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  Forord

Ambitionen med MADE er, at Danmark skal 
være et stærkt produktionsland. Vi skal leve-
re produktion i verdensklasse. Det er et ambi-
tiøst mål, der kan nås, hvis der investeres og 
bygges på Danmarks styrker. Det er bl.a. ev-
nen til at levere høj kvalitet, finde innovative 
løsninger, samspillet mellem fagligt dygtige 
medarbejdere og ikke mindst viljen til at lade 
sig inspirere og arbejde sammen på tværs af 
brancher, størrelser og geografi.

MADE – Manufacturing Academy of Den-
mark blev igangsat i 2014 og samlede for 
første gang universiteter, virksomheder og 
GTS-institutter omkring et fælles projekt, hvis 
mål er at løfte dansk produktion. Vejen dertil 
forudsætter et stærkt økosystem omkring pro-
duktion. Og det tager tid at opbygge. Derfor 
fokuserer MADE’s indsats på: Forskning, inno-
vation og uddannelse. 

Den brede finansiering af MADE kommer 
fra både det offentlige og det private, og dæk-
ker foreløbig et forløb på fem år. MADE er nu 
halvvejs i det forløb, og selv om banebryden-
de forskning tager tid, så er der allerede kom-
met mange resultater og lovende tendenser 
ud af samarbejdet i MADE. 

I dette katalog kan du læse om forsknings- og 
innovationsprojekter, som MADE er involve-
reret i. Kernen i dem alle er, at de tager ud-
gangspunkter i virksomhedernes konkrete 
udfordringer og de fem universiteters unikke 
viden inden for et specifikt felt. Mange af pro-
jekterne er tværgående eller finder forskelli-
ge løsninger til samme udfordring. Fælles for 
alle er, at løsningerne kommer ud til danske 
produktionsvirksomheder og skaber værdi. 

MADE frembringer ny viden. Og deler viden.

God læselyst.
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385+ Twitter-følgere
650+ Twitter-posts
460+ LinkedIn-følgere

59 artikler publiceret på made.dk
16 nyhedsbreve
10,495 nyhedsmails udsendt

FINANSIERINGEN  
AF MADE

183,5 mio. kr. i samlet finansiering 
88 mio. kr. fra virksomheder
21 mio. kr. fra fonde og foreninger
10,5 mio. kr. fra universiteter
64 mio. kr. fra Innovationsfonden
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  Produktudvikling

Grundfos vil kæde produktion og produktud-
vikling af deres elektronikprodukter tættere 
sammen og dermed øge materialeudnyttelsen 
og sænke behovet for nye investeringer i pro-
duktionen. Det vil betyde hurtigere produktud-
vikling, og at nye produkter kommer hurtigere 
ud til kunderne. 

En del af løsningen er bl.a. at identificere det 
optimale antal produktarkitekturer, der passer 
til markedet og at definerer de dominerende 
trends. Dermed vil det være muligt at standar-
disere kritiske interfaces og moduler i produk-
ter, der gør, at de kan tilpasses ind i en eksiste-
rende produktionsplatforme.

Produktudviklingen skal have fokus på at 
genbruge de gode løsninger. Hvis ét produkt 
er blevet optimeret og tilpasset maskinerne i 

en specifik produktionsplatform, er det mere 
optimalt at genbruge de gode løsninger, så 
man undgår at skulle designe nyt. Forsknin-
gen i MADE indikerer, at dedikerede linjer er 
dyrere på lang sigt, da produktvolumen æn-
drer sig, og linjer lukkes, når produkter ud-
fases. 

MADE Forskningen fokuserer bl.a. på modula-
ritet i produkterne og produktionen. På den 
måde vil produkterne passe ind i en fremtids-
sikret og mere fleksibel produktion. Modulæ-
re produkter betyder f.eks., at en central boks 
altid har samme dimission, men forskelligt 
indhold. Det betyder, at emnet skal fixeres på 
samme måde, og interfacet i testfasen er iden-
tisk med andre emner. Et modulært produkti-
onskoncept gør det muligt at skalere kapacitet 
og automatiseringsniveau i forhold til behov. 
Hypotesen er, at det giver en bedre business 
case på langt sigt. 

   GENBRUG AF GODE IDEER         
giver hurtig produktudvikling hos Grundfos
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Grundfos har tilpasset organisationen til den 
modulære tankegang. Bl.a. har forskerne i 
MADE fulgt et forløb, hvor 20 medarejdere fra 
produktionen og produktudviklingen har ar-
bejdet sammen om at definerer nøgleaspekter 
i produkterne, hvor business casen er stær-
kest ved at modularisere. Igennem ugentlige 
fire-timers workshops har medarbejderne i 
samarbejde med forskerne i MADE definere-
ret, hvordan fremtidens produktionsplatform 
skal se ud. Samtidigt er medarbejderne blevet 
undervist i potentialet ved at implementere en 
modulær tankegang i produkt- og produktions-
udvikling.

Navn: 

Martin Løkkegaard

Universitet: 
DTU

Tema:  
Hurtig produktudvikling (WP1)

Visionen: 
Den modulære tankegang i produktud-
viklingen giver bedre produkter, der 
er tilpasset produktionen og dermed 
kommer hurtigere ud på markedet.

Forventes afsluttet: 
30.06.2017
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  Produktkonfiguering

Haldor Topsøe vil undgå fejl i salgsprocesser, 
optimere arbejdsgangene med nye IT-løsnin-
ger og styrke de regionale kontorer, så de kan 
arbejde mere selvstændigt fra hovedkvarteret. 
Det vil sænke tiden fra pre-sales og tilbudsfa-
sen til det endelig salg og dermed mindske ar-
bejdstimerne.

Løsningen, som forskerne i MADE ser på, er in-
troduktion af et konfigurationssystem, der støt-
ter salgs- og bestillingsprocesserne. Systemet 
indeholder de informationer, der er nødvendi-
ge i salgsfasen og gør det muligt for sælgerne 
at udvikle tilbud og produktspecifikationer på 
en effektiv måde. En samling af informationer 
i konfigurationen betyder, at den viden, der før 
var hos en lille gruppe specialister, nu er til-
gængelige for alle ansatte.

Resultaterne har været, at gennemløbstiden i 
tilbudsfasen er blevet kortere, og dermed bli-

ver der brugt færre arbejdstimer på at gene-
rere produktspecifikationer. Systemet samler 
informationer fra forskellige afdelinger, der 
hver bruger deres eget IT-system. Dermed 
er brugervenligheden blevet øget for de an-
satte. Andre fordele ved det nye konfigura-
tionssystem er bl.a. en øget dokumentering, 
standardisering af produktdesign, større le-
veringsgaranti og højere kvalitet i de endelige 
produkter. 

I fremtiden vil Haldor Topsøe bruge mindre tid 
og ressourcer på rutineopgaver, og mere tid på 
de opgaver, som kræver et tæt fokus. Fordele-
ne og modenheden af teknologien til salgs- og 
ordreprocesser har betydet, at Haldor Topsøe 
nu vil introducere systemet i deres ingeniør-
processer. Det vil i fremtiden give øget stan-
dardisering og automatisering af både salgs- og 
ingeniørprocesser.

Virksomheder i alle størrelser og brancher op-
lever en øget konkurrence og pres på at levere 

   NYT KONFIGURATIONSSYSTEM         
gav hurtigere produktudvikling
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produkter af høj kvalitet uden at gå på kom-
promis med gennemløbstiden og prisen. Ved 
at automatisere en række processer får med-
arbejderne mere tid til de vigtigste opgaver. 
Haldor Topsøe har bevist, at med deres konfi-
gurationssystem er det muligt at automatisere 
komplekse arbejdsgange. Det har givet en klar 
besparelse, øget kvalitet og højere hastighed – 
alt sammen til gavn for kunderne. 

Navn: 

Katrin Kristjansdottir 
og Sara Shafiee

Universitet: 
DTU

Tema: 
Hurtig produktudvikling (WP1)

Visionen: 
Med et produktkonfigurationssystem 
kan virksomheder hurtigere og mere 
præcist give et tilbud til kunden. Den 
øget standardisering og automatisering 
øger kvaliteten og betyder, at produkt-
udviklerne kan fokusere på de innova-
tive processer.

Forventes afsluttet: 
14.11.2017
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  Omstillingsparat

Et enkelt beslutningsværktøj hjælper virksom-
heder til at træffe den rigtige beslutning om 
deres produktionssystem. Det er, hvad ph.d. i 
MADE, Ann-Louise Andersen vil udvikle.  Der 
har i mange år været forskning inden for re-
konfigurerbare produktionssystemer, men det 
har ikke været industrispecifik eller praktisk 
anvendeligt endnu. Med udgangspunkt i to for-
skellige former for produktionssystemer; ved 
Grundfos’ elektronikafdeling og på Hydrema, 
vil Ann-Louise Andersen gøre teori til praksis i 
danske virksomheder.

”Vi vil samle puslespillet, der består af en mas-
se forskellige modeller og teorier om modulær 
og omstillingsparat produktion. Til sidst håber 
vi at have en række beslutningsværktøjer, der 
kan bruges til at analysere potentialet ved at 
modularisere sin produktion ved f.eks. nye 
produkt introduktioner, stigende varians, og 

kapacitetsændringer. Hvis en virksomhed in-
vesterer i en større ændring i produktionen, 
er det vigtigt, at de kan se potentialet i de for-
skellige typer produktionssystemer,” fortæller 
Ann-Louise Andersen fra Aalborg Universitet. 
Mange virksomheder står med de samme ud-
fordringer i produktionen -  at livscyklussen 
på produkter bliver kortere, og de skal reagere 
hurtigere på ændringerne fra markedet. Disse 
konstante omstillinger gør dedikeret produk-
tion mere omkostningsfuldt. Med modulær og 
rekonfigurerbar produktion er det muligt at 
genbruge produktionsapparatet både på tværs 
af varianter og produkt generationer. 

”Grundfos og Hydrema har samme udfordring, 
men på forskellige niveauer. Ved Grundfos 
betyder de høje styktal, at skalerbarhed skal 
indarbejdes på montagelinjer, mens den høje 
varians og lavere styktal på Hydrema gør kon-
verterbarhed relevant ift. fiksturer. Fælles er, 
at begge skal overveje, hvor fleksibel eller re-

   SKRÆDDERSYET FLEKSIBILITET         
i dansk produktion
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konfigurerbar man vil være, hvordan man skal 
realisere denne evne, og hvad man vinder på 
at være modulær. Produktionsindkøring og 
ramp-up kan ske på forskellige niveauer, men 
det er de samme beslutninger, man skal træffe, 
hvad enten det er 10 gravearme på Hydrema 
eller 10  forskellige pumpehuse på Grundfos.”

Virksomheder kan være rekonfigurerbare på 
forskellige måder, og fordelene er klare. Der 
mangler dog stadig et gennembrud i industri-
en, hvilket til dels er på grund af en manglende 
systematik designmetode.

”Jeg laver en step-by-step guide til rekonfi-
gurerbar produktionsudvikling. Kravene for 
omstillingsparathed skal omsættes til tekniske 
løsninger, hvor cost-analyse er en essentiel del 
af konceptevalueringen. I fremtiden vil det i 
nogle tilfælde give mening at have dedikere-
de produktionslinjer, men kravene til omstil-
lingsparathed øges hele tiden. Specielt SMV’er 
er pressede af krav om høj varians og hyppige 
introduktion af nye produkter. Derfor vil en 
modulær produktion både hjælpe til at reali-
sere skalerbarhed, men også konverterbarhed. 
Sidstnævnte er vigtigt hos Hydrema, som må-
ske producerer 200 helt forskellige maskiner 
om året,” fortæller Ann-Louise Andersen.

Forskningen inden for modulære produktions-
platforme er tæt knyttet til bl.a. MADE temaer-
ne: ”Hurtig produktudvikling” og ”Hyperflek-
sibel automation”. Forudsætningerne for en 
modulær produktioner modularietet i produk-
terne, samt lettere adgang til nye omstillings-
parate teknologier.

”Vi forskere kalder det co-evolution: At pro-
duktion og produkt ændrer sig i takt med hin-
anden. Dette bliver nu implementeret i indu-
strien og skal gerne blive brugt mange år ude 
i fremtiden,” fortæller Ann-Louise Andersen.

Navn: 

Ann-Louise Andersen

Universitet: 
Aalborg Universitet

Tema: 
Modulære produktionsplatforme til 
hurtig etablering af produktion (WP2)

Visionen: 
Virksomheder skal have et enkelt 
beslutningsværktøj til at designe og 
udvikle modulære og rekonfigurerbare 
produktionssystemer, samt evaluere 
deres økonomiske fordele.

Forventes afsluttet:
15.08.2017
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  KVALITET

Danske virksomheder kræver den højst muli-
ge kvalitet på deres sprøjtestøbte plastemner. 
For at sikre kvalitet og optimere sprøjtestø-
bemaskiner, forsker virksomheder i relationen 
mellem data fra sprøjtestøbemaskiner og den 
endelige kvalitet af emnerne. Små variationer 
i f.eks. temperatur, vibrationer eller tryk kan 
have en forbindelsen til emnets dimensioner 
og kvaliteten af overflade. Målet med forsk-
ningen er at få et overblik og forståelse over de 
korrelationer. 

Virksomheder kan have et krav om, at deres 
emner skal have en tolerance på under 0,1%, 
og bruger derfor meget tid på at kvalitetstjekke 
plastemner, der bliver produceret i milliontal. 
Grunden er, at man ikke i dag kender de unikke 
parametre, der har en indflydelse på kvaliteten. 
Det kunne være parametre som hastigheden på 
indsprøjtningen, støbeformens temperatur, tryk-
ket i formen, materialet, vibrationer og andet. 

I dag ved man, at der er en forbindelse mellem 
de forskellige parametre og den endelige kva-
litet, men man ved ikke præcist, hvilken effekt 
de har. Store mængder data bliver indsamlet 
fra sprøjtestøbemaskinerne og de indbygge-
de sensorer. Det er den data, som forskerne i 
MADE analyserer og ser hvilken påvirkning de 
har på kvaliteten af produkterne. Og det er sto-
re mængder data. Fra en enkelt test af fem sen-
sorer til at måle vibrationer blev der indsam-
let 170GB data. Så hvis man ikke ved, hvilken 
data man skal måle efter, kan det hurtigt blive 
uoverskueligt.

