene. For Biocover har Innovationsnetværk for Miljøteknologi
været en god platform for fagspecifik videndeling, og jeg har fundet samarbejdspartnere, der
kan bidrage med både knowhow og hardware,”
udtaler han.
Miljøstyrelsen har godkendt SyreN+ systemet
til fuldgødskning, og Biocover er dermed klar
til at gøre op med landbrugets tilgang med at
gødske både med handelsgødning og gylle.

Projektdeltagere
______
•

Biocover A/S

•

Agrodan

•

AP Gyllevogne

•

Kemira

•

Agro Business Park

•

Aarhus Universitet

•

AgroTech
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“ Ved at gå sammen om teknologi-

udvikling kan vi skabe innovative
løsninger

”

KOBLING AF
STATE-OF-THE-ART
TEKNOLOGIER
Ved at kombinere keramiske membraner og katalysatorer til
vandbehandling kan man muligvis gøre fracking mere miljøvenlig

Hydraulisk frakturering, populært kaldet
fracking, der bruges til at udvinde skifergas,
har kæmpe potentiale i søgen efter alternative energikilder. Imidlertid findes der endnu
ingen kommerciel teknologi, der kan behandle
det stærkt forurenede producerede vand fra
fracking brønde. Haldor Topsøe A/S, Liqtech
International A/S og GEUS er gået sammen i
et Inno-MT projekt for at udvikle ny og effektiv
teknologi til mobile vandrensningsenheder.
Projektet bygger på den store viden om katalyse og filtrering, der ligger hos parterne.
Som projektdirektør Joakim Reimer Thøgersen, Haldor Topsøe A/S udtaler: ”Vi er alle eksperter inden for vores eget felt. Men ved at
koble Liqtech’s ekspertise inden for keramiske
membraner med Haldor Topsøe’s stærke kompetencer inden for katalysatorer og GEUS’ teknologiske overblik kan vi sammen sætte turbo
på udvikling af en innovativ løsning til dette nye
applikationsområde”.

Ved fracking pumpes store mængder vand,
sandkorn og kemikalier ind i skiferlag med et
sådant tryk, at skiferen sprækker og gassen
eller olien frigives. Under boringen sker der
tilbageløb af de store mængder af produktionsvand, der ofte er forurenet med olie, salte,
radioaktive stoffer, tungmetaller, frackingkemikalier og bakterier.
Liqtech’s SiC keramiske membraner er særligt
velegnede til rensning af denne type væske,
da de bl.a kan tolerere høje temperaturer og
er kemisk resistente. Virksomheden har allerede foretaget nogle indledende tests på
fracking området og har desuden indgået
en udviklingsaftale med FMC, en af de store
spillere inden for olie og gasudstyr. Men grundet kompleksiteten af de miljøfremmede stoffer i vandet er der grundlag for at videreudvikle membranerne. ”Ved at integrere Haldor
Topsøe’s katalysatorer i filtrene forventer vi at
forbedre effektiviteten på membranerne ved
at øge kapaciteten og mindske fouling (tilstopning),” forklarer Project Manager projektleder
Haris Kadrispahic fra Liqtech.
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GENANVENDELSESPOTENTIALE
GAV STOF TIL EFTERTANKE
FOR MIKRO-MODEHUS

“ Deltagelsen i technologyoutlooket
har givet mig et videnskabeligt
netværk, som jeg kan anvende til
faglig sparring

”

