Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde
Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer.
Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede
teknologiudviklingsprojekter eller små projekter, hvor forskere udstationeres et par dage i
en virksomhed.
Regionalt er initiativer til fremme af matchmaking og netværk vigtige for at fremme
omfanget af forsknings- og udviklingssamarbejde. Det er behov for en vifte af initiativer,
der har til formål at bygge bro mellem virksomheder og forskere.
Der er gennemført i alt ti case studier om forsknings- og udviklingssamarbejde og om
initiativer, der har til formål at øge omfanget af samspil under denne videnbro.
Case 4.1-4.3 vedrører faglige netværk, der har til formål at styrke relationerne mellem
forskere og virksomheder inden for konkrete fagområder.
Case 4.4-4.7. vedrører initiativer der fokuserer på matchmaking og på at udvikle idéer til
og gennemføre konkrete samarbejdsprojekter.
Case 4.8-4.10 omfatter tværfaglige forskningscentre, der danner rammer om fokuserede
erhvervsrettede forskningssatsninger.

4.1. ForskerKontakten – ”kaffeklubber” som mødested for
forskere og virksomheder
I. Formål/baggrund
Forskerkontakten blev etableret i 2004 på initiativ af det jysk-fynske erhvervssamarbejde.
Initiativet går ud på at etablere netværk mellem erhvervslivet og forskere på de jyskfynske forskningsinstitutioner.
Parterne bag initiativet er:
Universiteter:
Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Danmarks
Jordbrugsforskning, Aalborg Universitet.
Amter:
Fyns Amt, Vejle Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Nordjyllands Amt.
Netværk er kaffeklubber!
Ifølge sekretariatslederen er målet med initiativet at skabe en ramme for at forskere og
virksomheder kan mødes. Netværkene har ikke midler til egentlige samarbejdsprojekter,
men de skal være stedet hvor kontakten skabes, og hvorfra idéer til egentlige
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samarbejdsprojekter kan udspringe: ”Det er groft sagt kaffeklubber, vi går efter”, siger
Peter Fobian Jensen, Sekretariatsleder i ForskerKontakten.
Målet er at de fleste netværk skal fortsætte når midlerne ophører. Og at dialogen og
idéudvekslingen i netværkene skal føre til egentlige samarbejdsprojekter, der fx kan
finansieres via innovationskonsortier, EU-midler mv.
Initiativet er stærkt inspireret af hvad sekretariatslederen betegner som ”Aalborg
modellen”. Det vil sige de netværk der er etableret under Netværkscentret på Aalborg
Universitet. Den væsentligste forskel til AAUs initiativ er at der som regel deltager
forskere fra flere institutioner i netværkene. Det vil sige at netværkene er
tværinstitutionelle.
Initiativet fjerner to vigtige barrierer
Forskerkontakten er med til at nedbringe to typer af barriere for at erhvervslivet kan
udnytte forskningsbaseret viden.
For det første realiseres mange mulige innovations- og samarbejdsprojekter ikke fordi
forskere og virksomheder ikke ved hvad hinanden arbejder med. Netværkene udgør en
”organisatorisk innovation” der fjerner denne barriere ved at etablere et mødeforum hvor
forskere og virksomheder ubesværet kan mødes.
For det andet kan viden overføres gennem idéudveksling og demonstration af
forskningsresultater. Virksomhederne kan så at sige tage idéer til nye produkter og
ydelser med sig fra netværksmøderne.
Ifølge samarbejdsaftalen mellem de deltagende parter er initiativets formål:






At styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og erhvervslivet og heri-gennem
stimulere virksomhedernes vækst og etablering af nye, forskningsbaserede
virksomheder
At sikre at ny viden gøres tilgængelig og anvendes bredt i erhvervslivet i Jylland og
på Fyn
At forstærke og stimulere i forvejen eksisterende netværk
At informere og markedsføre mulighederne for samspil mellem forskningsmiljøer og
erhvervslivet
At sikre at de primære erhvervsserviceaktører har den relevante og aktuelle viden om
aktiviteter og tilbud til virksomhederne om samspil med forskningen.

II. Aktiviteter
Forskerkontakten medfinansierer etablering af tværregionale netværk bestående af
virksomheder og forskningsinstitutioner i det jysk-fynske område7. Der kan både være
tale om nye netværk og om at udvikle og udvide eksisterende netværk.