Forskerne i MADE vil spore de forskellige para-
metre ved at tilføje små unikke ”fingeraftryk” 
til hvert plaststøbte emne. Disse fingeraftryk 
skabes ved at lave små ”tårne” i mikrostruk-
turen. Ud fra disse kan man måle kvaliteten 
af processen. Ved at ændre på parametre som 
f.eks. hastigheden på indsprøjtningen kan man 
se effekten af kvaliteten på de små tårne. Der-
med får hver indstilling på en specifik maskine 

   VIDEN OM STØBEPROCES        
giver bedre kvalitet
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også et unikt fingeraftryk, som vil gøre det mu-
ligt at se, hvordan kvaliteten f.eks. ændrer sig 
over tid.

Navn: 

Nikolaos Giannekas

Universitet: 
DTU

Tema:  
3D print og nye produktionsprocesser 
(WP3)

Visionen: 
Hvis virksomheder begynder at bru-
ge en uudnyttede data til at optimere 
sprøjtestøbemaskinerne kan de lave 
mere præcise støbninger og f.eks. for-
udsige kvaliteten.

Forventes afsluttet: 
31.12.2018
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  Billigere støbeforme

Virksomheder, der sprøjtestøber i plast, vil have 
den bedst mulige kvalitet - også i pilotprodukti-
onen. Med forskningen i MADE håber virksom-
hederne at kunne sænke produktionen af nye 
støbeforme fra 5-7 uger til 1-2 uger. Løsningen, 
der skal gøre det muligt, er 3D print, som både er 
billigere og hurtigere end konventionelle frem-
stillingsmetoder.

Det er dyrt at fremstille værktøjer til sprøjtestø-
bemaskinerne. Det er komplicererede maski-
ner, hvor det tager tid at fremstille fine detaljer i 
messingindsatsen. Det er både hurtigere, lettere 
og billigere at 3D printe støbeformen. Hvor en 
støbeform normalt koster 85.000 kroner, koster 
den 3D printede form 3.500 kroner.  Samtidigt 
er det ca. 70% hurtigere at 3D printe værktøjer 
end konventionelle metoder.

Udfordringen med 3D print af støbeforme er 
præcisionen. I MADE tester forskerne forskelli-
ge indsatser og materialer for at finde den mest 
effektive metode at 3D printe i photopolymerer 
med. Forskerne arbejder både med statistiske 
modeller og designregler, når de skal finde 
den bedste måde at 3D printe værktøjer på. De 
første test viste, at man enten opnåede en høj 
præcision og dårlig holdbarhed, eller det om-
vendte. For danske virksomheder er både præ-
cisionen og holdbarheden vigtig.

I foråret 2016 lykkes det forskerne at 3D prin-
te en form, der kunne klare at støbe mere end 
2500 emner i en meget lille geometri, som også 
havde en tilfredsstillende præcision. Hvis geo-
metrien blev tre gange større, kunne formen 
dog kun klare 116 skud. Målet for virksomhe-
derne i forskning er at kunne 3D printe støbe-
forme i en høj præcision, der kan klare 10.000 

  MERE ØKONOMISK
  VÆRKTØJSFREMSTILLING  

med 3D print
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skud. Så bliver det for alvor nyttig i pilotpro-
duktionen og prototype udviklingen af nye 
plastprodukter.

Navn: 

Michael Mischkot

Universitet: 
DTU

Tema:  
3D print og nye produktionsprocesser 
(WP3)

Visionen: 
Med 3D print af støbeforme vil plast-
producenter kunne sænke produkti-
onstiden og forbedre prototyperne.

Forventes afsluttet: 
31.10.2017
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  Produktionsprocesser

Danske virksomheder arbejder i dag på at bru-
ge 3D print i metal til at lave sprøjtestøbeforme 
- også kaldet værktøjer. Med introduktion af 
værktøjsfremstilling, som bliver 3D printet i me-
tal, muliggør de forskellige produktionsproces-
ser nye innovative løsninger. Det giver design- 
friheder, så hvert værktøj har skræddersyede 
egenskaber med f.eks. indbyggede kølekanaler. 
Og de nye processer gør det muligt at introdu-
cere materialer med funktionelle belægninger. 
3D print er derfor vejen til støbeforme, der er 
bedre i slidstyrke, varmeveksling og i kvaliteten 
af overfladebehandlingen. 

Med de nuværende begrænsninger i 3D print er 
det ikke muligt på enkel vis at fremstille emner 
med ultrafine overflade. Præcis fremstilling af 
optiske overflader er en stor udfordring i indu-
strien i dag. Eksempelvis er manuel polering af 
optiske overflader langvarig, tidskrævende og 
mangler den præcision og gentagelsesnøjagtig-

hed, der er behov for i avancereret produktion
Målet med forskningen i MADE er at integrere 
det fulde potentiale af metal 3D print i værk-
tøjsfremstiling. Fokus i projektet er at udvikle 
alternative proceskæder, der muliggør robust 
og gentagelig realisering af optiske overflader 
på 3D printede støbeforme.  Derfor kombineres 
nye materialer og forskellige teknikker for 3D 
print med avancerede bearbejdningsprocesser, 
som eksempelvis ”diamond machining”, for at 
fremstille produkter med ultrafine overflader. 

Samtidig udforskes andre løsninger i proceskæ-
den, for at opnå en spejl overflade på formene, 
samtidigt med at de har en forbedret slidstyrke 
og varmefordeling.

Forskerne vil gennemføre omfattende eksperi-
mentel arbejde og afprøvning af proceskæder i 
detaljer. Samtidig vil forskerne modellere over-
fladen, når en 3D print bliver fræset, for at kun-
ne forudsige ydeevnen af en færdigbehandlet 
3D printet komponent. 

   NYE DESIGN AF STØBEFORME        
med 3D print
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Når de mange udfordringer i den nye proceskæ-
de er overvundet, bliver værktøjerne testet i en 
sprøjtestøbemaskine.

Introduktionen af 3D print, kombineret med kom-
plementære fremstillingsprocesser, har poten- 
tialet til at reducere tidsforbruget på en opgave; 
fra flere uger til få dage. Det vil bl.a. betyde, at 
den manuelle polering af overfladen og efterbe-
handlingen af en støbeform kan blive erstattet 
af en automatiseret proces. Det sikrer, at forme-
ne altid er de samme uden den menneskelig fak-
tor for fejl. Sidst men ikke mindst, vil viden om 
hele processen tilvejebringe forbedrede forme 
og dermed bedre sprøjtestøbte plastprodukter.

Navn: 

Francesco Giuseppe 
Biondani

Universitet: 
DTU

Tema: 
3D print og nye produktionsprocesser 
(WP3)

Visionen: 
Med forskningen vil virksomheder få 
et kendskab til hele processen i at 3D 
printe en støbeform. Denne forståelse 
vil gøre det muligt at 3D printe sprøjte-
støbeforme i metal med høj præcision. 

Forventes afsluttet: 
30.10.2017
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  Agil og robust

Vestas har behov for en agil og robust forsy-
ningskæde. Sammen med forskerne i MADE ud-
vikler virksomheden værktøjer, der giver bedre 
indsigt i forsyningskæden. En del af arbejdet er 
en analyse af den proces, som virksomheder 
gennemgår, når de skal vælge den bedste forsy-
ningskæde i en global og kompleks verden. 

Udfordringerne for Vestas er mangfoldige.  Poli-
tik er en vigtig faktor i energimarkedet, men den 
faldende pris på vindenergi driver i højere og 
højere grad markedet, hvor der også stilles krav 
til en høj mobilitet og krav om lokalt indhold i 
produktionen. Det betyder, at Vestas løbende 
skal optimere sin forsyningskæde og ikke bare 
se det som en distributionsopgave at understøt-
te nye markeder. Vestas’ produktion er tekno-
logitung, og produktet har en høj teknologisk 
kompleksitet, hvor kravene til kvalitetssikring 
og certificering er store, hvilke gør det svært at 

ændre i forsyningskæden. Derfor er det vigtigt, 
at Vestas træffer de rigtige beslutninger i valg af 
forsyningskæde, så produktionen bliver skaler-
bar. 

Hidtil har man adresseret de forskellige agen-
daer enkeltvis, men med forskningen i MADE 
er fokus på at skabe transparens på tværs af 
værdikæden og understøtte processen omkring 
designet af forsyningskæden. Forskningen hos 
Vestas ligger i koblingen mellem strategi og 
operationelt arbejde. De overordnede beslut-
ninger betyder, at der længere nede i hierarki-
et skal træffes detaljeret og kompliceret design-
valg af forsyningskæden. Disse strategiske og 
operationelle valg skal samtidigt understøttes 
af en bedre omkostningsforståelse på tværs 
værdikæden. 

Løsningen, der arbejdes på, er todelt. Den ene 
del er udvikling af værktøjer, der kan under-
støtte beslutninger med en række konsekvens-

   FORSYNINGSKÆDEN I VESTAS    
gentænkes
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beregninger af de mange ubekendte faktorer. 
Eksempelvis kan et skift af leverandør i Kina 
betyde, at varer ligger på laget efter 12 uger i 
stedet for før efter 3 uger. Dette skal så vejes 
op i mod muligheden for reduktion af f.eks. 
materialeprisen. Det er ydermere kompliceret 
af valuta- og markedsudsving, der også skal 
tages hensyn til. Ideen med værktøjerne er, at 
de giver en detaljeret forståelse af valgene, så 
konfigurationen af forsyningskæden skabes på 
et transparent grundlag og med erkendelse af 
den usikkerhed som globale forsyningskæder 
opererer under. 

Den anden del af løsningen bygger på en analy-
se af den proces, Vestas gennemgår for at desig-
ne og træffe beslutninger omkring designet af 
forsyningskæden. Hvilke parter skal involveres 
hvornår, og skal det foregå central eller decen-
tralt? Hvordan undgår man konflikter med den 
daglige drift, når der kommer en ny udviklings-
opgave? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver 
analyseret, så man kan finde den bedste og mest 
systematiske beslutningsproces. 

Danske virksomheder, der producerer kom-
plekse højteknologiske produkter med teknolo-
giktunge produktionsprocesser, vil kunne blive 
inspireret af forskningen hos Vestas. Beslutnin-
gerne om hvor man vil have sine underleveran-
dører, og hvad man vil arbejde med dem om, 
er de samme på tværs af brancher. Et globalt 
marked, der stiller krav til lokalt indhold, be-
tyder også overvejelser omkring produktets og 
produktionsnetværkets tilpasning til markedet 
uden at man går på kompromis med den høje 
danske kvalitet. 

Navn: 

Jesper Normann  
Asmussen

Universitet: 
Aalborg Universitet

Tema: 
Modelbaseret udvikling af forsynings-
kæder (WP4)

Visionen: 
Værktøjet giver større danske virksom-
heder bedre indsigt i forsyningskæden, 
som kan tilpasses en global kontekst. 

Forventes afsluttet: 
30.04.2018
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  Forsyningskæde

Aalborg Portland vil gøre produktion mere 
grøn ved at skifte fra kul og olie til alternative 
forbrændingsmaterialer. Det kræver dog, at 
hele forsyningskæden bliver optimeret, så virk-
somheden får de bedst mulige materialer at 
forbrænde i højst mulig kvalitet. Samtidig skal 
ledelsen se en økonomisk fordel i en grønnere 
fabrik, indkøbschefen skal forstå de nye ind-
købsmuligheder og underleverandørerne skal 
optimere deres produktioner. Derfor udvikler 
forskerne i MADE en model, der skaber overblik 
over de miljøhensyn, der skal være med i over-
vejelserne, og samtidig viser de økonomiske for-
dele og ulemper.

Fordelene ved en grøn produktion er bl.a., at 
der åbnes for nye markeder. Eksempelvis har 
Norge et krav om ”grøn cement”, når de sætter 
projekter i udbud. En anden fordel er bespa-
relsen af de høje skatter og afgifter på fossile 
brændstoffer. Aalborg Portland betaler en af-

gift ved køb af f.eks. kul og olie, og når det bli-
ver brugt i produktionen. En tredje fordel er, 
at Aalborg Portland vil kunne opspare mere 
af deres CO2-kvote, som de hvert år får fra 
EU. Hvis virksomheden udleder mere end den 
givne grænse, skal de købe CO2 på markedet, 
hvorimod de kan gemme CO2-kvoter, som de 
ikke forbruger. Prisen for ekstra CO2 forventes 
at stige i fremtiden, fra en nuværende pris på 
seks euro per ton i dag til omkring 20-30 euro 
per ton CO2.

Forskerne i MADE har udviklet en model, hvor 
det kan beregnes, at Aalborg Portland har opnå-
et en besparelse på 3 millioner euro siden virk-
somheden begyndte at bruge alternativ energi 
og ikke kun kul. Samtidig har forskerne udviklet 
en model, der kan bruges til at optimere leveran-
dørsamarbejdet. Modellen har bl.a. vist, at Aal-
borg Portland har mulighed for at kunne spare 
1 million euro, hvis de optimerer deres nuvæ-
rende forsyningskæde. Produktionssystemet er 
i sin nuværende form klar til at erstatte alle de 

   TÆT LEVERANDØRSAMARBEJDE        
giver besparelser og grøn produktion
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nuværende fossile brændstoffer med spildpro-
dukter fra lokalområdet. Det kunne bl.a. være 
slam fra fjorden, aske og savsmuld fra andre 
produktioner eller benmel fra slagterierne. 

Leverandørerne skal dog se Forretningsmulighe-
den/Potentialet i at optimere deres affaldshånd-
tering. Derfor vil forskerne i MADE sammen med 
Aalborg Portland gå i tæt dialog med underleve-
randørerne for at beskrive mulighederne. Det er 
dog en udfordring på et marked, hvor der ikke er 
nogen CE-certificering eller standarder. Restaf-
fald af høj kvalitet kan blive endnu bedre, hvis 
alt fugt er taget ud af den. Det kan bl.a. opnås ved 
at investere i nyt udstyr hos leverandører.

