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Arbejdet i MADE Digital foregik gennem ni arbejdspakker med hvert sit fokus.



FRA TRUENDE KONKURS TIL 300 
PROCENT VÆKST: 

DIGITALT VÆRKTØJ BANEDE NY VEJ 
MADE-samarbejde mellem Sjørring 

Maskinfabrik, Aarhus Universitet mfl.

Sjørring Maskinfabrik fik skovlen under truende konkurs med nye digitale løsninger. SMV’en fra 
Thisted har været en del af flere projekter i MADE Digital, som blandt andet har reduceret produk-

tionstiden for læsseskovle. . 

“Vi har vækstet 200-300 procent i 2021 og det havde ikke været muligt 
uden løsningen fra MADE Digital,”  
Klaus Kalstrup, CEO hos Sjørring Maskinfabrik.

I ét af MADE Digital projekterne hjalp Aalborg Universitet Sjørring Maskinfabrik med at kon- 
ceptudvikle og demonstrere en produktkonfigurator, hvor kunder designer og bestiller specialde-

signede læsseskovle med få tryk på en skærm. 

Produktkonfiguratoren gav inspiration til en ny og mere avanceret graveskovlskonfigurator, hvor 
tegningen af den unikke graveskovl bliver sendt direkte videre til produktionen med relevante 
informationer, og det gør den nordjyske virksomhed langt bedre og hurtigere til at producere 

skovle i mange variationer.

Læs mere her.

https://www.made.dk/nyheder/fra-truende-konkurs-til-300-procent-vaekst-digitalt-vaerktoej-banede-ny-vej-for-dansk-smv/




VIRKSOMHEDER KAN SIMULERE 
SIG UDEN OM ROBOT- 

FLASKEHALSE
MADE-samarbejde mellem Danfoss, 
Danchell, Syddansk Universitet og  

Teknologisk Institut

For mange produktionsvirksomheder er det en udfordring at få emner hen til en robot – det man 
kalder for emnefødning – og at gøre en løsning på denne udfordring så fleksibel og billig som 

mulig.

Det er muligt at løse den udfordring via computersimuleringer, der giver besked om, hvor god en 
løsning er – inden man fremstiller den i virkeligheden.

 
Det demonstrerede Simon Mathiesen, MADE-postdoc, Syddansk Universitet i MADE Digital for 
Danfoss og elektronikproducenten Danchell via softwareudvikling, der viste lovende muligheder.
Særligt SMV’er efterspørger robotløsninger, der nemt kan omstilles mellem forskellige opgaver i 

en produktion. 

I videoen til højre kan du se, hvordan Danfoss har tænkt sig at bruge forskningen i deres  
produktion.





NYT METAL 3D-PRINT PULVER TIL 
GAVN FOR PRODUKTIONS- 

DANMARK
MADE-samarbejde med LEGO Group, 
Grundfos, FORCE Technology og DTU

Metal 3D-print giver produktionsvirksomheder større designfrihed, lettere komponenter og 
mindsket materialeforbrug.

MADE-postdoc, Venkata Nadimpalli fra DTU udviklede i MADE Digital en ny form for stålpulver 
til metal 3D-print produktion. Hans forskningsprojekt gav ny indsigt i, hvordan digitale tvillinger 

inden for additive fremstilling kan anvendes og forbedre certificeringsprocessen.

”Jeg har arbejdet sammen med LEGO Group, Grundfos og FORCE Technology om at videreudvikle 
deres 3D-print teknologier. Vi byggede vores egen 3D-printer fra bunden, og det gjorde os i stand 
til at hjælpe vores industrielle partnere med at få deres produktion op på et endnu højere niveau,” 

forklarer Venkata Nadimpalli.

I projektet blev der skabt et åbent AM-system ved navn Baxter. Målet med det åbne system er at 
videregive deres design, så andre produktionvirksomheder også kan få gavn af det.

Venkata vandt 1.-præmien ved Otto Mønsteds Fondens MADE Award 2020.   
Hør mere om  projektet i præsentationsvideoen til juryen til højre.





DIGITALE KOMBIOVNE SOM  
KUNDEN SELV KAN DESIGNE

MADE-samarbejde mellem DTU og Hounö

Hounö producerer industriovne til blandt andre McDonald’s og Noma. I MADE Digital fik de hjælp 
til at bevæge sig væk fra tidligere tiders statiske løsning til en digital ovn, der opdateres med nye 

funktioner og som kan distribuere opskrifter.