7

Der deltager også en række virksomheder fra Sjælland i netværkene
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Netværkene skal danne ramme om dialog og erfaringsudveksling mellem virksomheder
og forskningsinstitutioner. Netværkene skal bidrage til formidling og nyttiggørelse af ny
viden og teknologi i erhvervslivet. Målgrupperne er:
 Små og mellemstore virksomheder uden tradition for samarbejde med
forskningsinstitutioner
 Forskere der ønsker kontakt med erhvervslivet med henblik på at anvende
forskningsresultater i praksis
 Erhvervsservicecentre,
erhvervsråd
og
andre
aktører
inden
for
erhvervsfremmesystemet (som sekretariater for nogle af netværkene).
Der er til initiativet afsat 28 mio. kroner over fire år, hvoraf de 23 mio. er projektmidler.
De resterende 5 mio. kroner går til at drive sekretariatet og til informationsaktiviteter.
Der er ansat en projektleder samt ½ HK’er der begge er fysisk placeret på Syddansk
Universitet. Herudover er der valgt fem kontaktpersoner på hvert af de deltagelse
universiteter hvis indsats finansieres af universiteterne. Kontaktpersonerne bidrager til
projektet i ”fornødent omfang” og har således andre administrative opgaver på de
pågældende universiteter. Kontaktpersonernes opgave under forskerkontakten er bl.a.:
 Matchmaking mellem virksomheder og forskere
 Vejledning i forbindelse med udformninger af ansøgninger til forskerkontakten
 Idéudvikling, deltagelse i netværk, bistand til netværk etc.
Der er dog stor forskel på hvor meget tid kontaktpersonerne bruger, og hvor opsøgende
de selv har mulighed for at være i forhold til at generere idéer til projekter.
Der er etableret en styregruppe med 15 medlemmer med en overvægt af erhvervsfolk.
Styregruppen mødes 3-4 gange årligt for at tage stilling til og bevilge midler til indkomne
ansøgninger. Rektor for Aalborg Universitet er formand for styregruppen.
Der er siden starten i 2004 indkommet 87 projektforslag og ca. halvdelen har fået
bevilget midler.
Initiativet har en eksperimentel karakter, hvilket afspejler sig i, at netværkene er meget
forskellige. Fælles karakteristika for netværkene er dog:
 Deltagelse af 10-15 virksomheder og 2-3 forskere fra forskellige institutioner,
hvortil kommer gæsteforelæsere mv.
 3-4 årlige møder med foredrag og idéudveksling fx i form af gå-hjem-møder og
tema-møder
 Fælles besøg på fx virksomheder, forskningsinstitutioner eller udenlandske
foregangsregioner
 Nyhedsbreve, hjemmesider etc.
 En varighed på typisk 2 år. Efter ½ år udarbejdes en statusrapport der danner
udgangspunkt for om den resterende bevilling udløses
 Et samlet budget pr. netværk på ca. kr. 200.000 årligt.

105

ForskerKontakten finansierer netværkene med op til 100 procent. Midlerne kan bruges til
honorering af en sekretariatsfunktion samt til eksterne omkostninger til møder,
gæsteforelæsere, rejser mv. Herudover har netværkene en trækningsret på 50.000 kr. om
året til at aflønne forskere som har det faglige ansvar for netværkene eller andre forskere
der yder et lignende ansvar.
Sekretariatsfunktionen kan varetages af forskningsenheder på de enkelte institutioner,
administrative enheder på forskningsinstitutionerne (fx Netværkscentret på Aalborg
Universitet)
samt
erhvervsfremmeaktører
(fx
klyngeorganisationer,
erhvervsservicecentre,
teknologiske
serviceinstitutter,
erhvervsråd
og
brancheorganisationer). Ca. 1/3 af netværkene har ”hjemsted” hos en
erhvervsfremmeaktør.
III. Resultater og succeshistorier
Initiativets væsentligste effekt har været at bringe forskere med fokus på
erhvervssamarbejde i kontakt med flere virksomheder. Netværkene betyder at
virksomheder kan møde forskere og stifte bekendtskab med forskning for en begrænset
indsats uden at binde sig til længere samarbejdsprojekter.
Ca. halvvejs er status for initiativet8:
 Mindst 500 virksomheder har deltaget aktivt i netværkene
 Ca. 2/3 af de deltagende virksomheder har under 50 ansatte, mens 40 procent har
under 10 ansatte
 20 procent af de deltagende virksomheder angiver at de ikke tidligere har arbejdet
sammen med forskere
 Kun ca. 10 procent af forskerne har ikke samarbejdet med virksomheder før
 Der er stor geografisk spredning mellem de deltagende virksomheder og mange
virksomheder ligger fysisk langt væk fra et universitetsmiljø.
I forhold til at skabe regional udvikling og vækst er det endnu for tidligt at evaluere
initiativet. På sigt er målet med initiativet:
 At virksomhederne via netværket får idéer til konkrete innovationsprojekter, som
øger videnindholdet i produkter/processer og skaber værdi og beskæftigelse
 At der etableres egentlige samarbejdsprojekter mellem de deltagende forskere og
virksomheder.
Midtvejsevalueringen af ForskerKontakten viser at disse mål er på vej til at blive
realiseret for nogle af virksomhederne:
 39 procent angiver at de har fået idéer til nye udviklingsprojekter
 10 procent angiver at de er gået sammen med forskere om konkrete projekter
 18 procent forventer at netværkene på sigt vil give et stort udbytte for virksomheden
men 69 procent angiver at netværkene forventes at give et vist udbytte
 19 procent angiver at de forventer at gå videre med konkrete projekter sammen med
forskere i netværket.
8