Det lokale samarbejde mellem Aalborg Portland 
og produktioner med restprodukter skaber en 
industrisymbiose og cirkulær økonomi. For-
skerne i MADE har bevist, at det er muligt at øge 
brugen af grønne løsninger til at skabe energi, 
der igennem 130 år primært har været baseret 
på kul, og samtidigt opnå en økonomisk gevinst.

Navn: 

Romain Sacchi  
og Ernst-Jan Prosman

Universitet: 
Aalborg Universitet

Tema: 
Modelbaseret udvikling af forsynings-
kæder (WP4)

Visionen: 
I fremtiden vil flere energitunge og res-
sourcekrævende virksomheder være 
mere grønne ved at gå i et tæt samar-
bejde med underleverandørerne.

Forventes afsluttet: 
28.02.2018
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  Globale netværk

Flere danske virksomheder agerer på det glo-
bale marked.  Det stiller krav til en fleksibel for-
syningskæde i en uforudselig verden. 

Ydermere betyder globaliseringen, at udbuds-
runder er åbne for alle lokale kontorer. Så der-
for skal virksomhederne være påpasselige med 
ikke at overbyde sig selv i de forskellige lande. 

Løsningen på disse udfordringer forskes der i 
hos Grundfos og Vestas som en del af MADE. 
Målet er at finde den bedste model, der giver en 
fleksibel forsyningskæde. 

Virksomheder med salgskontorer i hele verden 
oplever en udfordring, når alle kan byde på 
et projekt. Virksomhedens kontor i Norge kan 
byde mod kontoret i Danmark på et projekt i 
Thailand. Ydermere lægger flere kontorer det 
samme projekt ind i deres forecast.

Der kan også være en udfordring, hvis salgs-
kontorene byder på vidt forskellige projekter.
For hovedfabrikken er måske ikke klar til at 
levere to forskellige typer produkter til den 
aftalte tid. Hvis fabrikken har kapacitet til at 
levere til fire projekter, af de 12 eksempler der 
bydes på, så bliver virksomheden udfordret 
på skaleringen hvis de vinder tre eller fem. 
Det stiller krav om en omstillingsparat pro-
duktion.

Taktisk planlægning kræver den rigtige model. 
Det kan tage op til tre måneder hos større virk-
somheder at lave et skift i produktionen. Der 
skal måske investeres i nye maskiner, optrænes 
medarbejdere og planlægges. De nuværende 
modeller er i dag lavet til f.eks. mælkeproduk-
tion, hvor man kan se på trends og let forudsige 
markedet.  Derfor vil forskerne i MADE udvikle 
en model, hvor der er plads til uforudsigelig-
hed og høj varians.

   GRUNDFOS OG VESTAS        
udvikler sammen deres forsyningskæde



27Dansk produktion – MADE

Fo
rs

yn
in

gs
kæ

de
r

Målet er en model, hvor f.eks. Vestas salgsafde-
ling tager højde for kapaciteten i produktionen. 
Det kræver bl.a., at produktionen skal være 
bedre til at synliggøre situationen, så virksom-
heden ender med den bedste balanceret plan. 
Udfordringen for bl.a. Vestas er, at salgsafdelin-
gen skal sælge mega watt, og produktionen er 
ligeglad med watt, men skal vide hvilken type, 
de skal producere, da det er relevant for dem.

Forskningen i MADE sker hos både Grundfos og 
Vestas, da de kan lære fra hinanden og få inspi-
ration til nye måder at føre taktisk planlægning 
på. Det er bl.a. sket igennem en fælles workshop 
blandt de to virksomheder, der vil blive genta-
get med flere virksomheder.

I slutningen af forskningsprojektet vil der være 
en guide, som virksomheder kan bruge til at 
designe en proces, der tager hensyn til usikker-
heder omkring forecast og give råd til beslut-
ningsprocesser.

Navn: 

Jesper Kristensen 

Universitet: 
Aalborg Universitet

Tema: 
Modelbaseret udvikling af forsynings-
kæder (WP4) og Digitalisering af forsy-
ningskæder (WP5)

Forventes afsluttet:
15.04.2018
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  Kvalitetssikring

Augmented Reality er en teknologi, der endnu 
ikke er kommet helt fra laboratoriet og ud i in-
dustrien. Derfor skubber Grundfos til grænser-
ne, når de i MADE-samarbejdet udvikler tekno-
logien til brug i produktionen. Med augmented 
reality vil Grundfos bl.a. øge kvalitetssikringen 
omkring konkrete arbejdsprocesser og sikre en 
bedre uddannelse af medarbejderne. I MADE 
bliver den teoretiske teknologi gjort praktisk og 
anvendelig.

Den store udfordring for Grundfos er, hvordan 
man bruger augmented reality i et produktions-
miljø med udfordringer som støv og skiftende 
lysforhold samt et krav til høj hastighed uden 
nogle input devices. Kernen i augmented reality 
er netop, at der ingen PC skærm eller keyboard 
er, men at alle digitale informationer og interak-
tioner opleves gennem en form for brille, som 
samtidig tillader fuld synlighed med den fysiske 

verden. Styring af kommandoer sker eksempel-
vis via et tryk i luften, en speciel bevægelse, eller 
via stemmestyring. 

Grundfos ser muligheder i augmented reality, 
da det kan afløse papirinstruktioner, som måske 
kan være svære at læse. Samtidig vil teknologi-
en gøre det hurtigere at skifte instruktionerne 
afhængig af, hvilken produktvariant medarbej-
deren sidder med. 

I dag bruger flere virksomheder en separat 
skærm til inspektion og kvalitetskontrol af em-
ner, der bliver samlet (Automated Optical Inspe-
ction). Med augmented reality vil detekteringen 
ske direkte på emnet (Local Optical Inspection). 
Dermed vil det være en mere flydende arbejds-
proces for medarbejderne, da de undgår at 
skulle se på to objekter, men i stedet har et vir-
tual lag på det emne, de netop har samlet. Det 
vil bl.a. styrke oplæringen af medarbejderne, 
og støtte dem når de skal lave kvalitetskontrol. 

   AUGMENTED REALITY        
støtter medarbejderne
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I Grundfos er teknologien bl.a. blevet brugt til 
at detektere, om et stykke køletape er påsat kor-
rekt på et emne. 

En række test-cases har vist, at produktions-
medarbejderne oplever forsinkelse ift. visnin-
gen af de digitale lag som det største irritations-
moment, ved de nye teknologier som virtual og 
augmented reality. Samtidig vil medarbejderne 
helst undgå at bære ekstra devices. Teknolo-
giudvikling sker dog så hurtigt, at ”lag” bliver 
mindre, og priserne samtidig falder.

MADE og  Grundfos samarbejder omkring brug 
af augmented reality i produktion. Visionen er, 
at den fysiske verden og den virtuelle verden bli-
ver problemfri og usynlig. Der kommer ikke til 
at være komplicerede interfaces, men medarbej-
deren styrer det intuitivt med hænderne og tale.

Navn: 

Andreas Fender

Universitet: 
Aarhus Universitet

Tema: 
Livslang produkttilpasning (WP6)

Visionen: 
Virksomheder vil i fremtiden kunne 
bruge augmented og virtual reality til 
at lægge et digitalt lag oven på deres 
produkter

Forventes afsluttet: 
31.12.2017
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  Online produkter

Industrielle produkter bliver mere smarte 
og bedre til at tale sammen. Derfor vil ph.d. i 
MADE Matus Tomlein også gøre det endnu let-
tere for virksomheder at fremstille, installere 
og vedligeholde produkter, der kan gå online. 
Og det skal være endnu lettere for kunderne at 
få forskellige produkter til at spille sammen.

”Digitaliseringen udvider potentialet for nuvæ-
rende produkter. Hvis et produkt bliver koblet 
på nettet, så giver det uanede muligheder,” for-
tæller Matus Tomlein, der er flyttet fra Slovaki-
et til Danmark for at forske.

Matus Tomlein læser på Aarhus Universitet og 
forsker i MADE inden for temaet ”livslang pro-
dukttilpasning”. Igennem de næste tre år ar-
bejder han sammen med Grundfos for at gøre 
deres produkter endnu smartere end i dag, så 
de bl.a. kan kommunikere med forskellige soft-
ware og installationskonfigurationer.

”Min baggrund fra IT-verden og apps til mobil-
telefoner giver mig en stor fordel. Grundfos øn-
sker at skabe et online økosystem omkring de-
res pumper. Målet er, at fysiske produkter skal 
gøres mere intelligente, på samme måde som 
en SmartPhone i dag løbende bliver opdateret 
og optimeret med forskellige apps.”

På Matus Tomleins kontor på Aarhus Univer-
sitet er der opstillet en lille forsøgsstation. En 
kasse fyldt med vand har fået påsat en pumpe. 
På computeren viser han det system, han har 
designet, hvor brugeren kan se hvilke fysiske 
genstande, der er i installationen, og hvilke mu-
ligheder, der er for at forbinde dem og skabe et 
samspil mellem dem.

”Hvis vi forestiller os, at vi køber en målesen-
sor”, forklarer han, og nedsætter en vandmåler 
i kassen, ”så viser vores software, at ved tilkøb 
af en specifik app, er det muligt at få de to pro-
dukter til at tale sammen. Dermed bliver det 
lettere for kunden at få mere værdi for sit pro-

   PUMPEN TALER        
sammen med sensoren
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dukt. Det åbner også op for et nyt markedet for 
virksomhederne i form af at udvikle services 
for produkter.”

Efter at Matus Tomlein har ”købt” den rette 
app, begynder pumpen nu at pumpe vand fra 
kassen til en anden beholder, baseret på den 
information, der hentes fra vandmåleren.

”Dette er en ekstrem simplificeret udgave af, 
hvad vi håber at opnå. Jeg håber at iværksætte-
re i fremtiden vil udvikle nye services til f.eks. 
pumper eller termostater. Det betyder også, at 
virksomhederne skal lave færre varianter af 
fysiske produkter, men skabe varianter gen-
nem den indbyggede software platform. Med 
tilkøb af apps kan brugerne tilpasse de fysiske 
produkter til netop deres behov. Samtidigt ska-
bes en simplificering af forsyningskæden og 
logistikken hos virksomheder.” 

Navn: 

Matus Tomlein

Universitet: 
Aarhus Universitet

Tema: 
Livslang produkttilpasning (WP6)

Visionen: 
I fremtiden vil mange industrielle pro-
dukter være koblet på nettet og dermed 
gøre det muligt at de kan ”tale sam-
men”, og der kan udvikles nye apps og 
services til de nye smarte produkter.

Forventes afsluttet: 
31.10.2017
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  Et fælles sprog

Danske virksomheder er ofte udfordret af 
skiftet fra at lave udvikling og meget kunde-
tilpassede produkter, til at standardisere og 
giver medarbejderne nye roller, når større 
projekter bliver en del af hverdagen. Derfor vil 
MADE udvikle et værktøj, der særligt kan støtte 
SMV’erne, så de bevarer agiliteten, når de går 
fra håndværk til industriproduktion. 

Virksomheden NKT Photonics er en virksom-
hed i forandring. Som mange andre danske 
virksomheder vil de gerne øge omsætningen og 
være mere profitabel. Det kræver ofte, at ska-
laen i produktionen bliver øget, og at der stan-
dardiseres – uden at virksomheden mister de 
innovative og teknologiske kompetencer, som 
de bruger i produktudviklingen.

NKT har i mange år været en ren udviklings-
virksomhed, men er løbende begyndt at skifte 
over mod OEM-kunder. De står nu i en over-

gangsfase med to tankesæt: Et med fokus på 
udvikling og et med fokus på standardisering. 
Skiftet har betydet, at virksomheden begynder 
at bruge de samme ressourcer til at løse to for-
skellige opgaver, selv om kompleksiteten bliver 
større.

Førhen var et projekt drevet af enkeltpersoner, 
men med en øget professionalisering skal de 
ansatte nu være mere funktionsansatte med ty-
delige arbejdslinjer. De uformelle arbejdsopga-
ver, der før blev løst løbende, skal nu formali-
seres for at undgå huller. Den store udfordring, 
som forskerne i MADE ser på, er, hvordan man 
håndterer de uoverensstemmelser, der kan 
opstå i en overgang til standardisering. Et af 
opmærksomhedspunkterne er bl.a., hvordan 
man undgår at miste forbindelsen mellem ud-
viklingsafdelingen og produktionen.

En del af løsningen forventes at findes i de 
unikke dele, der udgør produktion i Danmark. 
Det kan være en unik kultur eller værdier, som 

   BEVAR AGILITETEN        
også når virksomheden vokser
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kan sættes i spil. NKT har f.eks. gode selvle-
dende medarbejdere, som selv kan finde på 
innovative løsninger. Men det stiller så krav til, 
at de også får medbestemmelse. Her er udfor-
dringen så, hvordan man involvere medarbej-
derne i det strategiske arbejde.

MADE Forskningen vil også undersøge, hvor-
dan SMV’er kan bruge visuelle kommunikati-
onsmidler som lean tavler og road maps til at 
involvere medarbejderne i større forandrings-
processer. Målet er at kunne skabe et fælles 
sprog i produktionen, udviklingsafdelingen og 
hos ledelsen.

Navn: 

Peter Kalum Schou

Universitet: 
CBS

Tema: 
Fremtidens produktionsparadigme 
(WP7)

Visionen: 
Med resultaterne fra forskningen vil 
virksomheder få konkrete værktøjer 
til at gennemføre større forandrings-
processer.

Forventes afsluttet: 
31.05.2018
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  Udvikling

Grundfos og den danske SMV Tresu har to for-
skellige typer produktioner, men står over for 
samme udfordring. Hvordan sikrer man både 
høj produktivitet og innovativ fleksibilitet i 
den daglige produktion? Derfor forsker begge 
virksomheder i, hvordan produktivitet og in-
novativ fleksiblitet kan forenes og understøtte 
udvikling af nye produkter og produktionspro-
cesser.

Virksomheder skal både prioritere og skabe 
muligheder for at udvikle sig. De skal priorite-
re ressourcer og gøre deres eksisterende viden 
tilgængelig eksempelvis gennem faste rutiner, 
procedurer eller standardisering og have en 
tilstrækkelig fleksibel ressourceplanlægning, 
når kunderne efterspørger nye varer. Samtidig 
skal de tænke i nye muligheder og udforske ny 
viden eller teknologier. Danske virksomheder 
har derfor brug for at have processer og meto-

der, der skaber mulighed for inspiration til at 
lave nye produkter og produktionsprocesser og 
udforske områder, de kan specialisere sig i for 
at få dyb viden.

