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Over 1.000 innovative medarbejdere, state-of-the-art udstyr og faciliteter, 

samt et stærk netværk i hele verden. 
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GTS-institutternes resultatkontrakter 

 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelser indgår via Rådet for Teknologi og Innovation 3-
årige resultatkontrakter med GTS-institutterne.  
 
Resultatkontrakterne medfinansierer specifikke forsknings- og 
udviklingsaktiviteter på GTS-institutterne, der skal føre til 
opbygning og udvikling af nye teknologiske kompetencer og 
serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske 
virksomheder. Disse serviceydelser kan f.eks. være: 
 
 Rådgivning og anden konsulentbistand 
 Kommercielle FoU-opgaver, kontraktforskning 
 Test og prøvning 
 Certificering 
 Kurser 
 Standardiseringsaktiviteter 



Divisionen for Byggeri og anlæg vil være Danmarks foretrukne 
leverandør af specialistydelser til byggesektoren med særlige styrker 
inden for bæredygtigt byggeri og anlæg baseret på ekspertviden om 
byggematerialer, byggeteknik og udførelse. 

 

Vores vision understøttes af avancerede laboratorier og måleudstyr til 
on site undersøgelser samt af anvendelsesorienteret forskning i 
samarbejde med kunder og videncentre i og uden for Danmark samt 
divisionens konstante fokus på markedets udvikling og kundernes 
behov. 
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 Teknologisk Institut er det eneste GTS-Institut med strategisk  
fokus på byggeri og anlæg 

 Divisionen har en årlig omsætning på ca. 130 mio. kr. 

 Ca. 80 mio. er kommerciel omsætning 

 Den internationale omsætning udgør ca. 20 % 

 Vi har hvert år ca. 4.500 kunder fra byggeri- og anlægsbranchen 

 Når det gælder danske virksomheder er vores kunder: 

 87 % af de store virksomheder i vores målgruppe 

 46 % af de mellemstore virksomheder i vores målgruppe 

 20 % af de små danske virksomheder i vores målgruppe 

Om Byggeri og Anlæg 

 



Forsknings- og udviklingsfokus 

 

Bæredygtigt byggeri 

Energieffektive og miljørigtige byggematerialer 

Teknologi til infrastruktur 

Biobaserede byggematerialer 

Energirenovering 



Ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen 

Bæredygtige anlægskonstruktioner med længere levetid og 
intelligent vedligehold   

Bygherrer:  

Anlægspris, driftsomkostninger, miljøkrav 

Rådgivere:  

Levetidsmodeller, krav, LCA og LCC 

Entreprenører:  

Nye udførelsesmetoder, bedre kvalitet, tidsbesparelser, arbejdsmiljø 

Producenter:  

Miljøbelastninger, pris, multifunktionalitet 
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Innovationsprojekter 

 Forsøgsstation for betonkonstruktioner ved Rødby Havn 

 Stålfibre som delvis erstatning af traditionel armering 

 Afstandsholdere til armering med større vedhæftning til betonen 

 Selvhelende beton ved hjælp af kalkproducerende bakterier 

 Risikoen for armeringskorrosion i relation til chloridbinding og chloridtærskelværdier 

 Udførelsessvagheders indflydelse på langtidsholdbarheden af betonkonstruktioner 

 Nye tilstands- og moniteringsmetoder til eksisterende konstruktioner 

 Anvendelse af selvkompakterende beton 

 Bæredygtig asfalt og belægningsteknik 

 Slankere og lettere konstruktioner baseret på kulfibre, glasfibre, aramidfibre eller kompositter 

 



Stålfiberbeton-konsortiet 

Formål: 

At udvikle beregningsgrundlaget for anvendelse af 

stålfibre som delvis erstatning for traditionel 

armering 

 

Potentiale:  

Forbrug af stål:  - 50% 

Omkostninger: - 25% 

Arbejdsmiljø: Færre tunge løft 

  Færre uhensigtsmæssige 

  bevægelser  

  Mindre støj 
 

 

Kilde: www.steelfibreconcrete.com – Newsletter no. 2 

Teknologisk Institut, COWI A/S, MT Højgaard A/S, Unicon A/S, Aalborg Portland A/S, Bekaert A/S,  
Convi ApS, Hi-Con A/S, Betonelement-Foreningen, CRH Concrete A/S, Vejdirektoratet, DTU Byg 

Demonstrationsprojekt ved Slagelse 
omfartsvej.  
Bygherre: Vejdirektoratet 
 

http://www.steelfibreconcrete.com/