Foreløbige resultater fra en midtvejsevaluering, der gennemføres i perioden marts 2006-juni 2006
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It-forum SPAN – et netværk for spil og animationsaktører
It-forum SPAN (Spil og ANnimation) er netværk der løber fra den 1. august 2005 til den
30. juli 2007. Formålet med netværket er at bygge bro mellem forskning/uddannelse og
virksomhederne inden for fire områder:
 Forretningsmodel og markedsudvikling (under faglig ledelse af Anders Drejer.
Handelshøjskolen i Århus)
 Spiludvikling – proces og teknologi (v/ Finn Verner Jensen, Aalborg Universitet)
 Animation og grafik (v/ Morten Thorning, CVU Vest)
 Den gode historie (v/ Morten Breinbjerg, Aarhus Universitet)
På programmet er og har været en række arrangementer der har sat fokus på strategiske
udfordringer og muligheder inden for spil- og animationsområdet. Eksempler er:
 Netværksmøde om nye forretningsmodeller for game design
 Vejen fra idé til produkt – med afsæt i ny analyse om den danske spilindustri
 Alternative spilformer som reklamespil eller spil inden for markedsføring, politiske
spil, kunstneriske spil, simulationer mm.
 Netværksmøde om spil og fortælling med fokus på bagvedliggende historier, dybden
i spilkaraktererne mv. Målet er at diskutere forskellige narrative, dramaturgiske
indgangsvinkler til udvikling og forståelse af computerspil
 Lyd og musik i computerspil, herunder hvilke nye teknologier der eksisterer i
forhold til at generere lyd i spil.
Netværket drives af it-forum Midtjylland. Der er etableret en styregruppe med de fire
nævnte forskere og fire virksomhedsrepræsentanter.
IV. Hvad kan andre lære af initiativet
De små midler pr. netværk betyder at det er begrænset hvor mange helt nye typer af
netværk der opstår. Initiativet er først og fremmest til gavn for institutter, centre og
afdelinger på institutionerne der allerede har en udbredt erhvervskontakt. Og for
eksisterende brobyggende initiativer (fx RoboCluster) der kan bruge netværkene til at
udvide kredsen af virksomheder der kan trække på institutionernes ydelser.
Initiativet er også til størst fordel for de institutioner der allerede har en infrastruktur til at
udvikle netværk. Netværkscentret på Aalborg Universitet har således brugt initiativet til
at øge sit aktivitetsniveau.
Men der er også eksempler på regionale vækstmiljøer og andre erhvervsfremmeaktører
der har fået nye muligheder for at tilbyde relevante ydelser til virksomheder.
Samlet har det største bidrag til den regionale udvikling været at initiativet har udvidet
forskernes kontaktflade til små og mellemstore virksomheder der ikke tidligere har haft
adgang til viden om hvad forskere inden for relevante vidensområder beskæftiger sig
med. Sagt på en anden måde har initiativet været med til at udvide interessentkredsen om
forskere og brobyggende institutioner der i forvejen havde en del erhvervsrelationer.
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Generelt peger den høje virksomhedsdeltagelse ikke mindst fra mindre virksomheder på
at denne form for netværk er en god kanal til at introducere virksomheder til hvad der
foregår på forskningsinstitutionerne.
Initiativet har endvidere den styrke at det er temaet frem for institutioner der er
udgangspunktet for netværkene. Det tværinstitutionelle set-up betyder at virksomhederne
får viden om hvad der sker af interessant forskning på flere institutioner på samme tid.
Erfaringen er endvidere at indsatsen på den enkelte institution varierer meget. Nogle
steder er kontaktpersoner meget aktive, andre steder mindre. Matchmaking og hjælp til at
udvikle og formulere idéer er generelt en meget vigtig funktion i at få forskere og
virksomheder til at indgå i netværk. Derfor er det vigtigt at organiseringen af lignende
netværksinitiativer bygger på en klar struktur med en forpligtelse og synlighed omkring
matchmakingarbejdet på den enkelte institution.
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4.2. Erhvervsnetværk Passivhus Danmark
I.
Formål/baggrund
Arkitektur, enestående lavt energiforbrug og godt indeklima går hånd i hånd i passivhuse.
Huse uden behov for et egentligt varmeanlæg, som alligevel holder indetemperaturen
jævnt på behagelige 22 grader både sommer og vinter. Et særdeles godt indeklima med
frisk luftforsyning, men uden pollen- og støvbelastninger. Stærkt reduceret støjniveau
opnået gennem superisolerende vinduer. En meget lav energiregning trods høje
energipriser.
Det lyder for godt til at være sandt. Men det er en realitet i flere europæiske lande, ikke
mindst i Østrig, Schweiz og Tyskland hvor passivhuse bygges i stort tal og med pæn
kommerciel succes. De udmærker sig ved passivt at bruge solvarmen, varmen fra beboere
eller ansatte samt fra de elektriske apparater i kombination med særdeles effektiv
isolering og mekanisk ventilation med varmegenvinding.
Passivhusets standard for tilført energi til opvarmning er maksimalt 15 kWh/m2 årligt,
eller mindre end ¼ af dagens krav. Sammenholder man dette med det faktum, at mere
end ¼ af hele Danmarks energiforbrug i dag bruges til opvarmning og nedkøling af
bygninger, står det klart, at der er massive økonomiske og miljømæssige gevinster at
høste på passivbyggerier.
Danmark er imidlertid først nu ved at komme på banen med byggerier, der nærmer sig
standarden, og generelt halter vi meget efter udviklingen i de lande vi normalt
sammenligner os med på energi- og miljøområdet.
Netværkets formål
Med henblik på at udbrede kendskabet til passivhuse og tilsvarende lavenergikoncepter
stiftedes i januar 2005 Erhvervsnetværk Passivhus Danmark på initiativ af professor Per
Heiselberg, Aalborg Universitet.
Netværkets aktiviteter støttes i 2005-2006 af ForskerKontakten under Det jysk-fynske
erhvervssamarbejde (se case 4.1) med i alt kr. 418.000,-. Medlemskab af netværket er
derfor gratis, men der er en klar forventning om, at man prioriterer møderne og bidrager
aktivt.
Erhvervsnetværk Passivhus Danmark har til formål:
 At skabe en fælles platform og en forståelse for teknologien bag passivhuse og
tilsvarende byggekoncepter; et uformelt miljø for diskussion af tekniske og
arkitektoniske løsninger samt energi- og miljøpolitiske aspekter forbundet hermed
 At give virksomheder mulighed for i samspil med forskningsmiljøerne at udvikle
nye bygningskoncepter og produkter samt at medvirke til at virksomhederne er på
forkant med udviklingen i Danmark og EU og i stand til at levere attraktive og
konkurrencedygtige løsninger og produkter
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At give virksomheder adgang til den nyeste viden og erfaring med
lavenergibyggeri såvel nationalt via de deltagende forskningsmiljøer som
internationalt; herunder at være dansk følgegruppe for et internationalt
forskningsprojekt vedrørende udvikling af integrerede bygningskoncepter som
Aalborg Universitet er leder af
At skabe en organisation, der efterhånden kan være med til at overbevise og
påvirke politiske og økonomiske beslutningstagere i retning af mere bæredygtigt
byggeri.