I flere år har danske virksomheder været gode 
til at optimere. Lean har haft fokus på perfor-
mance og produktivitet, men udvikling af pro-
duktionen har ikke fået samme opmærksom-
hed. Medarbejderne bliver ofte belønnet for, 
hvor produktive de er, mere end hvor innovati-
ve de er. Det kan skabe et ”lærings-benspænd”, 
hvor man bliver belønnet for at rationalisere. 
Ikke nødvendigvis for at lære noget nyt og blive 
bedre. Derfor er der brug for at have processer 
og metoder, der skaber mulighed for inspirati-
on til at lave nye produkter og produktionspro-
cesser. 

Virksomhederne og forskerne i MADE brede 
konceptet ”innovation” ud til at også at dække 
organisationen, ledelsen og arbejdsprocesser, 

   EFFEKTIVITET OG INNOVATION        
forenes i produktionen
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som kan være innovative. Produktionssyste-
met skal tænkes ind i en holistisk proces, hvor 
man ikke isolerer f.eks. kompetenceudvikling 
af medarbejderne. 

Forskningen i MADE har bl.a. set på, hvordan 
Grundfos undersøger et konkret problem i pro-
duktionen, og hvordan de kommer frem til nye 
løsninger. Her handler innovation om at søge 
nye muligheder, f.eks. gennem data og gennem 
erfaringer. Når løsningerne er udviklet, vil 
forskningen i MADE være med til at accelerere 
implementeringen og styrke nye produkter og 
produktionsprocesserne 

Navn: 

Christina Villefrance 
Møller

Universitet: 
DTU

Tema: 
Fremtidens produktionsparadigme 
(WP7) 

Visionen: 
I fremtiden vil virksomhederne have 
en model, som kobler produktion og 
udvikling og dermed understøtter 
udvikling af nye produkter og produk-
tionsprocesser.

Forventes afsluttet: 
31.01.2018
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  Innovationsprocesser

Der kan være fordele for danske virksomheder 
ved at placere produktionen og udviklingsaf-
delingen tæt på hinanden. Det kræver dog, at 
kompetencerne og menneskelige ressourcer 
bliver udnyttet optimalt, hvis der skal ska-
bes synergier, der kan sikre innovation og en 
konkurrencedygtig realisering af et projekt. I 
MADE undersøger TRESU og Grundfos, hvor-
dan man effektivt kan udnytte, at medarbejde-
re med forskellige baggrunde og opgaver deler 
viden og samarbejder om nye projekter.

Gode samarbejdsevner fremhæves ofte som 
en vigtig styrke for det danske arbejdsmarked. 
Men samarbejdet kan også være en barriere, 
som udhuler virksomhedens konkurrenceev-
ne. Hvis produktion og udvikling placeres tæt 
på hinanden i vidensdelingens ånd, kræver 
det, at samarbejdet fungerer. Det vigtigste for 
danske virksomheder er, at levere de mest op-

timale produkter. Her må forkert innovation 
ikke stå i vejen. 

Grundfos arbejder i projektforløb med produk-
tionen og produktudviklingen, når de udvikler 
nye teknologier. Som en del af forskningen i 
MADE bliver der analyseret, om det er de rigti-
ge mennesker og kompetencer, der er til stede 
på de rigtige tidspunkter. Forskerne vil analy-
sere, hvordan danske virksomheder undgår at 
miste effekten af samlokalisering. Både større 
og mindre virksomheder kan miste værdien i 
at have produktion og udvikling tæt på hinan-
den, hvis problemer i et projektforløb bliver 
spottet for sent.

Forskerne i MADE ser på, hvordan innovations-
processerne fungerer i dag, og hvordan de kan 
optimeres. Ét pilotprojekt analyserer, hvordan 
eksisterende strukturer og ledelsesmæssige 
principper for allokering af medarbejdere til 
projekter og opgaver påvirker medarbejderes 

   DELING AF VIDEN        
i virksomheden
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kognition og kognitive belastning. Pilotpro-
jektet kobler medarbejdernes kognitive be-
lastning til en række konsekvenser for samar-
bejdspraksis og evne til at aktivere egen viden 
i samarbejde. Det har direkte konsekvenser for 
medarbejdernes evne til at bidrage værdifuldt 
i forskellige projekttyper og projektstadier. 

Et andet pilotprojekt tager afsæt i en præmis 
om, at samarbejdet ikke handler om at mødes 
hele tiden på tværs. Projektet forsøger således 
bevidst at reducere interaktionen. Dermed 
undgår man at fejlallokere personer til opga-
ver, de ikke har kompetencerne til. Tesen, der 
bliver testet i MADE, er, at hvis man hiver med-
arbejder ud af deres vante område, skal det 
have et klart formål for medarbejderne. 

Forskningen i MADE vil sikre accelereret læring 
og produktudvikling, hvor man undgår kompe-
tenceflaskehalse og en utilsigtet begrænsning 
af potentialet i danske virksomheders human 
kapital. Hvis argumentet er, at danske virk-
somheder skal samlokalisere produktion og 
udvikling, kræver det, at det skaber merværdi 
sammenholdt med outsourcing af produktion. 
Projektet skal bidrage med konkrete mekanis-
mer for, hvordan virksomheder kan prioritere 
opgaver og medarbejdere i strukturerede inno-
vations- og produktionsprocesser, hvor medar-
bejdernes kompetencer bliver udnyttet bedst 
muligt.

Navn: 

Jesper Christensen

Universitet: 
CBS

Tema: 
Fremtidens produktionsparadigme 
(WP7)

Visionen: 
Forskningsprojektets resultater og 
beslutningsværktøjer vil styrke danske 
virksomheders evne til at organisere 
et konkurrencedygtigt samspil mellem 
produktion og udvikling, hvor sam-
lokalisering og dansk humankapital 
udnyttes med større effekt.

Forventes afsluttet: 
29.11.2017 
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  Opskalering

Coloplast vil forbedre sin konkurrenceevne ved 
at sikre en effektiv ramp-up af produktionen. 
Som flere andre virksomheder skal Coloplast 
hvert år sikre, at de forbliver konkurrencedygti-
ge ved at optimere produktionsaparatet. Heri vil 
Coloplast optimere time to value og time to mar-
ket ved at introducere koncepterne fra lean i 
ramp-up fasen. Ramp-up er en kritisk fase, hvor 
virksomheder opskalerer fra pilotproduktion til 
højvolumen.

Coloplast har flyttet højvolumenproduktion til 
datterselskaber i Ungarn og Kina. Netop derfor 
er det også vigtigt, at ramp-up er så gnidningsfrit 
som overhovedet muligt. Hvis et lille problem 
fra pilotproduktionen i Danmark bliver overført 
til f.eks. Kina, så kan det have store økonomiske 
konsekvenser senere. Ydermere skal hele vær-
dikæden tænkes ind, markedet skal analyseres, 
operatørerne skal oplæres, og der skal opbygges 

relationer med underleverandører omkring 
maskiner og råmaterialer. 

Lean bliver ofte brugt i en moden og igang-
værende produktion, men er ofte ikke en del 
af pilotproduktionen. I Coloplast går de fra at 
producere få stomiposer ad gangen med meget 
manuelle arbejdsgange, til drift, hvor maskiner 
laver 1.000 stomiposer pr. minut. Det er i den 
overgang, hvor forskerne i MADE ser, hvordan 
virksomheder kan bruge principper fra lean til 
at optimere processen. Denne fase er nemlig 
kritisk for alle større fremstillingsvirksomhe-
der.

Forskerne har vist, at det ofte kan være bedre 
at bevæge sig lidt langsommere mellem hver 
fase, for dermed at sikre, at man har en fornuf-
tig tilgang til en række udfordringer – specielt 
i en højreguleret industri. Forskningen i MADE 
følger alle dele af ramp-up fasen i Coloplast for 
bl.a. at undersøge, hvordan samarbejdet er med 

   INTRODUKTION        
af lean i ramp-up fasen
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leverandører, og hvordan medarbejderne kan 
inddrages bedre i processen. 

Et område, som forskerne har set kan forbedre 
processen, er bl.a. udregningen af spildprocen-
ten. Før forskerne kom ind i virksomheden, var 
spild en fakta 1, men undersøgelser viste, at em-
nerne, der blev kasseret efter kvalitetstestnin-
gen, også blev talt med i spild. Da virksomhe-
dens mål var at mindske spild i ramp-up fasen, 
betød det, at man begyndte at gå på kompromis 
med kvalitetskontrollen. Efter råd fra forskerne 
har virksomheden nu to faktorer: En for spild og 
en for kvalitetstestning. 

Navn: 

Irene Christensen

Universitet: 
CBS

Tema: 
Fremtidens produktionsparadigme 
(WP7)

Visionen: 
Ved at bruge lean i ramp-up fasen vil 
virksomheder opnår en kortere time 
to value på deres produkter og sikre at 
hele produktionen er klar – også selv 
om højvolumenproduktionen forgår i 
udlandet.

Forventes afsluttet: 
31.08.2016
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  Billig fremfødning

Flere samleopgaver bliver i dag klaret med 
automatisering. En af udfordringerne med 
samleopgaver er, at det er essentielt, at em-
ner ligger på samme måde hver gang. De nu-
værende løsninger kan både være større og 
kostbare, men også mindre maskiner kan være 
problematiske, da opstartsomkostninger og 
vedligeholdelse er svære at styre. Det vil Simon 
Mathiesen, ph.d.-studerende på Syddansk Uni-
versitet, ændre på.

”Jeg håber, at min forskning vil gøre det let at 
opsætte og konfigurere hardware til robotcel-
ler, der skal bruges til samleoperationer.  Der-
med bliver det lettere for mindre virksomhe-
der at introducere fleksibel automation i deres 
produktion,” fortæller Simon Mathiesen.

I MADE – Manufacturing Academy of Denmark 
arbejder Simon Mathiesen inden for temaet 
hyperfleksibel automation.  Sammen med virk-

somheder som Danish Crown, Terma og Dan-
foss udvikles automatiseringsløsninger, der er 
klar til fremtidens produktion i Danmark.

”En samleopgave, der automatiseres, består af 
flere dele. Min forskning fokuserer på udfor-
dringen med at ”føde” en robot med de dele, der 
skal samles. Det kan f.eks. være en bolt eller en 
kompliceret del til en termostat, der ligger hul-
ter til bulter, men skal ligge klar til at en robot 
samler den op. Vibrationsfødere er en udbredt 
teknologi til fremfødning af emner. Her bliver 
de forskellige emner vibreret frem langs et spor 
til den rigtige position og kan ikke nå frem til ro-
botten, hvis de vender forkert.”

Metoden med vibrationsskålefødere er meget 
udbredt, da den er effektiv, nem at vedligehol-
de og som udgangspunkt billig. Løsningen kan 
dog blive bekostelig. I dag bruger virksomhe-
derne mange ressourcer på at designe de så-
kaldte orienteringsmekanismer, også kaldet 
traps, som bruges til at føde en robot med. Hvis 

   EN UNG MANDS VERSION OM        
at skabe billigere robotter for danske virksomheder
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en trap er konfigureret forkert, så kan emnet 
blokere eller falde forkert ned, hvilket sænker 
produktionen. Samtidigt kan det være kost-
bart, ikke bare i materialer, men også i tid, at 
udvikle de nye dele.

”Den software, jeg udvikler, skal være så let at 
bruge som overhovedet muligt. Det skal ikke 
længere kræve en lang uddannelse at kunne 
øge automatiseringen i virksomhederne. I ste-
det skal man kunne bruge et simplet compu-
terprogram, hvor de forskellige dele allerede er 
indkodet. Herfra kan en virksomhed så bestille 
det rette produkt fra en producent af vibrations-
skålfødere. Det eneste virksomheden selv skal 
taste ind er vægten og så uploade en CAD-teg-
ning af produktet. I dag bruger ingeniører man-
ge timer på at designe de forskellige dele, og 
ofte er udviklingen baseret på deres mange års 
erfaring. I dette projekt kigger vi derfor på, om 
det er muligt at bruge computersimulering til at 
replikkere opførslen af føderen, til hurtigere at 
validere og generere et design fra bunden, sam-
menlignet med at bygge det og teste det.”

For der er mange måder at føde emner ind i 
en robot på, som allerede er i brug. Det er dis-
se løsninger, som Simon Mathiesen tager ud-
gangspunkt i.

”Jeg tager udgangspunkt i et udvalg af traps. 
Den software, som jeg udvikler, vil sammen-
sætte og optimere den bedste løsning. Så har du 
en feeder, der passer perfekt til emnets form og 
den valgte robotløsning. Vibrationsfødere står 
i mange virksomheder, og med min algoritme 
vil det gå endnu hurtigere med at skifte skåle 
og traps korrekt ud. Samleprocessen skal være 
så automatiseret og så fleksibel som muligt,” si-
ger Simon Mathiesen.

Flere af de større virksomheder kan udvikle 
løsninger, som er mere fleksible, men de er 

oftest meget dyre og kræver viden om bl.a. vi-
sion-systemer. En sorteringsmaskine koster i 
dag fra 350.000 kroner eller mere alene i ud-
styr. Samme sortering kunne måske ske med 
en anden type maskine til under 80.000 kroner 
– heri også inkluderet de ingeniørtimer, der 
bruges til implementeringen. Den samme billi-
ge maskine vil også kunne indstilles hurtigt til 
at løse andre opgaver.

”Min løsning egner sig både til større og min-
dre virksomheder, specielt hvis der arbejdes i 
små serier. I fremtiden vil virksomheder også 
hurtigt kunne 3D printe de dele, de skal bruge 
for at automatisere samleoperationen hurtigst 
muligt. Løsningen er en brik i det samlede pus-
lespil i MADE, hvor noget af arbejdet handler 
om at udvikle en robotcelle, der kan flyttes 
rundt i produktionen og løse forskellige sam-
leopgaver, uden det kræver en ingeniøruddan-
nelse at konfigurere den til et nyt emne,” for-
tæller Simon Mathiesen.