“Gevinsten har været, at vi får viden om, hvordan ovnen bliver brugt og dens livscyklus. Og så har 
vi kunnet hjælpe store kæder med at spare nogle penge, fx ved at distribuere opskrifter. Og i ste-
det for at have en person, der kører rundt og opdaterer ovne med en usb-nøgle, så har vi mulighed 
for at opdatere flere hundrede ovne på en gang,” siger Rasmus Larsen, produktchef hos Hounö.

Samtidig fik Hounö gennem MADE Digital udviklet en modulær produktarkitektur for deres ovne, 
hvor kunder kan ønske specifikke moduler til deres ovn. Resultatet var en hurtigrere tilpasning af 

ovnen til den enkelte kunde uden merpris. 

Hør mere om, hvordan projektet indgår i Hounö’s rejse mod en digital fremtid  
i videoen til højre.





BESKYTTET MOD CYBERANGREB: 
MADE-FORSKNING SKABER SIKKER DATA-

ANALYSE I REALTID VERDEN OVER
MADE-samarbejde mellem C.C. Jensen,  

Alexandra Instituttet & FORCE Technology

C.C. Jensen har i MADE Digital udviklet digitalt opkoblede produkter, der sikkert sender data i 
realtid fra oliefiltre på bl.a. Maersk-skibe og fra toppen af vindmøller til hovedkvarteret i 

Danmark. Den nye løsning sætter en stopper for, at maskiner bliver hacket eller forretningsideer 
kopieret og hjælper samtidig med at sikre rettidig vedligehold.

I MADE Digital samarbejdede C.C. Jensen bl.a. med Alexandra Instituttet og FORCE Technology om 
at udvikle de nødvendige, tekniske løsninger. Her fik de sparring fra eksperter til at udvikle både 

deres fysiske (printplade og komponenter) og digitale (software) løsning. 

Allerede i dag anvender omkring 200 enheder verden over C.C. Jensens cloudbaserede løsning,  
der blev lanceret i anden halvdel af 2020, men den Svendborg-baserede virksomhed er  

ikke færdig: De vil videreudvikle den smarte software-tilføjelse til oliefiltrene.

Læs mere her.

https://www.made.dk/nyheder/beskyttet-mod-cyberangreb-made-forskning-skaber-sikker-dataanalyse-i-realtid-verden-over/


”Mit bud er, at vi har fået løst noget, som var umuligt uden MADE Digital,” 
Morten Henneberg, Head of Innovation & Validation hos CC Jensen.



SLUT MED AT LEDE EFTER RAMMER I PRODUK-
TIONEN: QR-KODER HJÆLPER MED AT FINDE  

MATERIEL OG REDUCERE NEDETID
MADE-samarbejde mellem NS System og 

FORCE Technology.

Med QR-koder skal NS Systems medarbejdere ikke længere lede efter materiel, og de får besked om 
udtjent materiel og mindsker nedetid. Ny IoT-løsning udviklet i MADE Digital optimerer SMV’ens 

forsyningskæde.

Hvis du har en skjorte, arbejdstøj eller sportstøj med et firmalogo, er det tryk højst sandsynligt 
produceret hos NS System i Frederikshavn, der er blandt Nordeuropas største inden for tryk og 
broderi til og på tekstiler. Her sker trykningen ved at presse farve igennem et finmasket væv 

spændt ud på en ramme.

”Vi vækster og har i de seneste år investeret i effektivisering og automatisering. Medarbejderne 
påpegede, at der blev spildt meget tid på at lede efter rammer under produktionen,” siger Niels 

Rask, som er administrerende direktør for NS System.

Med hjælp fra FORCE Technology har NS System fastmonteret kamera, der kontinuerligt scanner 
QR-koder på rammerne i rackene, og da hver ramme samtidig har et unikt nummer, vil produk-

tionsstyringssystemet f.eks. kunne anvise medarbejderen at tage ramme 27, som står i rack 4.

Læs mere her.

https://www.made.dk/nyheder/slut-med-at-lede-efter-rammer-i-produktionen-qr-koder-hjaelper-med-at-finde-materiel-og-reducere-nedetid/


”Det er langt mere effektivt end tidligere. Når det er fuldt oppe at køre,  
vil det spare 3-4 mandetimer pr. skift og dermed halvere tiden, der bliver 

brugt på at finde rammer,” 
Niels Rask, Administrerende direktør for NS System.