En bygnings energimæssige ydeevne er resultatet af et samspil mellem en lang række
forskellige faktorer vedrørende bygningen, dens tekniske systemer og bygningens
anvendelse og brugere. Mange forskellige aktører har ansvaret for deres del af helheden,
hvilket gør optimering meget vanskelig. Netværket har derfor også til formål at bidrage
til forbedret forståelse og samarbejde i byggeriet gennem involvering af de forskellige
aktører i netværket.
For de fleste af netværksdeltagerne er det en stor udfordring at kaste sig ud i udvikling af
disse nye, intelligente og helhedsorienterede bygningskoncepter og løsninger, også hvad
angår udvikling af nye innovative produkter hos den enkelte byggevareproducent. Der er
betydelige risici forbundet hermed, for hvad hvis slutproduktet ikke lever op til kravene?
Det er ambitionen at netværket kan virke som en katalysator for at flere alligevel vælger
denne vej frem for entydigt at satse på eksisterende produkter og kendt teknologi.
Netværket samler i dag en bred og hastigt voksende kreds af virksomheder,
repræsenterende byggeriets aktører lige fra developers, boligselskaber, private bygherrer,
entreprenører, byggevareleverandører og –producenter, rådgivende ingeniører, arkitekter
til brugere og investorer. Forskningsmæssigt har det sin forankring på Arkitektskolen
Aarhus og Aalborg Universitets institutter for Byggeri og Anlæg henholdsvis Arkitektur
& Design. Alt administrativt omkring netværkets aktiviteter varetages af
Netværkscenteret på Aalborg Universitet.
Pr. 1. marts 2006 er der godt 70 aktive medlemmer i netværket, og det første års
erfaringer tyder på, at netværket har ramt et stort behov hos medlemmerne.
II. Aktiviteter
Netværket afholder i alt 8 ordinære netværksmøder fordelt på 2005 og 2006, hvor
repræsentanter fra forskningsmiljøer og virksomheder udveksler viden og erfaringer i et
uformelt forum og skaber grundlag for mere formelle samarbejder mellem netværkets
deltagere om forskning og udvikling af nye byggeprodukter og bygningskoncepter.
Møderne har et bestemt tema, der bliver mere og mere specifikt, efterhånden som
medlemmerne opbygger en fælles faglig referenceramme. Netværksmøderne afholdes af
praktiske årsager på Arkitektskolen Aarhus, og der veksles i hovedreglen mellem oplæg
fra medlemmerne og diskussioner i plenum eller mindre grupper.
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Netværksmøderne er endvidere suppleret af en studietur i 2005 og et internationalt
seminar i 2006.
I september 2005 var 45 medlemmer af netværket afsted på en tredages studietur til
Schweiz og Østrig med det formål dels at opsamle indtryk og erfaringer fra gennemførte
og afprøvede passivhusbyggerier, dels at møde rådgivere, producenter, entreprenører og
bygningsejere som arbejder med passivhuse. Studieturen var i høj grad med til at sikre
deltagerne et grundigt kendskab til passivhuskonceptet som det er gennemført både i
nybyggeri og ved renovering. Turen leverede rigelige eksempler på at passivhuse ud over
at være en god investering også kan være fremragende arkitektur.
I september 2006 arrangerer netværket tillige et internationalt seminar over to dage med
en god blanding af danske og udenlandske oplægsholdere. Sammensætningen af
oplægsholdere skal være så bred som muligt, så deltagerne får et helhedsbillede af
teknologien bag passivhuse og de samfundsmæssige gevinster heri.
Netværkets ledelse
Det overordnede ansvar for aktiviteternes faglige kvalitet hviler på professor Per
Heiselberg, Aalborg Universitet i tæt samspil med Netværkscenteret AAU som varetager
netværkssekretariatet og dermed alt praktisk vedrørende aktiviteterne.
Netværket ledes af en styregruppe med fire repræsentanter fra erhvervslivet og fire fra
forskningsverdenen (Arkitektskolen Aarhus og Aalborg Universitet). Dette for at sikre, at