Navn: 

Simon Mathiesen

Universitet: 
SDU

Tema: 
Hyperfleksibel automation (WP8)

Visionen: 
I fremtiden vil det være billigere for 
danske virksomheder at automatisere 
kompliceret samleopgaver, da ud-
viklingen af fødere vil være enkel og 
billig.

Forventes afsluttet:
01.09.2017
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  Robot bibliotek

Danske SMV’er producerer ofte mindre serier 
og med hyppig introduktion af nye produk-
ter. Det gør det svært at automatisere, da det 
både er tidskrævende og omkostningstungt at 
omstille og konfigurere nye automatiserings-
løsninger. Det vil forskerne i MADE inden for 
temaet hyperfleksibel automation ændre på. 
Løsningen er øget modularitet.

Modularitet betyder, at en automatiseringsløs-
ning består af en række byggeklodser, der kan 
sættes sammen på et utal af måder alt efter op-
gaven og emnet. Forskningen i MADE vil gøre 
det muligt for virksomheder enkelt og hurtigt 
at opsætte den bedste automationsløsning i pro-
duktionen, ved at kombinere en række kompli-
cerede beregninger på, hvad der bedst kan be-
tale sig i et specifikt scenario. Samtidig skal det 
gøres enkelt at koble de forskellige dele og få et 
kontrolsystem til at forbinde det hele.

Virksomhederne vil i fremtiden kunne have et 
”robot-modul bibliotek”, hvor de måske har et 
antal forskellige robotarme, fødere, sensorer 
og gribere, som kan sættes sammen på et utal 
af måde. Det gør det muligt hurtigt at til- og 
frakoble moduler. Det vil gøre det mere økono-
misk for virksomhederne, da de kan genbruge 
det indkøbte udstyr. Det stiller dog krav til, at 
det skal være let at integrere nyt udstyr, og 
at det kan bruges til både komplicerede og få 
opgaver. Forskerne i MADE vil udvikle en mo-
del, der gør det muligt at definere, hvordan et 
modul skal sammensættes mest optimalt i en 
given situation. 

Djævlen ligger i detaljerne. Derfor er det også 
en stor udfordring for forskerne, at få alle 
aspekter med til at kunne give det optimale sy-
stem-setup. For det har betydning, om emnet 
f.eks. er af plastik eller metal, om processen er 
at samle det op fra en kasse eller en føder, og 
om man har en griber, der har fingre eller er en 

   LET INSTALLATION        
af robotter i produktionen
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sugekop. Det er derfor, at det i dag kan tage fle-
re uger at opsætte et nyt robotmodul i produk-
tionen. Samtidig kræver det en ingeniør med 
mange års erfaring. Med forskningen i MADE 
bliver det muligt for produktionsmedarbejde-
ren at få hjælp til, hvordan han skal opsætte 
det bedst mulige system, med de dele virksom-
heden har i sit robot-bibliotek.

Navn: 

Michael Natapon  
Hansson

Universitet: 
Aalborg Universitet

Tema: 
Hyperfleksibel automation (WP8)

Visionen: 
I fremtiden bliver det let at installere 
og opsætte den robot, som passer til en 
specifik opgave, da brugeren let kan 
sammensætte og konfigurer forskellige 
robotmoduler.

Forventes afsluttet: 
01.09.2017
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  Lysprojekter

Danish Crown udvikler sammen med MADE en 
robot, der kan løfte brystflæsk fra en kasse til et 
rullebånd. Hvis denne udfordring lykkes, har 
det stort potentiale i alle slagterier, da tekno-
logien vil kunne bruges til andre kødstykker. 
Samtidig vil dele af løsningen, kunne bruges 
i andre brancher, der arbejder med objekter, 
der f.eks. er bevægelige/deforme eller ligger 
blandet sammen i kasser. En del af løsningen 
er et visionsystem, der gør det muligt for ro-
botten at håndtere objekter, den ikke kender 
på forhånd. Der er to store udfordringer ved at 
introducere et visionsystem i et slagteri; Hastig-
hed og lysforhold.

Danish Crown har et krav om, at automatise-
ringsløsningen skal have samme – hvis ikke 
hurtigere – cyklustid som de nuværende med-
arbejdere. Derfor har visionsystemet cirka ét 
sekund til at se, hvordan kødet ligger i kassen 

og så fortælle robotarmen det, som derefter 
har 2-3 sekunder til at samle kødet op og lægge 
det på rullebåndet.

Visionsystemet fungere ved, at to 3D kameraer 
registrer det lysmønster, der bliver projekteret 
på kødet. På kort tid bliver der taget 12 bille-
der, der gør det muligt at udregne geometrien 
og placeringen af brystflæsket, inden robotten 
opsamler det. Teknologien fungerer fint i et la-
boratorium, hvor omgivelserne er konstante. 

Men på et slagteri er der konstant skiftende 
omgivelser, og visionsystemet skal bl.a. kun-
ne håndtere, at dagslys ramme dele af kødet. 
Samtidig skal kamerarene kunne skelne kassen 
– som har samme farve som fedt på brystflæsk 
– hvilket nu kan lade sig gøre ved at analysere 
dybden. Forskerne i MADE håber at opnå en 
præcision ned på millimeterniveau i detekte-
ringen, med et system der er robust, tolerant og 
giver konsistente billeder.

   VISIONSYSTEM        
finder stykker med brystflæsk i kasser
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I juni 2016 blev der opstillet en prototype hos 
Danish Crown i Ringsted. Med en succesrate 
på ca. 80% lykkes det robotten at tømme en 
kasse autonomt i et produktionsmiljø. Vision- 
systemet, robotarmen og griberen arbejdede 
sammen omkring sorteringen af brystflæsk. 
Løsningen er udviklet i tæt samarbejde mellem 
forskerne fra temaet hyperfleksibel automati-
on og forskerne fra temaet sensorer og kvali-
tetskontrol. 

Målet med forskningen i MADE er, at lyspro-
jektoren kan fjernes, at detekteringen af kødet 
sker i real-tid, og ikke mindst at teknologien 
kan bruges andre steder. Det kunne f.eks. være 
i en helt anden branche og til pålægningen af 
kulfiber, hvor udfordringen dog er, at de mør-
ke overflader ikke reflekteres godt. 3D scanner 
teknologien har ikke været meget udbredt i in-
dustrielle sammenhæng, så hvis udviklingen af 
det nye system virker, vil det bevise, at tekno-
logien er muligt. 

Navn: 

Sebastian Hoppe  
Nesgaard Jensen

Universitet: 
DTU

Tema: 
Hyperfleksibel automation (WP8)

Visionen: 
Det nye visionsystem vil gøre det 
lettere at automatisere førhen svære 
opgaver i fødevarebranchen.

Forventes afsluttet: 
01.11.2017
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  Programmering

Håndtering af emner der bevæger sig eller æn-
drer form, når de løftes, er en proces, der gen-
nem tiden har været svær at automatisere. Der-
for resultere denne type arbejdsgange ofte i, at 
slutproduktet bliver dyrt i form af mandetimer. 
Deformerbare emner kunne f.eks. være kød, 
stof og kulfiber.

For at udvikle et system, hvor der er gevinst ved 
at automatisere disse typer emner, er det nød-
vendigt, at løsningen kan håndtere store vari-
ationer, både med hensyn til form men også 
materiale. En del af løsningen til denne udfor-
dring skal findes i programmeringen, hvor si-
mulering og læring spiller en vigtig rolle.

Der er i forbindelse med MADE-projektet blevet 
udviklet en første generation af en griber, der 
kan sættes på en robot, der består af et netværk 
af sugekopper. Næste skridt i forskningen er 

”robottens hjerne” – her spiller simulering en 
vigtig rolle. Med en algoritme, der kan simulere 
mulige scenarier, kan robotten hurtig program-
meres og omstilles til at håndtere materialerne 
korrekt og præcist både med hensyn til opsam-
ling, og måske mere kritisk, men hensyn til pla-
cering. 

Opgaven med at udvikle den perfekte algorit-
me er komplicereret. Der er mange parametre 
og et stort søgerum for robotten. Beregningerne 
er komplekse og kan tage uger. Løsningen, der 
forskes i, er at indkredse mulighederne som en 
tragt og på flere niveauer. De forskellige model-
ler øges i kompleksitet, mens computeren simu-
lerer den automatiserede håndteringsproces. I 
praksis betyder det, at computeren starter med 
nogle let-beregnelige modeller, som løbende bli-
ver mere komplekse – men også færre. 

Løsningen bruger visiondata, både til at ana-
lysere, hvordan materialet ligger, før robotten 

   KOMPLICEREREDE ARBEJDSGANGE        
automatiseres
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samler det op, men også til kvalitetskontrol og 
validering af, om det ligger korrekt. Målet er, at 
løsningen kan håndtere emner på op til 1x2 me-
ter, og at de kan placeres med en præcision på 
2-3 millimeter. Derudover skal løsningen kunne 
klare, at emnerne skal passe ind i dobbelt-krum-
met form, på samme måde som skroget på en 
båd, hvilket giver udfordringer for visionsyste-
met, da der er forskellige lysforhold og blinde 
vinkler.

Hvis forskerne i MADE lykkes at udvikle en al-
goritme, der kan automatisere processen, vil 
der være stort potentiale for at bruge modellen. 
Omkostningerne i processerne reduceres og gør 
det muligt at udvikle nye applikationer, der kan 
bruges flere steder i industrien.

Navn: 

Ole Wennerberg  
Nielsen

Universitet: 
SDU

Tema: 
Hyperfleksibel automation (WP8)

Visionen: 
Løsningen vil sænke omkostningerne 
for virksomheder, der vil arbejde mere 
med deformerbare materialer i pro-
duktionen.

Forventes afsluttet: 
01.08.18
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  Konfiguering

For at en robot skal fungere bedst muligt, har 
den brug for ”øjne”, dvs. sensorer eller vision- 
systemer. Robotterne bliver billigere, mindre 
og lettere at omstille. Men det skal også være 
lettere at konfigurere visionsystemerne for at 
få den optimale udnyttelse. Det er specielt re-
levant i produktion, hvor der er et lavt styktal 
og høj variation i form af emnerne. Opstilling 
af en automatiseringsløsning kan være omkost-
ningsfuld, da det er en erfaren robotingeniør, 
der skal konfigurere robotcellen hver gang.

Løsningen, som forskerne i MADE udvikler, er 
et system med høj fleksibilitet. Det valgte vision- 
system skal være robust nok til at kunne kla-
re forskellige scenarier, som f.eks. forskellige 
materialer, og systemet skal kunne analysere 
usikkerhederne i detekteringen af et emne. Ved 
at køre et simuleringsprogram, skal det være 
muligt for produktionsmedarbejderen at se 
hvilket visionsystem, der skal bruges i en given 

situation og endnu vigtigere, hvordan vision- 
systemet skal placeres for at muliggøre en sik-
ker detektering af objekter, uanset materiale, 
lysforhold eller placering af emnet.

Udfordringen er de mange usikkerheder, ved 
valg af den rigtige placering af en sensor. Det 
afhænger bl.a. af, hvilken sensor der eksempel-
vis bruges, hvilke type emner, der skal håndte-
res af robotten, hvordan emnet roterer, og om 
genskin eksempelvis kan forvirre kameraet. 
Samtidig skal præcisionen være på millime-
terniveau, for at robottens griber kan håndte-
re produktet. Med forskningen i MADE vil det 
være muligt at få en klar beskrivelse af, hvor-
dan en sensor skal placeres.

I fremtiden vil produktionsmedarbejderne 
hurtigt kunne kortlægge usikkerheder og finde 
den rigtige kameramodel og placering af den-
ne, for at robotten kan udføre sit arbejde bedst 
muligt. Simuleringen vil kunne registrere fø-
deren, forskellige lysforhold, optiske effekter 

   VISIONEN        
om et enkelt visionsystem
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og håndtere ridser i materialet, der f.eks. ikke 
fremkommer på en CAD tegning.

Forskningen vil gøre samleprocesser lettere for 
større og mindre virksomheder, der produce-
rer små serier og gerne vil automatisere. Syste-
met vil være så robust, at det tager hensyn til 
usikkerheder og så fleksibelt, at det kan konfi-
gureres af alle.

Navn: 

Thorbjørn Mosekjær 
Iversen

Universitet: 
SDU

Tema: 
Hyperfleksibel automation (WP8)

Visionen: 
Med en ny algoritme for placering af 
visionsystemer vil produktionsmed-
arbejderen hurtigt kunne opsætte en 
robotten til nye opgaver i fabrikken.

Forventes afsluttet: 
30.09.2018
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  Simuleringsværktøj

I samarbejde med iværksættervirksomheden 
Gripa i Frederikshavn udvikler Danish Crown, 
DMRI, Danmarks Tekniske Universitet og Syd-
dansk Universitet en robot, der kan håndtere 
kød på et slagteri. Der er mange delelementer, 
der skal gå op i en højere enhed: Robotten skal 
kunne gribe om kødet, den skal detektere kø-
det, og så skal den kunne beregne den bedste 
måde at håndtere kødet på. Forskerne arbej-
der tæt sammen med virksomheden Terma, 
der producere vinger i kulfiber. For selv om 
det ikke er i samme branche, så er udfordrin-
gerne de samme, når en robot skal håndtere 
kød eller kulfiber. 

Udfordringerne i at automatisere håndtering 
af kød er bl.a., at ikke to stykker kød er ens; 
at kødet er deformerbar; og at der ikke må ef-
terlades gribemærker på kødet. Samtidig skal 
håndteringen sker hurtigt og i kolde forhold. 

Alt sammen komplekse udfordringer, som be-
tyder, at ingen endnu har udviklet en algorit-
me til håndteringen af kød med robotter.

Simuleringsværktøjet, der bliver udviklet i 
MADE, vil gøre det hurtigere at sætte en ro-
bot op på et slagteri. Med komplicerede algo-
ritmer vil robotten kunne beregne den mest 
fordelagtige måde, hvorpå den skal gribe et 
stykke kød, bevæge sig med det, og lægge det 
fladt ned. Metoden er bl.a., at der udvikles 
forskellige strategier, som robotten kan følge 
for eksempelvis at undgå, at der skabes et va-
kuum mellem kødet og kassen. 