Deltagelse i technology outlook om genanvendelse af tekstiler blev
springbræt til videnkupon for modedesigner Rachel Kollerup.
Ressourcedagsordenen har vundet indtog i
mange brancher, hvor der er fokus på lukkede
materialekredsløb og genanvendelse. Men det
er lettere sagt end gjort at genanvende tekstiler, og det er vanskeligt for virksomhederne at
springe med på genanvendelses-vognen. ”Som
en af de mest forurenende brancher i verden,
bliver tekstilbranchen nødt til at være på forkant med udviklingen. Men producenterne kan
kun udnytte potentialet, hvis de har den nødvendige viden”, fortæller Rasmus Nielsen fra
FORCE Technology. For at udforske genanvendelsespotentialet for tekstiler i Danmark igangsatte Inno-MT derfor et technology outlook
med FORCE Technology.
”Der eksisterede ikke et samlet overblik over
tekstilmængderne, hvor de havner som affald
eller hvordan de kan genanvendes. Technology
outlooket gav mig derfor værdifuld praktisk viden om materialer og produktion, som jeg ikke
kunne have opnået selv”, fortæller modedesigner Rachel Kollerup, som deltog i projektet.
På baggrund af technology outlooket ansøgte
Rachel Kollerup om en videnkupon og modtog
økonomisk støtte til et videre samarbejde med
FORCE Technology om miljøoptimering og livscyklusvurdering af hendes tøjkollektion.

”Efter samarbejdet med FORCE Technology er
jeg blevet mere bevidst omkring udviklingsmuligheder for min virksomhed og tøjets samlede miljøbelastning gennem dets livscyklus. Nu
ved jeg, at det især er i brugsfasen, miljøhensynet virkelig gør en forskel. Tøjet skal produceres
af materialer, der holder længe, kræver mindst
mulig behandling i brugsfasen og kan genanvendes, når tøjet er slidt op. En længere levetid
og mindre miljøbelastning kan man eksempelvis opnå ved at blande brugte uldtekstiler med
polyamid eller polyester. Så opnår man rent faktisk en stærkere stoffiber end uldmateriale, der
ikke er genbrugt”.
Og Rachel Kollerup er ikke den eneste, der har
indset mulighederne, fortæller Rasmus Nielsen: ”Efter udgivelsen af technology outlooket
har jeg modtaget flere henvendelser fra virksomheder, der ønsker at genanvende tekstiler”.
Et technology outlook beskriver markedstrends og
udviklingsmuligheder for specifikke
teknologiområder.
Har du ønsker til udviklings- eller markedsmuligheder
der skal udforskes i et technology outlook?
Så kontakt sekretariatet
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“ Vi har fået øjnene op for

værdien af at opbygge
relationer til eksterne
samarbejdspartnere, som
alle har samme mål ”

Har du en god idé?
______
Så kan du muligvis også få støtte til at
skyde innovationsprocessen i gang.
Projektet kan omfatte alle former for teknologiudvikling,

serviceinnovation

og

lignende inden for miljøteknologi.
Læs mere om hvordan deltagelse i innovationsprojekter kan skabe værdi for din
virksomhed på vores hjemmeside
www.inno-mt.dk

NYE BÆREDYGTIGE
RÅVARER TIL
FREMTIDENS FISKEFODER
En stadigt stigende efterspørgsel efter spisefisk skaber et større
behov for fiskeopdræt. Inno-MT projekt bidrager til en mere bæredygtig akvakultur ved at kortlægge nye råvarers tekniske egenskaber

Produktionen af opdrætsfisk er på verdensplan steget kraftigt i de senere år på grund af
den voksende befolkning. Denne udvikling
skaber vækst i efterspørgslen efter fiskefoder.
Foder til akvakultur fremstilles traditionelt af
bl.a. fiskemel fra ikke-konsumfisk, men da fiskemel er en begrænset ressource søger fiskefoderindustrien derfor i stigende grad alternative proteinråvarer fra bæredygtige ressourcer. Ændringer af råvaresammensætning i foderet kan dog føre til ændringer i den tekniske
kvalitet, f.eks. i forhold til mængden af støvpartikler i foderet, hvis den nye råvare har sværere
ved at binde foderet sammen til piller. Støvpartikler giver en forringet vandkvalitet for fiskene
i dambrugene og har en negativ effekt på miljøet, hvis de ledes ud i åer og vandløb.
For at finde en løsning på denne udfordring deltog Teknologisk Institut, Aller Aqua, Havsbrún
og Danmarks Miljøundersøgelser i et fælles
projekt, hvor de