parternes behov tilgodeses ligeligt. Styregruppen træder sammen fire gange om året,
umiddelbart før de ordinære netværksmøder, for at evaluere og programsætte aktiviteter
samt definere netværkets generelle strategi.
Administrativt støttes netværket af Netværkscenteret på Aalborg Universitet.
III. Læringspunkter
Netværkscenteret har i 10 år administreret netværk mellem virksomheder og forskere på
Aalborg Universitet. Erhvervsnetværk Passiv Hus bygger på disse erfaringer:
 Fagligt ejerskab til netværket er uundværligt
 Forskerne får input til både forskning og undervisning
 Netværket er første skridt til mere formelt samarbejde (i form af
studenterprojekter, samfinansiering af forskningsprojekter mv.)
 Behov for administrativ støtte og back up
 Jo mere erhvervsrelevant det faglige emne er, jo større interesse (”tæt på
markedet”)
 Deltagerne får indsigt i emner som kan få stor betydning for deres virksomhed på
sigt.
Flere og flere netværk opstår på AAU, gennem de 10 år har Netværkscenteret
administreret ca. 60-70 netværk. Tendensen er nu at administrationen af netværk
decentraliseres primært for at sikre et tæt samspil med forskningsmiljøerne.
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4.3. Medicon Valley Academy - skaber sammenhængskraft i
Øresundsregionen
I. Formål og baggrund
Foreningen Medicon Valley Academy (MVA) blev etableret i 1997 som et Interreg II
projekt på initiativ fra universiteterne i Lund og København. Formålet var bl.a. at skabe
et netværk af stakeholders inden for bio/sundheds-området på tværs af Øresund og på
tværs af sektorer (myndigheder, virksomheder og universiteter). Der blev under Interregprojektet etableret en stor kontaktdatabase, en fælles web-site og en ny
netværksinfrastruktur i form af konferencer med deltagelse af universiteter, hospitaler og
virksomheder.
Med dette udgangspunkt blev det i 1998/99
besluttet at etablere en medlemsorganisation
med den følgende vision:
”I 2005 skal Medicon Valley være den mest
attraktive bioregion i Europa ved at være
anerkendt for:
 Et af de bedste forskningsmiljøer i
verden og en stor pool af talenter
 Unik
adgang
til
viden
og
teknologioverførsel
mellem
universiteter, hospitaler og virksomheder
 Innovative og entreprenante virksomheder
 Internationalt perspektiv og globalt netværk.”
Ved stiftelsen i januar 1999 ansøgte 23 aktører om medlemskab. I dag har organisationen
ca. 250 medlemmer.
MVA fungerer som en slags regional ”klyngeorganisation” for virksomheder og aktører
inden for bio/sundheds-området. Missionen er at bidrage til at optimere betingelserne for
at skabe, udvikle og udnytte viden på bio/sundheds-området i Medicon Valley. Det sker
for det første ved at tage initiativ til og drive netværk og videndelingsaktiviter. For det
andet ved at søge indflydelse på beslutninger på nationalt og regionalt niveau, der har
betydning for klyngens udvikling.
MVA har haft særlig fokus på at styrke den regionale sammenhængskraft inden for
bio/sundhed. Det sker ved at fremhæve og markedsføre eksisterende kompetencer og ved
at understøtte matchmaking, videnoverførsel og tværdisciplinære aktiviteter.
Et af de vigtigste fokusområder for MVA har således været at knytte stærke bånd mellem
erhvervslivet, universiteter og hospitaler. Ved MVAs etablering eksisterede en række
holdningsmæssige, kulturelle og vanemæssige barriere for erhvervssamarbejde, som
MVA har arbejdet på at nedbryde.
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Medlemmer betaler mellem 5.500 DKK og 275.000 DKK afhængig af størrelse.
Medlemmerne omfatter virksomheder, regionale myndigheder, universiteter, hospitaler
og organisationer.
II.
Aktiviteter
Siden etableringen i 1997 har MVA gennemført følgende aktiviteter:











Mere end 200 konferencer, seminarer og netværksmøder
Lobbyisme over for regionale og nationale myndigheder
Ca. 40 debatoplæg
15 publikationer
Udviklet et stærkt regionalt brand
Udviklet bio/sundheds-klyngens selvforståelse (intern branding og kortlægning af
kompetencer)
Udviklet en database over medlemmer og kompetencer inden for bio/sundhedsområdet
Operatør på ph.d.- og post doc initiativer, se neden for
Analyser af de regionale og nationale rammebetingelser på bio/sundheds-området
Løbende interessentanalyser (rekruttering, kortlægning af forskningsindsats på
vigtige områder, aktiviteter rettet mod at få regionen til at fokusere på sine
spidskompetencer).

Når det gælder samarbejde mellem regionens videninstitutioner og erhvervslivet, har
MVAs primære rolle været at være en slags broker. Det primære værktøj har været at
samle forskere og virksomheder til en række biokonferencer i regionen, som har
medvirket til at opbygge personlige, uformelle netværk.
Det skal ses i lyset af, at biotek-området er forskningsdrevet, og at alle virksomheder
kender de bedste forskere globalt inden for deres fagområde. Derfor har MVA ikke
oplevet et stort behov for egentlig brobygning, men snarere for aktiviteter, der har
medvirket til at nedbryde mentale barriere for samarbejde.
MVA ser det dog i stigende omfang som en opgave at hjælpe til matchmaking mellem
medlemsvirksomhederne og forskere og virksomheder, der ligger i periferien af
fagområderne. Det gælder fx mellem medicoindustrien og fødevareområdet.
Organisationen er og har været tovholder på en række projekter, der har haft som mål at
flytte viden gennem mennesker. MVA har som målsætning at være frontorganisation når
det gælder udforskningen af nye teknologiske og samarbejdsmæssige grænsefelter.
Samtidig er det MVAs holdning, at viden bedst spredes gennem mennesker. Det vil sige
gennem mobilitet og samarbejdsprojekter, hvor forskere og virksomheder mødes i
hinandens miljøer.
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Medicon Valley Academys ph.d.-program
MVA er i perioden 2000-2007 operatør på et ph.d.-program inden for biomedicin og
bioteknologi. Programmets samlede budget beløber sig til 36 mio. kr., og det er
medfinansieret af de regionale myndigheder i Hovedstadsregionen og Region Skåne.
Alle de 23 gennemførte og igangværende projekter er gennemført i et samarbejde mellem
et hospital og en virksomhed i regionen. Virksomheden betaler 50% af udgifterne til løn
og administration. Projektet er dermed i store træk en fagligt og regionalt fokuseret
udgave af ErhvervsPh.d.-ordningen, idet de to regioner ønskede at udbrede de
succesfulde resultater af denne ordning til hos-pitalsområdet.
Programmet administreres af MVA
og har for tiden 11 ph.d.studerende.
I
alt
otte
universitetshospitaler har været
involveret i programmet, mens 13
virksomheder har deltaget. Også
Københavns Universitet, Roskilde
Universitet og Lunds Universitet
har været involveret i projekter
under programmet.
Programmet
er
det
eneste
tværnationale program, der giver
virksomheder i Øresundsregionen mulighed for at samarbejde med ph.d.´ere fra
institutioner på den anden side af Sundet.
Resultaterne fra flere af de afsluttede projekter viser, ifølge Senior Adviser Anette Birck,
at initiativet er med til at udvikle langvarige relationer. ”I mange tilfælde resulterer
projekterne i nye idéer og projekter, som institutioner og virksomheder selv sætter i værk.
Ofte med deltagelse af nye samarbejdspartnere fra de pågældende institutioner”.
Initiativet har dermed været med til at bane vejen for stærkere netværk og relationer
mellem hospitalerne og virksomhederne i Øresundsregionen.
Programmet har dermed været med til at opbygge relationer på et område, hvor
samspillet hidtil har været begrænset.
VinnVinn programmet
Et andet eksempel på MVAs arbejde med at flytte viden gennem mennesker er
VinnVinn-programmet. Dette program blev startet i efteråret 2005 og hjælper ph.d.-ere i
Sydsverige med at finde job i mindre biotek-virksomheder.
Målet er at flere forskere skal gøre erhvervskarriere og på den måde at hjælpe
virksomhederne til at gøre brug af ny, forskningsbaseret viden. Programmet udnytter
MVAs kontakt til regionens mange mindre biotek-virksomheder samt organisationens
kendskab til forskningsmiljøerne.
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Programmets fokus på Sydsverige skyldes, at ph.d.´eres muligheder for at gøre
akademisk karriere er reduceret væsentligt i de senere år i Sverige. Der er et presserende
behov for at tilbyde flere job i virksomheder og organisationer uden for universitetet.
Programmet fungerer på den måde, at virksomhederne sender information til MVA om
deres kompetencebehov på områder, hvor de har svært ved at finde relevante kandidater.
Derefter screener MVA for relevante ph.d.-ere inden for life science området og
organiserer møder mellem virksomheden og interesserede kandidater. Samtidig betaler
virksomhederne kun en mindre andel af lønnen de første seks måneder.
Det samlede budget er på 800.000 SEK og finansieres af Region Skåne og Vinnova (den
svenske innovationsstyrelse).
Det er MVAs forventning, at 20 ph.d.-ere vil have fundet et midlertidigt eller permanent
job medio 2006 via ordningen.