I fremtiden vil simuleringen hjælpe Danish 
Crown med at opsætte en robot på kort tid, alt 
efter hvilket produkt, der skal håndteres. Sam-
tidig vil virksomheden spare penge på ikke at 
spilde kød i testfasen, da simuleringen sker på 
computeren. 

   ROBOTTER,        
der kan håndtere kød
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Kravet om at kunne automatisere en stor va-
rians og høj hastighed vil også kunne bruges i 
andre brancher, hvor f.eks. en pose med kar-
tofler opfører sig på lignende måde som kød. 
Fordelen ved simuleringsprogrammet er, at det 
ikke er hele produktionsapparatet, der skal æn-
dres, men at det er muligt at udvikle fleksible 
robotløsninger, der er tilpasset produktionen, 
og hvor simuleringen sker på skrivebordet, in-
den robotten bliver opstillet.

Navn: 

Troels Bo Jørgensen

Universitet: 
DTU

Tema: 
Sensorer og kvalitetskontrol (WP9)

Visionen: 
Udviklingen af simuleringsværktøjer 
til robotter giver flere muligheder for 
at kunne øge automatisering inden for 
nye områder, hvor det før har været 
svært at automatiserer. 

Forventes afsluttet: 
31.12.2018
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  Kvalitetssikring

Hvordan måler man en mikroskopisk fejl på et 
emne, der er 75 meter lang, samtidig med at man 
sikrer sig, at processen er automatiseret og ikke 
tager for lang tid? Den udfordring har Rasmus 
Ahrenkiel Lyngby sat sig for at løse i samarbejde 
med Siemens Wind Power.

”Nogle af de komplekse kvalitetssikringsopgaver 
bliver i dag løst manuelt, hvilket giver mange 
arbejdstimer. I dag bliver vindmøllevinger kon-
trolleret af trænede og certificerede medarbej-
dere. Det er en overflade, der kan være 500 m2 
stor. Den proces, vil vi automatisere ved at bruge 
en 3D scanner, som laver et utal af individuelle 
scanninger, der så bliver sat sammen og holdt op 
imod en CAD model.”

Det er vigtigt for Siemens Wind Power at sikre 
kvaliteten på vingerne i god tid.  Hvis der er et 
lille hul, skal vingen muligvis repareres. Det er 
en udfordring at få så detaljeret kvalitetskontrol, 

som Siemens kræver automatiseret i produktio-
nen.

”Det kræver en høj opløsning og stor nøjagtighed, 
da vi skal måle ujævnheder, der er mindre end 
1 mm i diameter. Det kræver rigtig mange måle-
punkter, hvilke giver store mænger data, der skal 
kunne håndteres hurtigt, så det kan bruges i pro-
duktionen,” fortæller Rasmus Ahrenkiel Lyngby.

”Den manuelle kvalitetskontrol vil kunne auto-
matiseres, hvis vi lykkes med denne kæmpe ud-
fordring. Derudover forventer kunderne en høj 
kvalitet, hvis de køber et produkt, der er fremstil-
let af Siemens”, siger Rasmus Ahrenkiel Lyngby.

Resultaterne fra arbejdet med vindmøller vil 
også kunne bruges i andre virksomheder, der 
arbejder med opmålinger af store emner og geo-
metrier, f.eks. inden for støbeforme eller forskal-
lingsobjekter inden for beton. Rasmus Ahrenkiel 
Lyngby har bl.a. kunnet trække på erfaringerne 
fra kvalitetskontrol i bilindustrien og producen-

   AUTOMATISERET     
kvalitetskontrol af store emner
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ter af tog, hvor overfladerne spiller en vigtig rolle 
for aerodynamikken.

Udover Danmarks Tekniske Universitet og Sie-
mens Wind Power, er GTS-instituttet FORCE Te-
chnology med i projektet som maskinbygger. De-
res opgave er at bygge den robot, som scanneren 
skal sidde på.

”FORCE kommer med en viden omkring system-
bygning og automatisering, som de bl.a. har fra 
en robot, der kan inspicerer svejsning. Vi arbej-
der også sammen med andre i MADE, bl.a. dem 
som arbejder inden for temaet hyperfleksibel 
automation, hvor der også er et fokus på 3D scan-
ninger,” fortæller Rasmus Ahrenkiel Lyngby.

Et andet forskningsprojekt i Siemens Wind Pow-
er ser nærmere på overvågningen af støbepro-
cessen, hvor sensorer måler tryk og temperatur. 
Denne kvalitetskontrol af processen vil bl.a. kun-
ne bruges til bedre at forstå resultaterne fra kva-
litetskontrollen af overfladen.

Navn: 

Rasmus Ahrenkiel  
Lyngby

Universitet: 
DTU

Tema: 
Sensorer og kvalitetskontrol (WP9)

Visionen: 
Flere virksomheder vil have gavn af at 
kunne automatisere kvalitetskontrol-
len, specielt i så detaljeret niveau og på 
så store områder. Samtidigt vil Sie-
mens Wind Power kunne sikre deres 
nuværende høje kvalitet af vindmøller.

Forventes afsluttet: 
15.01.2018



54 MADE – Dansk produktion 

K
va

li
te

ts
ko

nt
ro

l

  Sensorer

Grundlæggende er der i dag to måder at støbe 
en vindmøllevinge på: Enten bliver den støbt 
som en hel vinge, eller også støber man to dele, 
der derefter limes sammen. Siemens Wind 
Power bruger førstnævnte metode. Udfordrin-
gen er dog, at støbeprocessen af vingen kan 
være svær at kontrollere i en lukket skal. En 
erhvervsPhd-studerende blev i januar 2016 an-
sat til at finde en løsning på denne udfordring.

”Støbning af en vindmøllevinge fra Siemens 
sker igennem en vakuuminfusion i en helt luk-
ket form. Det giver den åbenlyse udfordring, 
at man ikke visuelt kan følge produktionspro-
cessen, mens den sker. Derfor vil vores nye 
forskningsprojekt i MADE arbejde med en ny 
og alternativ måleteknik for at få viden i re-
altid,” fortæller Bendt Olesen, procesingeniør 
ved Siemens Wind Power. 

I de fleste tilfælde foregår produktionen af en 
vindmøllevinge ved, at man har en form med 
fiberforstærkningsmateriale. Denne form fyl-
des med resin, som væder fibrene som deref-
ter bliver udhærdet. I en lukket støbning er det 
i dag umuligt i realtid at se, om resinen væder 
alle områder af fibrene. Den udfordring skal 
det nye forskningsprojekt løse.

”Den store udfordring er, at støbningen fore-
går i et barsk miljø. I den velisolerede støbe-
form er der høje temperaturer og stærke ke-
mikalier. Det er heller ikke trivielt at få data 
ud løbende under processen. I dag foregår 
kvalitetskontrollen ved, at trænede medar-
bejdere inspicerer vingen, efter den er støbt. 
En løbende kontrol under produktionspro-
cessen vil ikke bare gøre støbningen bed-
re og hurtigere, men vi håber også at kunne 
simplificere efterfølgende inspektioner af de 
støbte vinger,” forklarer Michael Nauheimer, 

   KVALITETSKONTROL        
i et ekstremt miljø
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erhvervsPhD-studerende ved Siemens Wind 
Power/DTU. 

Forskningsprojektet skal også åbne op for at 
kunne støbe endnu større vinger end i dag. 
”Forskningen vil også åbne op for mulighe-
den for at lave endnu større vindmøllevin-
ger. Med vakuuminfusion udnytter man en 
trykdifference, der gør det muligt at trække 
resin ud over glasfibrene. Der er dog et tryk-
tab i materialer og form, der gradvis reduce-
rer trykdifferencen, jo længere man kommer 
fra resinindløbet. Med et enkelt indløb bliver 
støbeprocessen problematisk, når vingelæng-
den nærmer sig 100 m. Den umiddelbare løs-
ning er flere indløb. Men hvis de bliver åbnet 
på det forkerte tidspunkt, så skabes der luft-
huller, hvilket kræver reparationer senere. 
Med den måleteknik, vi arbejder på at udvik-
le, vil vi kunne måle mere præcist, hvordan 
støbningsprocessen forløber. Dermed får vi 
muligheden for at kunne producere længere 
vinger,” forklarer Michael Nauheimer.

Det er to ErhvervsPhD-studerende, der for-
sker i de nye kvalitetskontrolsystemer. For 
Bendt Olesen er der stor værdi i, at udviklin-
gen af nye teknologier sker i samarbejde mel-
lem DTU og Siemens Wind Power.

”Mange virksomheder står med daglige ud-
fordringer, der rummer helt essentielle aka-
demiske problemstillinger. Samtidig bliver 
mange studerende motiveret af at arbejde 
med konkrete industrielle udfordringer. Det 
er en vigtig symbiose. Virksomhederne kan 
lære meget fra de dygtige folk på universite-
terne, og forskere kan få perspektiveret deres 
teori. Samtidig kan der også opstå nye ideer 
til forskningsområdet ved at gå i dialog.”

Navn: 

Michael Nauheimer

Universitet: 
Siemens/DTU

Tema: 
Sensorer og kvalitetskontrol (WP9)

Visionen: 
Forskningen vil højne kvaliteten af 
vindmøllevinger, der støbes i en hel 
form og samtidig give danske virksom-
heder ny viden om sensorer, der kan 
fungere under ekstreme forhold.

Forventes afsluttet: 
31.12.2018

Fordelene ved at forske i en virksomhed er 
også klare for Michael Nauheimer.

”De studerende mærker en forskel, når de 
undersøger et konkret problem. De kan ob-
servere processen i den virkelige verden og 
teste forskellige delløsninger hen ad vejen. 
Samtidig bliver forskningen implementeret 
i den virkelige verden. Det du afleverer, bli-
ver ikke blot en rapport, men et konkret pro-
dukt,” afslutter Michael Nauheimer.
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  Kvalitetskontrol

Ved at samkøre alle testdata for et produkt vil 
Danfoss optimere den tid, der samlet set bruges 
på at teste et produkt. Midlet er at anvende test-
data i real-tid til at forudsige sandsynligheden 
for, at et apparat vil passere et testtrin uden at 
fejle. Er sandsynligheden tilstrækkelig høj, kan 
testtrinet for dette apparat undlades.

Gennem produkternes levetid bliver der løben-
de lavet forbedringer, men disse forbedringer 
afføder sjældent ændringer i det oprindelige te-
stomfang. Ved at have en model til at beregne 
effektiviteten af en given test på tværs af pro-
duktgrupper, kan testomfanget tilpasses og gø-
res mere dynamisk baseret på Big Data fra alle 
producerede apparater. Kan omfanget af test 
reduceres, vil det øge produktivitet, og sænke 
behovet for investeringer i dyrt og specielt ud-
viklet testudstyr. Særlig stort er potentialet, hvis 

omfanget af kvalitetskontrollen af det færdig-
samlede produkt kan reduceres.  

Den store udfordring ligger i den store mængde 
real-tids data, som ligger i forskellige formater 
og databaser igennem produktionen. Komplek-
siteten øges ved at data kommer fra mange for-
skellige produktvarianter, der køres på samme 
produktionslinjer og igennem samme tests.   

På et år indgår der millioner af dele, som indgår 
i undersamlinger og produkter, som gennemgår 
i størrelsesorden 100 forskellige tests. Hver del, 
der indgår i undersamlinger, kan følges entydigt 
igennem produktionen, selvom der registreres 
forskelligt igennem produktionsforløbet.

Halvvejs igennem forskningsprojektet er der 
potentiale for, at Danfoss med 99,9% garanti 
kan forudsige fejl i et emne, før det sidste skridt 
i kvalitetskontrollen. Den garanti skal dog end-

   DANFOSS        
vil forudsige kvaliteten med Big Data
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nu tættere på de 100% for at kunne anvendes til 
at vælge eller fravælge testtrin som del af kvali-
tetskontrollen. 

Forskningen har affødt to ekstra fordele. For 
nylig udviklede Danfoss en app, der gør det mu-
ligt for produktionsmedarbejderen hurtigt og 
enkelt at få visualiseret statistiske data, der er 
tilgængelig fra produktionstester. Den anden 
fordel er, at afdelinger i Danfoss har fået øjnene 
op for nye potentialer med Big Data. Med op-
samlingen af data fra produktionen har Danfoss 
fået ny indsigt i, f.eks. hvordan en specifik kom-
ponent opfører sig på forskellige maskiner. Det 
betyder allerede nu, at produktionen kan opti-
meres baseret på den historiske dataopsamling.

Navn: 

Abdul Rauf Khan

Universitet: 
Aalborg Universitet

Tema: 
Sensorer og kvalitetskontrol (WP9)

Visionen: 
I fremtiden får danske virksomheder 
deres produkter hurtigere ud på mar-
kedet uden at gå på kompromis med 
den dansk kvalitet. 

Forventes afsluttet: 
01.10.2017
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  Prisvinder

“Vi står på skuldrene af mange års tidligere 
arbejde ved DTU Compute og DTU Mekanik. 
Med forskningen i MADE samler vi kompe-
tencerne og arbejder på tværs af discipliner. 
Styrken i MADE er, at de industrielle parter gi-
ver os udfordringer fra den virkelige verden. 
På universiteterne kender vi ikke altid til de 
problemer, en ny teknologi kan løse i et pro-
duktionsmiljø,” lyder det fra ph.d.-studerende 
Eyþór Rúnar Eiríksson fra Danmarks Tekniske 
Universitet, vinder af Alexander Foss MADE 
Award 2015.

Eyþór Rúnar Eiríksson vandt prisen for sit tæt-
te arbejde med industrien, hvor han har udvik-
let en metode til kvalitetskontrol af 3D print. 
Med den nye teknologi kan virksomheder 
opnå samme viden, som hvis de CT-scannede 
et emne, der var 3D printet – også selv om pro-
duktet er i metal.

”Min forskning er et skridt mod en fuld imple-
mentering af 3D print i produktionen. I dag er 
kvaliteten af det rå output ikke på et niveau, 
der kan bruges direkte, men nu kan vi øge 
kvaliteten af 3D print ved at observere print-
processen, mens den sker. Det giver os vigtige 
informationer om hvert lag, så vi løbende kan 
tune hvert et parameter. Med 3D print er der 
mange parametre, der har indflydelse på kvali-
teten. Specielt hvis den skal måle sig med tradi-
tionel sprøjtestøbning.”