SIEMENS GAMESA, DTU OG FORCE HAR SKABT 
SELVKØRENDE ROBOT TIL AT SCANNE VINDMØL-
LEVINGER: “DET ER UTROLIGT IMPONERENDE”

MADE-samarbejde mellem Siemens  
Gamesa Renewable Energy, DTU og 

FORCE Technology

I et MADE forskningssamarbejde har Siemens Gamesa Renewable Energy, DTU og FORCE Tech-
nology har forskere, ingeniører og teknikere samarbejdet om at udvikle en selvkørende robot, der 

kan scanne overfalder på vindmøllevinger. 

“Robotten kan scanne overfladen med en 3D-scanner, en såkaldt struktureret lysscanner, som via 
infrarødt lys får 3D-punktskyer ud fra vingens overflade,” forklarer Rasmus Ahrenkiel Lyngby, 
der brugte sin erhvervsph.d. fra DTU hos Siemens Gamesa Renewable Energy på udvikle teknolo-

gien i løsningen, som ifølge vindturbineproducenten er ganske unik.

“Det innovative er, at vi har en autonom robot – vi skal slet ikke forprogrammere den. Den tilpass-
er sig selv til den enkelte vinge, hvilket er utrolig imponerende, når man skal måle noget, der er så 
stort og lave et stykke udstyr, der selv finder ud af, hvad den skal måle og tilpasser sine algoritmer 
efter, hvor den skal bevæge den. Det er den ene ting, som er fantastisk – og meget unikt faktisk,” 
fortæller Ewa Nielsen, der er Head of Quality Execution hos Siemens Gamesa Renewable Energy.

 
Se mere i videoen til højre.





KUNSTIG INTELLIGENS LÅSER OP FOR  
UUDNYTTET POTENTIALE I DANFOSS’ ROBOTTER

MADE-samarbejde mellem Danfoss 
Drives, KUKA og Teknologisk Institut

Danfoss Drives har fået ny indsigt i det fulde potentiale af en række af deres produktionsrobotter.

Det sker som følge af et MADE Digital-samarbejde mellem Danfoss Drives, KUKA og Teknologisk 
Institut. Her har Teknologisk Institut udforsket, hvordan den Al-baserede forsknings- og elektron-
ikgigant kan udnytte potentialet i de kraftsensorer, deres eksisterende produktionsrobotter er 

udstyret med – så de kan måle, om en samleoperation foregår rigtigt eller ej.

“Samarbejdet gav os et indblik i, hvordan man arbejder med kunstig 
intelligens, og hvordan vi selv vil komme til at kunne anvende det,”  

 Jakob Stepping Pedersen, Konsulent hos Danfoss Drives.

Og det er en løsning, der ikke blot er effektiv nu og her, men især på sigt.

“Perspektivet er, at robotinstallationerne får mulighed for hele tiden at lære af de erfaringer, de 
gør sig. Så hvis der opstår et problem, og man er i stand til at få robotten til at håndtere det selv, 
så gør det, at systemet hele tiden kan blive bedre og bedre, uden at det kræver menneskelig inter-

aktion,” fortæller Rasmus Hasle fra Teknologisk Institut.

Se mere i videoen til højre.





MADE FORSKNING NÅR KUNDER VERDEN OVER: 
FÅ GODE RÅD TIL EFFEKTIV E-LÆRING

MADE-samarbejde med QualiWare i 
MADE’s uddannelsesspor

Digital læring er det nye sort, men hvordan gør man effektivt brug af læringsteknologi? 

Det satte QualiWares seniorrådgiver John Gøtze og MADE-postdoc Camilla Nellemann sig for at 
undersøge i MADE Digital ud fra præmissen om, at e-læring muliggør skalerbar træning og ud-

dannelse.

Efter et omfattende læringseksperiment og test i forskellige lande stod det klart, at e-læringen 
inspirerede kursister til at anvende nye funktionaliteter i platformen. Det online hjælpeuniv-
ers benyttes i dag af QualiWares kunder verden over, da det giver fleksibel træning og samtidig 

adresserer nogle af de udfordringer, der er med COVID-19.