Aller Aqua, som udvikler og producerer fiskefoder til ferskvands-og saltvandsfisk, har oplevet en stor fordel ved at indgå i et samarbejde
med en anden mindre virksomhed og de to
videnspartnere. ”Teknologisk Institut har udstyr, der er velegnet til forsøgsproduktion.
Det muliggjorde, at vi kunne teste råvarerne
gennem mindre tests for at afkræfte eller
bekræfte deres egnethed. Det betød, at vi
fandt en række nye råvarer, som med succes
er blevet inkorporeret i vores fiskefoder” forklarer kvalitetschef Mette Rindom Nørrelykke.
Inno-MT’s innovationsprojekt har desuden
haft en positiv effekt på virksomhedens tilgang
til udviklingsaktiviteter. ”En afledt effekt af at
have deltaget i projektet er, at vi har fået mere
fokus på mulighederne for test og afprøvninger
hos vidensinstitutionerne, som kan bruges generelt i vores produktudvikling”, siger Mette
Rindom Nørrelykke.
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“ Den videnskabelige rapport er et
ØGET TROVÆRDIGHED
OVER FOR SAMARBEJDSPARTNERE
Projekt afslører stort potentiale for reduktion af
ammoniakfordampning fra stalde ved behandling af gulve.

”Den benchmark, som AgroTech udarbejdede,
var særligt værdifuld for vores virksomhed, da
den var en syretest for, om vi bør satse på et
nyt forretningsområde. Den eksterne validering af vores produkt baseret på videnskabelige
tests øger vores troværdighed væsentligt over
for potentielle samarbejdspartnere”. Således
beskriver Anders Halberg fra Dangødning A/S
virksomhedens udbytte af deltagelse i et Inno-MT innovationsprojekt, der har undersøgt
muligheden for at anvende additiver til at reducere ammoniakfordampning fra kvægstalde.
Ammoniak er en essentiel kvælstofkilde, men
det er problematisk, når ammoniak fordamper.
Selvom det ikke er til at få øje på forureningen
fra ammoniakfordampning i luften, er lugten
ikke til at komme udenom. En af de store
bidragere til udledningen er nemlig gylle.
Med stigende krav til begrænsning af landbrugets udledning af kvælstof er det vigtigere end
nogensinde at udvikle teknologi, der kan reducere ammoniakudledning fra husdyrproduktion. I modsat fald kan det føre til dårligt indeklima i staldene og miljøskadelige effekter ved
udledning.

Undersøgelser har vist, at cirka halvdelen af
ammoniakemissionen i kvægstalde kommer fra
gulvoverfladen. I mange kvægstalde rengøres
gulvene periodevis med robotskrabere eller
stationære skraberanlæg. Den mekaniske
skrabning efterlader imidlertid stadig et tyndt
lag ammoniak-emitterende gylle på overfladen.
Ved at behandle gulvene med et passende additiv vurderes det, at ammoniakfordampningen
vil kunne nedbringes med mere end 50 %.
”Vi undersøgte additiverne ved en standardiseret testopstilling og fandt frem til, at de signifikant reducerede ammoniakfordampningen
ved sammenligning med en ubehandlet overflade”, forklarer Peter Kai fra AgroTech. Potentialet for anvendelse af additiverne kan dermed
siges at være stort, men manuel behandling af
gulvene er ressourcekrævende. Dangødning
A/S har derfor igangsat en dialog med en virksomhed, der har vist interesse i at implementere additiver i et spredesystem.

godt stykke papir at have i hånden,
når vi skal kommercialisere den
nye teknologi