Mulighederne med 3D print er store. Ifølge en 
rapport fra Teknologisk Institut bruger kun fire 
procent af danske virksomheder teknologien til 
udvikling eller fremstilling af nye produkter. 
Teknologien kan bl.a. bruges til at lave hurtige 
prototyper eller fremstilling af værktøj, men 
muligheden er der også for at kunne tilbyde 
kunderne produkter, der er unikke. Det sker i 
nogle brancher allerede i dag. Det er f.eks. mu-
ligt at 3D printe individuelle høreapparater, 

   VINDER AF        
Alexander Foss MADE Award 2015
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der passer perfekt ved at 3D scanne øret. Ud-
fordringen ved de unikke produkter er, at stan-
dardisering og kvalitetskontrol bliver sværere.  

Metalstøbeforme 3D printes
”Virksomheder, der arbejder med plaststøb-
ning, vil være endnu bedre til at kunne om-
stille sig til et konstant skiftende markedet. 
Her passer mulighederne med 3D print godt 
ind. Virksomhederne vil ikke printe detaljeret 
plaststykker til masseproduktion – det kræver 
for høj en præcision og tager for lang tid. De 
arbejder i stedet på at kunne bruge 3D print til 
at udvikle deres støbeforme. En støbeform er 
dyr og tager flere uger at lave,” forklarer Eyþór 
Rúnar Eiríksson.

Mange større virksomheder har brugt 3D print 
teknologien i flere år, og flere af MADE med-
lemmerne forsker også i udviklingen af nye 
3D print løsninger. Eyþór Rúnar Eiríksson har 
udviklet et generisk sensorsystem, der kan in-

stalleres i 3D printere, der printer i metal. Sy-
stemet gør det muligt at monitorere printpro-
cessen, samtidigt med at det består af ”off-the 
shelf” løsninger, og derfor er billigere for virk-
somheder at implementere.

”Det er muligt at printe en metal støbeform i 
dag. 3D print giver designfriheder, vi ikke har 
set tidligere. Det er f.eks. muligt at printe forme 
med optimeret interne kølekanaler, så varmen 
bliver ligeligt fordelt. Det gør det muligt at spa-
re tid i støbningsprocessen og dermed spare 
penge. En støbeform skal være i høj kvalitet, og 
det er der, min forskning kommer ind. ”

Det er ikke praktisk at CT-scanne metalstøbe-
forme. Men da 3D print laver et tyndt lag ad 
gangen, er det muligt at modellere en 3D ver-
sion af både de ydre og indre dimissioner. Ud-
fordringen for visionsystemet er, at der i et pro-
duktionsmiljø er støv og vibrationer, som har 
indflydelse på processen. Samtidigt skal kame-
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raet kunne fungere i 100 grader celsius og med 
gnister fra svejsning af metallet. 

Fra 3D print til augmented reality
I det sidste halvår af 2015 var Eyþór Rúnar 
Eiríksson på udvekslingsophold ved det presti-
gefyldte universitet Massachusetts Institute of 
Technology – MIT. Her arbejdede han også med 
sensorer, denne gang med fokus på, hvordan 
det kunne bruges i augmented reality.

”Mit arbejder på MIT udforskede koncepterne 
omkring computervision, augmented og vir-
tual reality, samt Internet of Things. Sammen 
med en gruppe forskere vil vi gøre det let at 
komme i gang med at bruge disse teknologier. 
De har udviklet en løsning, hvorved man let 
kan optimere forskellige produkter ved hjælp 
af augmented reality.”

Den nye teknologi, som Eyþór Rúnar Eiríksson 
har støttet, hedder Reality Editor og gør det mu-
ligt at ”redigere virkeligheden.” Med en tablet 
peger man kameraet mod f.eks. en smart-lam-
pe og forbinder den ved at tegne med fingeren 
til f.eks. smart-kaffemaskinen. Dermed vil det 
være muligt at få de to produkter til at ”tale 
sammen”, så når man tænder lyset, går kaffe-
maskinen i gang.

”Det hele sker med bare et swipe med fingeren. 
Det betyder, at almindelige mennesker kan 
lave forbindelse mellem tekniske apparater, 
som ellers ikke er muligt i dag. Det gør det mu-
ligt, at du selv kan indstille dit miljø til at rea-
gere på dine handlinger. Det sker pga. de valg, 
som brugeren selv bestemmer, og ikke noget 
der er forudbestemt. Dermed bliver den fysiske 
verden lige så fleksibel som internettet. ”

Som vinder af Alexander Foss MADE Award 
2015 fik Eyþór Rúnar Eiríksson et rejselegat på 
70.000 kroner som han bl.a. har tænkt sig at 

bruge på at tage tilbage til MIT igen sammen 
med sin arbejdspakkeleder Henrik Aanæs. 
Eyþór Rúnar Eiríksson bliver færdig med sin 
ph.d. i 2017, men har allerede opnået at se 
forskning blive til brugbar viden i industrien, 
både med 3D print og med augmented reality.
”Mit håb er, at det i fremtiden bliver muligt for 
forbrugerne at købe personlige og unikke pro-
dukter, som de selv har designet eller optime-
ret, uden at det har indflydelse på kvaliteten. 
Det stiller krav til virksomhederne om, at de 
skal følge med de nyeste teknologier. Der vil 3D 
print spille en kæmpe rolle.”
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  Innovationsaktiviteter

Kernen i MADE er forskningen inden for ni 
temaer. Forskningsprojekterne er langsigtede 
og visionære. Derfor får alle medlemmerne i 
MADE adgang til nyeste viden igennem inno-
vationsaktiviteter. Formålet er at dele viden, 
skabe nye relationer mellem virksomheder 
og sprede viden ud til hele landet på tværs af 
brancher og virksomhedsstørrelse.

MADE Open Lab giver mulighed for deltager-
ne at se de nyeste teknologier helt tæt på. Efter 
korte introduktioner til forskellige teknologi-
ske løsningen inden for et område, får delta-
gerne mulighed for at teste teknologierne selv. 
MADE Open Lab har bl.a. omhandlet 3D print i 
metal, automatisering, kvalitetskontrol og  aug-
mented og virtual reality.

MADE Innovationskonference giver tid til for-
dybelse og den nyeste viden fra virksomhe-
derne og universiteterne. Igennem en hel dag 

giver større og mindre virksomheder, førende 
forskere og GTS-institutterne præsentationer 
og åbner for spørgsmål. MADE Innovations-
konference har bl.a. omhandlet fleksible robot-
ter, modulær produktion, fremtidens leveran-
dørsamarbejde og digitale fabrikker.

MADE Virksomhedsbesøg åbner dørene til nogle 
af Danmarks førende virksomheder inden for et 
specifikt område. Efter korte præsentationer får 
deltagerne mulighed for at se produktionen helt 
tæt på og høre, hvordan værtsvirksomheden 
har muliggjort deres succeshistorie. MADE Virk-
somhedsbesøg har bl.a. været hos Danfoss, der 
har fortalt om lasersvejsning, og hos Dynamica 
Ropes, der delte ud af deres erfaringer, med at 
være en agil SMV. Deltagerne har hørt om inno-
vationsprocesser hos LEGO og Haldor Topsøe og 
set, hvordan virksomhederne Elos Medtech Pi-
nol og Pressalit har automatiseret.

Aktiviteterne i MADE tager udgangspunkter i 
virksomhedernes behov og ønsker.

   FRA VIDEN        
til vækst
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  Støtte til SMV’er

Mindre medlemsvirksomheder i MADE har 
mulighed for at få støtte til at udvikle en god 
idé. Med MADE Demonstrationsprojekt har 
virksomhederne mulighed for at afprøve nye 
produktivitetsfremmende teknologier og sty-
ringsværktøjer, der vil styrke vilkårene for 
fremtidig vækst i virksomheden.

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan 
virksomheder få op til 92.000 kr. i form af 
konsulentstøtte fra FORCE Technology eller 
Teknologisk Institut til at udvikle eller teste en 
idé, der omhandler et af de ni temaer i MADE.

MADE Demonstrationsprojekt giver både støt-
te til de virksomheder, der deltager, og funge-
rer samtidig som inspirationskilde for andre 
virksomheder. MADE Demonstrationsprojekt 
er muliggjort ved finansiering fra Industriens 
Fond. Der er ansøgningsrunde fire gange om 
året og forløbet varer mellem 6-9 måneder.

På de følgende sider kan du læse om resulta-
terne af de demonstrationsprojekter, der er 
blevet afsluttet hos Stryhns, Dynamica Ropes, 
Thürmer og Kühn.

Derudover er følgende virksomheder pt. i 
gang med et MADE Demonstrationsprojekt:

Addifab vil teste forskellige metal-legeringer 
af deres 3D printede støbeforme i metal.

Blue Workforce vil sænke produktionsom-
kostningerne for en dansk robot-SMV, ved at 
automatisere en udskæringsproces, hvilket 
kan bidrage til at styrke virksomhedens vækst.

Covi Precision vil forbedre deres kvalitets-
kontrol ved at bruge CT scanning til at doku-
mentere resultaterne af præcisionsvejsninger.

Gripa vil udvikle modulært produktionsudstyr 
til omkostningseffektiv automatisering af små 
serier – i første omgang til fødevareindustrien.

   MADE        
Demonstrationsprojekt
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Lund Skilte vil øge produktiviteten og på sigt 
væksten ved at udforske, hvordan de kan fast-
holde innovation i forretningssystemet, mens 
de forbliver produktive. 

ReliBond vil afklare, om virksomhedens ud-
viklede lasersvejseteknologi til sammenføj-
ninger er konkurrencedygtig på kvalitet og 
økonomi.
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  Automation

Virksomheden Kühn har i 45 år arbejdet med 
sprøjtestøbninger i plast til kunder primært i 
medico og medical branchen. De har mange 
varenumre og producerer både høj- og lavvo-
lume. I dag har Kühn en målsætning om, at de 
maksimalt må godkende fem reklamationer om 
året. Men det antal har direktør Jesper Damm 
en drøm om, skal ned på nul.

I efteråret 2015 fik Kühn tildelt et demonstrati-
onsprojekt, der udviklede en robot, der kan bru-
ges til kvalitetskontrol af små plaststøbte emner. 
Med den nye automatiseringsløsning får Kühn 
ikke bare mulighed for at lade robotter klare, 
hvad der før blev gjort manuelt, men detaljerne 
fra målingerne er så præcise, at støbeformene 
løbende kan justeres, så de passer bedst muligt.
Den udviklede robotcelle består af en robot fra 
Universal Robots, der samler hvert sprøjtestøbt 

emne op fra formen, sætter det på en vægt til 
vejning, for derefter at flytte emnet under et 
visionsystem, som hurtigt måler efter ujævn-
heder, før robotten sorterer produkterne som 
godkendt eller ikke-godkendt efter en række pa-
rametre.

Denne automatisering af kvalitetskontrollen gi-
ver ikke bare kunderne bedre produkter, men 
gør det også muligt for Kühn at tilbyde deres 
kunder en kvalitetsgaranti, som ingen af deres 
konkurrenter kan. Automatiseringen skaber 
dermed rentabilitet i lavvolumeproduktionen. 
Demonstrationsprojektet med Kühn viser, at en 
automatisering ikke bare er en 1-til-1 løsning 
af en manuel opgave, men også åbner for nye 
muligheder og optimeringer. Det næste skridt 
for Kühn kunne f.eks. være at koble robot- og vi-
sionsystemer på virksomhedens ERP system og 
dermed spare en masse administrativt arbejde.
Prisen på en robotcelle betyder, at det nu er mu-

   KÜHN:        
Sikker kvalitet og rentabilitet med 

øget automatisering 



69Dansk produktion – MADE

H
ur

ti
g 

Pr
od

uk
tu

dv
ik

li
ng

ligt for virksomheder med lav volumeprodukti-
on at få de samme informationer som i en høj 
volumeproduktion. Den øgede dataopsamling 
kan derfor bruges til at optimere maskinerne 
men også til at give kunderne dokumentation 
på kvaliteten på hvert eneste emne. 

Tema: 
Hyperfleksibel Automation

År: 
2015

I samarbejde med: 
Teknologisk Institut
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  3D Print

Familievirksomheden Thürmer Tools blev stif-
tet i 1898, og er specialister i gevind, bor og 
spåntagne værktøjer. Krisen betød, at store dele 
af produktionen blev flyttet til Kina, og i efter-
året 2011 var der lukket ned for den sidste spe-
cialproduktion af gevindværktøj i Danmark. Til 
MADE Open Lab i april 2015 annoncerede CEO 
Erick Thürmer imidlertid, at han netop havde 
investeret i helt nye CNC maskiner, som vil gøre 
det muligt at efterbehandler de gevind, som de 
har 3D printet i samarbejde med Teknologisk In-
stitut. Dermed håber Thürmer Tools, at kunne 
flytte 70 arbejdspladser fra Kina til Danmark.

I efteråret 2015 fik Thürmer Tools tildelt et 
MADE Demonstrationsprojekt, så de kunne ud-
vide deres kompetencer inden for emnet 3D 
print i metal. Med den nye teknologi kan Thür-
mer Tools levere specialværktøjer på 48 timer. 
Kunden bestiller et produkt på hjemmesiden. 

Det bliver 3D printet, for så at blive efterbehand-
let på virksomhedens CNC-maskine. Selvom 3D 
printede værktøjer er dyre, er Thürmer Tools 
konkurrencedygtige, da de har en bedre leve-
ringstid og tilgængelighed. Det kræver dog høje 
faglige kompetencer in-house. 

Demonstrationsprojektet hos Thürmer Tools 
synliggjorde de udfordringer, der er i at lave 
hårde og skarpe 3D printede metalemner, der 
kan bruges i et produktionsmiljø. En maskin-
tap er er af de produkter, der bliver behandlet 
hårdest, med varme og slid. Med projektet fik 
Thürmer Tools mulighed for at få testet de før-
ste prototyper af 3D printede maskintappe, der 
kan skære i metal. 

Forsøgene bestod af to dele: Først blev tappens 
egenskaber testet, når den er i brug, ved at måle 
på en gevindskæring. Derefter blev tappen un-
dersøgt, for at se hvilken effekt skæringen hav-
de haft. Det skete helt ned på mikrostrukturen i 

   THÜRMER TOOLS:        
3D printet værktøjer i metal
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materialet. Her blev det tydeligt, at en af udfor-
dringerne er hærdningen, som på en 3D printet 
tap ikke er på samme niveau som de konventi-
onelle tappe.