”Det er fantastisk, at MADE-forskning har resulteret i et værktøj, der 
nu bruges verden over. Det er et skulderklap og et vidnesbyrd om, at 

e-læring er på produktionsvirksomhedernes agenda,”  
Nigel Edmondson, Direktør i MADE

Læs mere om projektet her.





For at udbrede løsninger og viden skabt i MADE Digital har MADE  
faciliteret en række demonstrations- og klyngeprojekter. Hvor primært 
SMV’er kan få adgang til eksperthjælp og teste nye digitale teknologier 

i deres produktion. 

Få i det næste afsnit et indblik i resultaterne fra demonstrations- og 
udviklingsprojekterne der tager afsæt i MADE Digital.

MADE Demonstrationsprojekter er muliggjort gennem støtte fra  
Industriens Fond.

Læs mere om MADE’s projekttilbud her.

Forskning i MADE Digital banede vej for  
SMV-projekter

https://www.made.dk/deltag-som-virksomhed/




REEFT GJORDE EN UNDTAGELSE OG TOG EK-
STERN HJÆLP IND I MASKINRUMMET: “VI 

STÅR NU MED ET HELT NYT VÆRKTØJ”
MADE-samarbejde mellem Reeft A/S og 

Teknologisk Institut

“Vi er faktisk ikke vant til at køre den her type udviklingsprojekter med eksterne partne-
re. Men vi fik øjnene op for et muligt samarbejde, som vi slet ikke have forudset, og som vi 
vil kunne drage nytte af til at gøre vores eget produkt bedre og mere konkurrencedygtigt,”  

Finn Kolling, Salgsdirektør hos Reeft.

Til et MADE Open Lab øjnede Reeft en mulighed for at tilføje en ny dimension til deres løsning til 
produktionsovervågning gennem et samarbejde med Teknologisk Institut, der er stærke indenfor 

digitale tvillinger, virtual reality og simulering.

I et MADE Demonstrationsprojekt fik Reeft herefter hjælp fra Teknologisk Institut til at ko-
ble en digital model til deres løsning. Derved kan Reeft nu hjælpe sine kunder med ikke 
bare at måle på effektiviteten af eksisterende maskiner og udstyr - de kan også sætte soft-
ware til at måle på en virtuel model og vise deres kunder, hvor effektivt et anlæg kører –  

og hvordan det vil kunne optimeres.

Se mere i videoen til højre.





STØBERI HAR MED 3D-PRINT SKÅRET 
UGEVIS AF LEVERINGSTID VÆK PÅ 

KUNDESPECIFIKKE ORDRER
MADE-samarbejde mellem O. Storm 

Sørensen Broncestøberi og Teknologisk 

Variationen er stor, når der løber bestillinger ind hos O. Storm Sørensen Broncestøberi fra sten-
huggere, som skal bruge bronzestøbte figurer og symboler til gravsten. Især har det været en 
gentagende, tidskrævende opgave for støberiet at gøre eksisterende modeller og figurer mindre i 

størrelse, så de passer til de mindre gravsten, som der i stigende grad er efterspørgsel efter.

Så da medejer af O.Storm Sørensen Karen Eriksen blev sat i forbindelse med Teknologisk Instituts 
Center for Industriel 3D-print i Aarhus, var det med et håb om, at ny teknologi ville kunne gøre 

processen med at tilpasse modeller både bedre og hurtigere. 

Med støtte fra et MADE Demonstrationsprojekt kunne de gå i gang med at afsøge markedet for 
løsninger og teste en ny produktionsproces. I projektet fandt de ud af, at det, Karen Eriksen havde 

brug for, var en FDM-printer, der pritner i plast, og så en 3D-scanner til at scanne emnerne.
 

“Vi er blevet meget mere fleksible, og vi får meget bedre produkter ud 
af det. Tidligere havde vi en leveringstid på specielle produkter på 3-4 

uger. Nu hedder den 3-4 dage,”  
Karen Eriksen, Medejer O. Storm Sørensen.

Se mere i videoen til højre.





GRUNDFOS TAGER SINE UNDERLEVERANDØRER 
MED PÅ DIGITALISERINGSREJSEN

MADE-samarbejde mellem Grundfos og 
Teknologisk Institut

For mange især mindre virksomheder kan digitalisering være et område, det er svært at finde 
hoved og hale i: Hvilke data skal man samle op? Hvilke systemer skal man bruge? Hvilken del af 

produktionen skal jeg starte i? Og har vi de rette kompetencer i virksomheden?