”
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Projektdeltagere
______
•

FORCE Technology

•

Liqtech International A/S

•

PureteQ A/S

•

GEA Niro A/S

•

Nederman Danmark A/S

•

Simatek A/S

•

Nomitec A/S

•

PHX Innovation A/S

•

Donaldson A/S

MARKEDSMULIGHEDER I
LUFTEN

Technology outlook identificerer muligheder
og udfordringer for teknologier til reduktion af
ultrafine partikler
Luftforurening med partikler i byområder giver
anledning til alvorlige sundhedseffekter. Mange
undersøgelser peger på, at de såkaldte ultrafine partikler er de mest skadelige. Et Inno-MT
technology outlook med FORCE Technology
i spidsen har undersøgt muligheder og udfordringer for at reducere de sundhedsskadelige
partikler ved hjælp af industrielle partikelfiltre. Firmaet PHX Innovation, som udvikler nye
teknologier til fjernelse af ultrafine partikler fra
bl.a. brændeovne, deltog i projektet. Direktør
Peter Hermansen fra PHX Innovation udtaler:
”Vi har haft god gavn af projektet, idet det dels
har bidraget med ny indsigt i de teknologiske
muligheder for at fjerne ultrafine partikler fra
røggasser og luft, og dels har peget på nogle interessante områder, hvor der vil kunne opstå et
marked for disse teknologier”.
Der har i de senere år været en øget fokus på
at reducere indholdet af sundhedsskadelige
partikler i udstødningen fra motorer på køretøjer i transportsektoren. Men det forventes,
at Europa Kommissionen i fremtiden vil skærpe
reguleringen fra andre sektorer, så der også vil
opstå et marked på områder såsom brændeovne, biomassefyrede anlæg og emissioner fra
skibsmotorer.

Ifølge Karsten Fuglsang fra FORCE Technology
tjener rapporten derfor et væsentligt formål:
”Den giver et overblik over hvor effektive de
mest udbredte partikelfiltre og rensningsteknologier er til at fjerne de ultrafine partikler.
Med den viden i bagagen kan vi opstille perspektiver for videreudvikling af teknologierne
og dermed være på forkant med fremtidige
markeder.”
Støvemissioner fra industrien reguleres i dag
ud fra den emitterede masse af partikler. Da
de ultrafine partikler har en forsvindende lille
masse, tages der sjældent hensyn til, om de
fjernes effektivt. Hvis danske filterproducenter evner at producere rensningsteknologier,
der ikke bare reducerer massen af partikler
effektivt, men også antallet af partikler, vil de
have en stærk konkurrencemæssig fordel i et
potentielt fremtidigt marked.
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Studietur til England giver danske virksomheder
indblik i førende teknologi og samarbejde inden for
affaldshåndtering

England har etableret sig som en spiller indenfor affaldshåndtering på verdensplan og er en
interessant region for Inno-MTs medlemmer.
Inno-MT arrangerede derfor en studietur i samarbejde med Copenhagen Cleantech Cluster
(CCC) for at give deltagerne indsigt i en række ‘best practice’ eksempler på, hvordan man i
Storbritannien har fremmet samarbejde i værdikæden for genanvendelse af plastaffald.
Blandt deltagerne var Nils Olsen fra det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus. For
ham var studieturen en unik mulighed for at
stifte bekendtskab med et foregangsland inden for central sortering og genanvendelse af
plast: ”Som bruger af teknologi er det vigtigt
for os at følge med i hvad der sker i branchen.
Virksomhedsbesøgene gav os indsigt i de nyeste behandlingsteknologier og inspiration til
hvorledes man undgår arbejdsskader i sorteringsanlæg- et punkt vi vægter særligt højt.”

VI SKAL UDNYTTE
RESSOURCER UDEN FOR
LANDETS GRÆNSER

Studieture som denne er en vigtig del af Inno-MT’s formål. Netværket er født med et
stærkt internationalt perspektiv, og alle projekter vurderes ud fra deres internationale potentiale. ”Vi arbejder målrettet for at øge vores
medlemmers internationale orientering og
adgang til internationalt førende viden ved at
deltage i internationalt samarbejde med udenlandske forsknings- og videnmiljøer og klynger.”
udtaler sekretariatschef Rosa Klitgaard Andersen.
Hos Copenhagen Cleantech Cluster ser man
stor værdi i et tæt samarbejde med Inno-MT’s
medlemmer omkring internationalisering. Udviklingschef, Thomas Alstrup forklarer ”Hos
CCC har vi en lang række internationale aktiviteter, hvor involvering af små og mellemstore
danske teknologivirksomheder spiller en afgørende rolle. Studieture som denne er blot et
eksempel. Vi arbejder målrettet mod at eksportere systemløsninger til udlandet, hvor vi
samler hele værdikæden i konkrete projekter.”