Med demonstrationsprojektet blev rammerne 
sat for de fremtidige forsøg med 3D printede 
tappe. I 2016 blev Thürmer Tools igen tildelt 
et MADE Demonstrationsprojekt, hvormed de 
kan arbejde i næste fase på at omlægge pro-
duktionen til 3D printede maskintappe.  De-
monstrationsprojektet skal bidrage til at bringe 
virksomheden videre i deres proces for at opnå 
kvalitetsmæssigt tilfredsstillende fremstilling af 
skærende værktøjer. 

Tema: 
3D print og nye produktionsprocesser

År: 
2015

I samarbejde med: 
FORCE Technology
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  Kvalitetskontrol

Med MADE Demonstrationsprojekt fik Stryhns 
indblik i de muligheder, der er for at automa-
tisere kvalitetskontrollen i deres nuværende 
produktion af leverpostej. På Stryhns fabrik i 
Roskilde løber der hvert minut 140 bakker le-
verpostej igennem på transportbåndet. Kun-
derne efterspørger forskellige typer leverpo-
stej alt efter sæson, så variationen af bakkerne 
er stor. Samtidig giver den korte holdbarhed 
på leverpostej mange små serier med flere 
omstillinger. Derfor er der store gevinster for 
Stryhns, hvis de kan øge hastigheden på linjer-
ne ved at fjerne flaskehalse og reducere antal-
let af stop. En kritisk flaskehals er eksempelvis 
de stop, der sker, når et låg sidder forkert på 
bakken, eller hvis formen har en defekt. Disse 
små mangler kan stoppe produktionen flere 
gange i løbet af dagen.

Derfor søgte Stryhns i foråret 2016 et MADE 
Demonstrationsprojekt, hvor de fik støtte til 

udvikling af et nyt visionsystem, der vil sikre 
kvaliteten i produktionen. I samarbejde med 
Teknologisk Institut har Stryhns nu fået udvik-
let en testopstilling, der bl.a. kan spore, om lå-
get er korrekt påsat, og om formen er korrekt. 

Produktionsapparatet hos Stryhns er meget dy-
namisk. Derfor var det også et krav fra Stryhns, 
at indstillingen af systemet skulle være enkel 
og ikke kræve de store kompetencer hos med-
arbejderne. Den udviklede løsning kan let op-
dateres ved at køre en række korrekte emner 
forbi kameraerne. 

Opstillingen består af to kameraer, der fra hver 
side på millisekunder tager billeder og analy-
serer leverpostejsbakkerne. Et andet kamera 
ovenover kan detektere, om etiketten og streg-
koden er korrekt påsat. Derudover illustrerer 
det tophængte kamera en kontrol af overfladen 
på leverpostejen efter endt bagning, som fore-
går før lågpåsætning og emballering. Med en 
blæseventil eller mekanisk skubber, vil leverpo-

   STRYHNS:        
Undgå stop i produktionen med  

øget kvalitetskontrol 
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stejsbakkerne med fejl let kunne skubbes ud til 
siden.

Fordelen ved det udviklede system er, at det let 
kan opsættes i den nuværende produktion. Der 
er brugt standardindustrikameraer, som kan 
købes til en relativ lav pris. Visionsystemet er 
designet til fremtiden. Både hardware og soft-
ware er modulært, så systemet let kan omstil-
les, hvis der kommer ændringer i design eller i 
produktionen. Det gør det nemt for medarbej-
derne at arbejde med visionsystemet og nemt 
at opdatere. 

En ekstra fordel ved det nye visionsystem er 
muligheden for at gemme og analysere pro-
duktionsstatistisk. Dermed vil det være lettere 
at spotte en defekt maskine, fejl i produktet hos 
leverandørerne eller garantere kvaliteten af 
en hele batch-serie med billeder af hver bakke, 
når den sendes til Stryhns kunder.

Tema: 
Sensorer og kvalitetskontrol

År: 
2016

I samarbejde med: 
Teknologisk Institut
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  Forretningsprocesser

Tovværksproducenten Dynamica Ropes er gået 
fra en omsætning på ca. 1 million til 40 millioner 
på ti år, og med bare 12 ansatte på fabrikken i 
Taulov, kneb det med tid til at kigge på forret-
ningsprocesserne. Derfor ansøgte Dynamica 
Ropes om et MADE Demonstrationsprojekt, så 
de kunne få vendt hver en sten i virksomheden 
og se, hvor der kunne optimeres. Kortlægningen 
har ikke bare skabt en mere lean organisation 
og bedre holdånd, men også åbnet op for nye 
kunder.

Virksomheden har siden 2014 arbejdet sam-
men med Væksthuset og Innovationsagenterne 
omkring de potentialer, de havde, samt hvilken 
hjælp der kunne søges. Et af disse var et MADE 
Demonstrationsprojekt, hvor de igennem seks 
måneder arbejdede tæt sammen FORCE Techno-
logy. For Dynamica Ropes stod det klart, at pro-
jektet var vigtigt. Derfor valgte virksomheden 
at sætte ekstra ressourcer af. I løbet af foråret 

blev der hyret en cand.merc. til at fokusere på 
marketing og kommunikation og en produkti-
onsingeniør til at fokusere på procesoptimerin-
gen. Dermed forsætter implementeringen af de 
lovende resultater fra MADE Demonstrations-
projektet.

Hele virksomhedens forretningsprocesser, fra 
kunden tager kontakt, til en ordre er blevet fak-
tureret, er blevet kortlagt. Samtidig er de men-
neskelige ressourcer og specialkompetencer i 
virksomheden blevet dokumenteret. Dette bety-
der, at den enkelte medarbejder får nærværen-
de mål, som de selv har indflydelse på, samtidigt 
med at der er luget ud i gamle regler og vaner. 
Det har betydet færre papirbunker og øget cer-
tificering, bl.a. ISO 9001. Medarbejderne bliver i 
dag inddraget mere. Det sker f.eks. ved daglige 
tavlemøder, hvor de hører om dagens arbejde, 
og ikke som førhen, om kundens store ønsker 
for hvordan rebene skulle bruges. Forandrings-
processen er ikke ovre. Den skal ”masseres ind 
i organisationen”, som de siger, men det sker 

   DYNAMICA ROPES:        
Skarpe forretningsprocesser giver glade medarbejdere  

og nye ordre 
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ved bevidste handlingsplaner og ikke som før-
hen med vane-handlinger. Disse erfaringer har 
Dynamica Ropes nu planer om også at bruge i 
deres fabrik i Litauen.

Erfaringerne fra demonstrationsprojektet blev 
delt bredt, da Dynamica Ropes inviterede inden-
for i produktionen til MADE Virksomhedsbesøg 
i september 2015. Her fik deltagerne mulighed 
for at høre oplæg fra arbejdspakkelederen pro-
fessor Torben Pedersen fra CBS, hvor han bl.a. 
understregede, at der er en række fordele ved 
at bevare den kundespecifikke produktion i 
Danmark. Det giver f.eks. en nærheden mellem 
leverandører og kunder, samt kvalificeret ar-
bejdskraft.

Tema: 
Fremtidens produktionsparadigme

År:
2015

I samarbejde med: 
FORCE Technology
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  MADE 

Siden 2014 har MADE – Manufacturing Aca-
demy of Denmark – arbejdet for at fremme 
produktion i Danmark gennem forskning, in-
novation og uddannelse. Bag MADE står bæ-

   MADE        
 Styrker produktionsdanmark

Om MADE
MADE – Manufacturing Academy 

of Denmark blev lanceret i 2014 og har til 
formål at styrke dansk produktion. MADE 
arbejder på tværs af brancher, virksom-
hedsstørrelser og geografi inden for forsk-
ning, innovation og uddannelse. MADE er 
bredt finansieret af Innovationsfonden, 
virksomheder, fonde og foreninger samt af 
de deltagende universiteter og GTS-insti-
tutter. MADE’s samlede finansiering i 2014-
2018 er på i alt 183,5 millioner kroner.

rende kræfter inden for produktion i Danmark, 
og medlemmerne af MADE omfatter både uni-
versiteter, små, mellemstore og store virksom-
heder, GTS-institutter, DI samt private fonde 
og foreninger. Den brede finansiering fra alle 
parter har skabt et stærkt netværk omkring 
produktionsforskning i Danmark. Det unikke 
i MADE er, at virksomheder, forsknings- og 
videninstitutioner på tværs af brancher, stør-
relse og geografisk placering samles om at gøre 
Danmark til et stærkt produktionsland.

Danmark som verdens mest kon-
kurrencedygtige produktionsland
MADE vil være med til at gøre Danmark til et 
attraktivt produktionsland, der leverer pro-
dukter og services, der kan bære et højt om-
kostningsniveau. I MADE sker det bl.a. gennem 
udvikling af nye løsninger inden for eksem-
pelvis automation, 3D print og digitalisering. 
Kernen i MADE udgøres af i 2016 flere end 40 
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ph.d.-studerende, der arbejder tæt sammen 
med danske virksomheder for at finde nye løs-
ninger til industriens udfordringer.

MADE forsker indenfor ni temaer bestemt 
ud fra behov i den danske industri og udvik-
let af danske universiteter og virksomheder. 
Det strategiske fokus betyder, at de generiske 
resultater fra MADE Forskning kan deles med 
alle, der er involvereret i MADE. 

Vidensdeling til større og mindre 
produktionsvirksomheder
En vigtig del af arbejdet i MADE er innovation. 
Til konferencer, Open Labs og virksomheds-
besøg bliver den nyeste viden delt og gjort til-
gængelig for både virksomheder og forskere. 
Innovationsaktiviteterne er gratis for medar-
bejdere, hvis virksomhed er medlem i MADE. 
Et MADE medlemsskab tegnes på virksom-
heds- eller organisationsbasis og dækker an-
satte i Danmark. 

MADE er landsdækkende med medlemmer 
både på Bornholm og i Bjerringbro, og fra 
Nordborg til Frederikshavn. Gennem innova-
tionsaktiviteter over hele landet bringer MADE 
ny viden og forskning ud som inspiration til 
brugbare løsninger for danske produktions-
virksomheder. MADE er desuden aktiv i det 
internationale forsknings- og produktionsmil-
jø, med medlemmer og samarbejdspartnere i 
både USA og Europa.

MADE Demonstrationsprojekt 
MADE arbejder med en struktureret tilgang 
til innovation gennem netværk og vidensde-
ling. Målet er at sikre, at MADE-medlemmer 
får værdi for deres medlemskab, via adgang 
til den nyeste viden fra førende eksperter på 
området.

Et eksempel på innovation i MADE er demon-
strationsprojekter. Med MADE Demonstrati-
onsprojekt tilbydes virksomheder økonomisk 
og vidensmæssig støtte til at få løst en konkret 
udfordring i din produktion. Virksomheder 
med færre end 250 ansatte kan via MADE De-
monstrationsprojekter gennemgå et forløb, 
hvor de tester en teknologi eller får inspiration 
til nye ledelsesmetoder. Demonstrationspro-
jekterne hjælper de deltagende virksomheder 
og fungerer samtidig som inspiration for andre 
danske SMV’er.

Fremtiden er digital
Verden bliver mere digitaliseret, og det er af-
gørende, at danske virksomheder udvikler sig 
med digitalisering, så vi fortsat er en værdiska-
bende spiller i den globale forsyningskæde. Det 
kræver investeringer og udvikling. Både hos 
de større og de mange mindre virksomheder. 
Danske virksomheder har imidlertid en række 
styrker, der gør, at de kan konkurrere globalt.  
Det er disse styrker, som MADE vil samle og 
udvikle til gavn for hele produktionsdanmark. 
Derfor vil MADE i fremtiden gøre endnu mere 
for at danske virksomheder bliver førende i en 
dansk tilgang til industri 4.0.



79Dansk produktion – MADE



80 MADE – Dansk produktion 

32% 
SUCCESRATE 
på projektansøgninger

NYE 
ANSØGNINGER

18 projektansøgninger
1 KIC ansøgning
1 Grand Solutions ansøgning

FORSKNING

28 
VIRKSOMHEDER 

i MADE Forskningen

9 
ARBEJDSPAKKE- 

LEDERE 

44 
PH.D.ER OG 
POSTDOCS
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PH.D.ER I MADE REKRUTTERES BÅDE 
FRA DANMARK OG UDLANDET

16 
KOMMER FRA 

EUROPA

4 
KOMMER UDEN 

FOR EUROPA

24 
KOMMER FRA 

DANMARK

DEMONSTRATIONSPROJEKTER 
OG KLYNGEPROJEKTER
3 klyngeprojekter startet
12 demonstrationsprojekter igangsat
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  UNIVERSITETER OG GTS-INSTITUTTER       
 i MADE
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  ARBEJDSPAKKELEDERE       
 

Niels Henrik Mortensen
Danmarks Tekniske Universitet
+45 4064 3750
nhmo@mek.dtu.dk

Thomas Ditlev Brunø
Aalborg Universitet
+45 9940 8947
tdp@m-tech.aau.dk

Guido Tosello
Danmarks Tekniske Universitet
+45 4525 4893
guto@mek.dtu.dk

Brian Vejrum Wæhrens
Aalborg Universitet
+45 9940 7104
bvw@business.aau.dk

Charles Møller
Aalborg Universitet
+45 9940 7101
charles@business.aau.dk

Kaj Grønbæk
Aarhus Universitet
+45 2149 5634
kgronbak@cs.au.dk

Torben Pedersen
Copenhagen Business School
+45 3815 2521
Tp.smg@cbs.dk

Henrik Gordon Petersen
Syddansk Universitet
+45 6550 7931
hgp@mmmi.sdu.dk

Henrik Aanæs
Danmarks Tekniske Universitet
+45 4525 3417
aanes@dtu.dk



MADE – Manufacturing Academy of Denmark 
Industriens Hus, Vesterbrogade 1E, blok D, 4. sal  

1620 København V.

MADE er muliggjort ved økonomisk støtte fra virksomheder, 
universiteter, GTS-institutter og MADE´s fem sponsorer

+45 2112 3930   made.dk

  MADE