Den type spørgsmål har en stor virksomhed som Grundfos allerede fundet en del svar på gennem 
sin digitaliseringssatsning og arbejdet med at bygge fremtidens digitale fabrik. I et klyngeprojekt 
i regi af MADE, faciliteret af Teknologisk Institut, har Grundfos delt sine erfaringer og læringer 
med fem af sine underleverandører, så de også kan blive hjulpet på vej til at blive mere digitale.

Projektet har haft fokus på at dele viden mellem Grundfos og pumpevirksomhedens underlev-
erandører samt finde områder, såsom ordrebestilling, hvor man gensidigt vil kunne få noget ud af 

at arbejde tættere sammen om digitale løsninger.

Se mere i videon til højre.





SKAL VI KØBE ROBOTTEN? MASKINFABRIK TOG 
VIRTUAL REALITY TIL HJÆLP FOR AT SVARE PÅ 

DET SPØRGSMÅL

MADE-samarbejde mellem Engskov 
Maskinfabrik og Teknologisk Institut

“Vi vil gerne have flere robotter ind i virksomheden, men vi har manglet både viden og de rette 
kompetencer internt til at kunne vurdere, om det var den rigtige vej at gå. Vi vil ikke bruge 1 mio. 
kr. på en robot bare for at eksperimentere med det”, fortæller Jes Gravesen, der er ejer og direktør 

i Engskov Maskinfabrik.

Mange af uklarhederne om perspektiverne i en robotløsning kunne til heldigvis blive ryddet 
af vejen ved at teste en hel robotløsning af i virtual reality. Det fik virksomheden hjælp til fra  

Teknologisk Institut i et MADE Demonstrationsprojekt.

Her fik Engskov Maskinfabrik syn for forskellige læsninger, hvordan processerne kunne  
opbygges, hvilken størrelse og type af robot, som gav mest mening - og helt ned til detaljer, som 
udformningen af fiksturer til emner. Resultaterne har givet Engskov Maskinfabrik mere klarhed 

over fremtiden:

“Projektet har været en stor øjenåbner for os. Vi vil videre ad den her 
vej og blive klogere på automation, så vi er klædt på til næste automa-

tionsprojekt, vi skal have ind i huset. For det her bliver ikke det sidste,” 
Jes Gravesen, Ejer og Direktør i Engskov Maskinfabrik.

Se mere i videoen til højre.





SMV TONER RENT FLAG: DET HAR VÆRET 
EN TIDSRØVER AT KONTROLLERE OS SELV

MADE-samarbejde mellem Dano Mast og 
FORCE Technology

“Hvor mange har vi på lager?”

Det spørgsmål havde over årene fyldt meget hos virksomheden Dano Mast, der producerer flag-
stænger i glasfiber, men det skulle være slut. Derfor blev virksomheden fra Hovborg en del af et  
MADE Demonstrationsprojekt i samarbejde med FORCE Technology for at få bedre kontrol over 
lagerstatus og dermed minimere tidsspild på kontroltjek, som bl.a. skyldtes, at SMV’en   ikke fik  

retvisende datafra deres ERP-system.

I projektet fik de hjælp til at digitalisere strukturen og kortlægge processerne fra ordreindgang 
til levering. Her kom det også frem, at blandt andet ERP-systemet var en begrænsning, som  

Dano Mast kunne arbejde videre med at udvikle eller udskifte.

Overblikket er en stor gevinst for SMV’en, der nu ser en klar retning for deres digitale udvikling:

”Hvis ikke vi havde fået hjælp udefra, så havde vi ikke fået den her 
øjenåbner, som det har været at få kortlagt vores processer,”  

Jess Pedersen, CEO i Dano Mast.

Se mere i videoen til højre.





MADE Digital havde et samlet budget på 196 mio. kr. 
fra mere end 50 virksomheder, fem universiteter , tre 
GTS-Institutter, Dansk Industri og Innovationsfonden. 

Innovationsfonden var største bidragsyder med 
et bidrag på 79 millioner kr. til platformen.

Se mange flere spændende cases fra  
Produktionsdanmark på  

www.made.dk