The UK-Medicon Valley Challenge Programme
Medicon Valley er i de senere år begyndt at satse på brobygning til andre bio/sundhedsregioner. MVA vurderer, at adgangen til samarbejdspartnere blandt universiteter og
virksomheder i andre ”hot-spots” inden for bio/sundhed er central for at videreudvikle
regionens konkurrencekraft. Det er visionen, at MVA skal spille en ledende rolle i at
styrke det internationale netværk. Dels ved at være en one-stop-shop indgang for aktører
fra andre regioner. Dels ved at spille en aktiv rolle som matchmaker og ved at
markedsføre Medicon Valleys kompetencer.
Et eksempel herpå er samarbejdet UK-Medicon Valley Challenge Programme, der blev
påbegyndt i 2005. Programmets udgangspunkt er, at de europæiske regioner skal udvikle
et stærkere samarbejde for at tage konkurrencen op med de amerikanske bioregioner.
Programmet sigter på at stimulere samarbejdet og udvikle stærkere relationer mellem
Medicon Valley og de engelske biotek-regioner. Håbet er at skabe global opmærksomhed
omkring samarbejdet og derigennem forbedre muligheder for at tiltrække forskere,
forretningsudviklere og investorer. Samtidig skal de to regioner udvikle forskning og
produkter, der baserer sig på de to regioners komplementære styrker.
Samarbejdet startede i efteråret 2005, hvor en delegation af medlemmer og
bestyrelsesmedlemmer fra MVA (både forskere og virksomheder) besøgte biotek-klynger
i Cambridge, London, Liverpool-Manchester og Edinburgh. Målet var at skabe et
overblik over komplementære styrker og kompetencer i de besøgte regioner i relation til
Medicon Valleys styrker og kompetencer.
Herefter har MVA og relevante samarbejdspartnere i UK arbejdet med at identificere en
række mulige samarbejdsprojekter.
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Andre aktiviteter
MVA har været initiativtager og drivkraft bag en lang række projekter, der har til formål
at udvikle nye relationer og udfordre eksisterende grænser for teknologisk udvikling. Ud
over de allerede nævnte aktiviteter kan peges på:


