
Nyt digitalt overblik over 
Danske Testfaciliteter 
Hvorfor et digitalt kort? 
Den danske erhvervsstruktur er domineret af mindre virksomheder, 
som kun i begrænset omfang har mulighed for at etablere og drive 
egne faciliteter til test af nye teknologier og produkter. Det er der-
for afgørende for fremtidig vækst, at danske virksomheder får bedre 
muligheder for at udvikle, teste og demonstrere nye produkter og 
services. Det forudsætter ét transparent og lettilgængeligt digitalt 
værktøj, hvor virksomheder kan få adgang til opdateret information om 
tilgængelige test- og udviklingsfaciliteter. 

Hvad kan det nye kort? 
Det digitale kort giver et unikt overblik over danske 
test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter.  
Kortet – og databasen bag – rummer ved lance- 
ringen knap 400 faciliteter. Og det skal løbende 
udvides og udbygges.  

Overblikket skal gøre det nemt for primært danske 
virksomheder, men også myndigheder, erhvervs-
fremme aktører m.fl. at finde relevante faciliteter - 

og på den måde understøtte udviklings- og inno-
vationsaktiviteter. 

Danske Testfaciliteter er tilgængelig som en del af 
Virksomhedsguiden, Erhvervsstyrelsen.  

Kortlægningen er initieret af Forskningsalliancen – 
som består af Akademiet for de Tekniske Viden- 
skaber (ATV), Dansk Industri (DI), Dansk Metal og  
Ingeniørforeningen (IDA).  

 Med kortet kan du 

• Søge efter faciliteter i fritekst-søgning  

• Lokalisere faciliteter baseret på deres 
geografiske placering via kortet  

• Filtrere faciliteter på ”brancher”, ”katego-
rier”, ”services” og/eller ”udbydertyper”   

• Finde mere information om den enkelte 
facilitet – og klikke dig videre til deres 
hjemmeside  

Se kortet ved at scanne QR-koden eller på: 
virksomhedsguiden.dk/testfaciliteter

Projektet er finansieret af Industriens Fond.

Sådan kommer 
man med 
Nye faciliteter kan 
blive en del af data-
basen ved at sende en 
mail til Martin Bech, 
ATV: mab@atv.dk  



Hvem er med i databasen? 
Blandt de registrerede er fx faciliteter inden for: 

Brancher Facilitetstyper Services Udbydertyper

Energi 

Miljø 

Byggeri og anlæg 

Life science og 
velfærdsteknologi 

Vand 

Industriproduktion 

Laboratorie  

Certificering og  
dokumentation 

Real world miljø 

Konstrueret miljø - 
herunder simulering 
Datamiljø - herunder 
computerkapacitet 

og databaser

Komplet service  
Teknisk support 

Akkrediteret måling 
og/eller udførelse af 

certificering 

Selvbetjening 

Anden rådgivning 

Universitet eller andet 
vidensinstitut 

GTS-institut 

Privat virksomhed 
eller erhvervsdrivende 

forening 

Hospital eller region  
Kommune eller  
kommunalt ejet  

selskab 

Forsyningsvirksomhed 

“Det er nemt at komme frem til 
information, og hjemmesiden er 

intuitiv. Det er nemt at navigere i.

Hvad er en testfacilitet? 
Faciliteterne i det digitale værktøj er fysiske eller 
virtuelle miljøer, hvor brugere fra fx virksomhed-
er, myndigheder og erhvervsfremme aktører kan 
udføre eller få udført test, demonstration og/eller 
udvikling af nye produkter, services, processer 
eller organisatoriske løsninger. Faciliteterne tilby-
der service og assistance i forbindelse med brug 
og kan tilgås efter aftale. 

Akademiet for de
Tekniske Videnskaber

Om Virksomhedsguiden
Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig 
digital erhvervsfremmeplatform, der tilbyder 
viden og værktøjer om opstart, drift og ud-
vikling af virksomhed. Missionen er at matche 
virksomhedernes behov med relevant viden, 
hjælp og vejledning, og Virksomhedsguiden 
arbejder derfor løbende med udvikling af 
specifikke ydelser målrettet bestemte virk-
somhedsgrupper og områder som fx innova-
tion og forretningsudvikling.

Dem, der har fået lov at teste, siger: 