“ Det er vigtigt at se, hvad der sker uden for
Danmarks grænser
”
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MEDLEMSLISTE

MEDLEMSLISTE

VIRKSOMHEDER

VIDENSINSTITUTIONER
Efsen Engineering A/S

Patrade A/S

3P Technology

Egetæpper

PenAgro ApS

AgroTech

3R Consult

EnviDan Water

Plant Route

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Adept Water Technologies A/S

Enviro-Development

PureteQ A/S

DHI Group

AffaldPlus

Enviso Group A/S

PurFil Aps

DTU

AKJ Inventions ApS

Exodraft

Rachel Kollerup

Ferskvandscentret

AL-2 Agro A/S

Explicit I/S

RadiJet ApS

GEUS

Albers-Hansen Danmark A/S

FCSI ApS

Remote Sanitation ApS

KEA / CBS

Alfa Laval Aalborg

Frichs A/S

Renosyd i/s

Kunstakademiets Designskole (KADK)

Aller Aqua A/S

GG2D ApS

Samson Agro/Bimatech A/S

Teknologisk Institut

Ammongas A/S

Grontmij

Signalix ApS

Aalborg Universitet

AP Gyllevogne A/S

Grundfos

SKOV A/S

Aarhus Universitet

Aquaporin A/S

Grønbech & Sønner A/S

Sky Tem

Aquasense

Gypsum Recycling International A/S

Solum gruppen

Aquavitec

H J Hansen Genvindingsindustri A/S

Sorbisense A/S

ARC - I/S Amager Ressourcecenter

Haldor Topsøe

Stena Recycling A/S

Havsbrún P/F

Stjernholm A/S

HCS A/S Transport og Spedition

Transform

Averhoff A/S

Herning Vand

UltraAqua A/S

BBK bio airclean A/S

IC Companys A/S

VedKom

Bestseller

Inter Aqua Advance A/S

Vestforbrændingen

BEVAR

InterTek

Water ApS

Biocover

Isodan Danmark

ØkoSafe

Biokube A/S

Jysk Svømmebads-Teknik A/S

Bioras

Jørgen Hyldgård Staldservice A/S

Biorem ApS

Katvig

Cleanfield ApS

Kirt Thomsen ApS

Covers by Charite

Aquacircle

Klimadan

Dan Gødning A/S

Copenhagen Cleantech Cluster

Komtek Miljø A/S

Danish Clean Water A/S

Danish Water Forum

Kvadrat A/S

Dansk Affald

Dansk Affaldsforening

Liqtech A/S

Dansk Gasteknisk Center

Dansk Miljøteknologi

LNH water A/S

DANVA

Ren luft teknologi

Dansk Miljørådgivning

Marine Exhaust Technology

Dansk Varmekabel A/S

Grafisk Arbejdsgiverforening

Maskinfabrikken Agrodan A/S

Effektivt ressourceforbrug

DGE Group A/S

Miljøstyrelsen

Megavol+ A/S

DISUD Institut for bæredygtig udvikling

Væksthus Hovedstadsregionen

MT Højgaard A/S

Ecomill Technologies Aps (Bioenergy Aps)

Væksthus Nordjylland

New-Line Faaborg A/S

Ecopark

Væksthus Sjælland

Oxyguard

Arkil A/S
ASCENDING ApS

Medlemsliste

P&I Engineering Aps

ORGANISATIONER

Jordressourcer og næringsstofkredsløb

Vandrensning og vandforsyning
Tværgående
Andet
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STÆRKE VIDENSPARTNERE STÅR
KLAR TIL AT
HJÆLPE DIG

AgroTech
______

Vi arbejder for at fremme innovation indenfor især jordbrugs- og fødevareerhvervet.
Vi tilbyder rådgivning om udvikling af nye teknologier og
gennemfører uvildige tests og
demonstrationer.

Aalborg Universitet Institut for Byggeri og
Anlæg og Institut for
Planlægning
______

Aarhus Universitet Institut for Ingeniørvidenskab
______

Vores institutter har bl.a. aktiviteter inden for vand, jord,
konstruktioner, materialer og
geoteknik samt komplekse
miljømæssige og teknologiske
udfordringer.

Vi har kompetencer indenfor
bioteknologi og kemiteknologi, byggeri og bygningsdesign,
elektronik og computerteknologi samt mekanik og materialer. Vi fokuserer bl.a. på
bæredygtige teknologier til
udnyttelse af biprodukter
fra animalske produktionssystemer
og
emissionsbekæmpende teknologier.

Copenhagen Cleantech
Cluster
______

______

Vi er en non-profit klynge organisation, der arbejder nationalt og internationalt for
at skabe vækst hos eksisterende cleantech virksomheder,
støtte og hjælpe nye cleantech
virksomheder samt tiltrække
udenlandske cleantech virksomheder til Danmark.

Vores formål er at opbygge
kompetencer og fremme den
teknologiske udvikling på områder relevante for vand, miljø
og sundhed indenfor økologi
og miljøkemi, vandressourcer,
vandbygning og hydrodynamik samt andre relaterede
områder.

FORCE Technology

DHI

GEUS

DTU Kemiteknik og DTU
Miljø

______

Vores hovedaktiviteter ligger
inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske,
farmaceutiske,
fødevareteknologiske og energiteknologiske industri. Vi
arbejder med teknologiudvikling indenfor bl.a. jord, luft,
vand og affald.

Teknologisk Institut

______

______

______

Vi rådgiver kunder inden for
det miljøteknologiske område
primært i Danmark og resten
af Skandinavien, men har også
en lang række opgaver i f.eks.
Kina. Størstedelen af vores
kunder er producenter af
miljøteknologisk udstyr som
f.eks. filtre eller andet udstyr
til røggasrensning, men blandt
kunderne er også anlægsejere
af f.eks. biomasse. Vi leverer
f.eks. emissionsmålinger og
hjælper vore kunder med at
designe og optimere deres
udstyr i forhold til både effektivitet, driftsomkostninger og
levetid.

Vores arbejdsfelt er geovidenskabelige
undersøgelser,
forskning, rådgivning og geologisk kortlægning primært
knyttet til Danmark og Grønland. Vores arbejde indenfor
vandressourcer samt natur
og klima adresserer en række centrale problemstillinger
indenfor Inno-MT’s fokusområde.

Vi er en selvejende og almennyttig institution, der udvikler,
anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret
viden til dansk erhvervsliv. Vi
har en stærk faglig profil inden
for miljøteknologi og ressourceudnyttelse.
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VIL DU OGSÅ
VÆRE MED?
•

Få hjælp til projekter, innovation og internationalisering

•

Find og få finansiering til dine projekter

•

Få hjælp med at finde partnere til fremtidige projekter

•

Øg dine netværksmuligheder inden for branchen

•

Få viden om fremtidens trends og markeder

•

Modtag nyhedsbreve og invitationer til arrangementer

RING TIL OS OG HØR
MERE OM HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG

30 46 36 39
www.inno-mt.dk

Det med småt
______
Medlemskab er gratis. Du forpligter dig kun til
at være aktiv i netværket og på den måde yde
medfinansiering

innovation, (af lat. innovatio ‘fornyelse’, af in- og afledn. af novus ‘ny’),
udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis. Der kan fx være tale om nye
produkters introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger,
rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye
samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet. Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk
anvendelse.