Et post doc program inden for bio/it, der har haft til formål at styrke
karrieremulighederne for unge forskere og øge regionens viden om
konvergensmuligheder mellem it og bioteknologi.



Udvikling af et nyt program med titlen ”Unlimited Health” i samarbejde med
Øresund Food Network. Målet er at udnytte regionens styrker inden for
fødevareforskning og biomedicin til at skabe nye markedsmuligheder inden for bl.a.
funktionelle fødevarer. Initiativet skal styrke samarbejde og dialog mellem
virksomheder og mellem virksomheder og universiteter inden for fødevareområdet og
det biomedicinske område. Projektet er finansieret af Interreg II midler.



MVA etablerede i 2002 ”The Øresund Diabetes Academy”, der skal styrke
samarbejdet mellem forskere, doktorer, patienter og virksomheder inden for diabetes
området. Medicon Valley er en de stærkeste aktører på markedet for udvikling af
insulin og lægemidler pga. en unik koncentration af universiteter, kliniske centre,
store farmaceutiske virksomheder, biotek-virksomheder og en homogen patientpopulation. The Øresund Diabetes Academy er et netværk, der skal stimulere
samarbejdet mellem de danske og svenske aktører på området i Øresundsregionen.



MVA er koordinator på et nyt initiativ under overskriften ”Innovative Medicines
Initiative”. Formålet med projektet er at udvikle teknologi (til tidlig diagnostik) der
kan styrke hastighed og effektivitet i udviklingen af nye lægemidler. Det gælder
specielt biomarkører, der kan bruges til at fastslå sikkerhed og effektivitet i nye
lægemidler før de kliniske faser. En indsats på området kræver et tæt samarbejde
mellem forskning, erhverv, regulerende myndigheder og patientorganisationer, der
alle indgår i MVAs netværk. MVA har taget initiativ til et samarbejde, der omfatter
en række MVA-medlemmer samt aktører fra resten af Norden og Baltikum.

III.
Resultater og læringspunkter
Resultatet af MVAs arbejde er først og fremmest opbygning af stærke relationer på tværs
af virksomheder, universiteter og hospitaler. Og på tværs af Øresund. Regionen har på
bio/sundhedsområdet populært sagt udviklet sig fra at være en række af individuelle
aktører til at være en klynge præget af samarbejde og fælles strategiske mål.
MVA har været motor i denne udvikling gennem intern og ekstern branding og ved at
bringe mennesker sammen gennem en lang række af aktiviteter og projekter. Samtidig
har MVA formået at sætte fokus på nye teknologiske muligheder, som har været af stor
interesse på tværs af sektorerne.
MVA fungerer dermed som en klyngeorganisation
bio/sundhedsområdet i Øresundsregionen.

for

aktører

inden

for
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Organisationens aktiviteter adskiller sig noget fra andre klyngeorganisationer i Danmark.
Det hænger sammen med, at bioteknologi er en forskningsdreven klynge, hvor
virksomhederne som udgangspunkt har et stort kendskab til universitetsforskningen og
selv er gode til at søge viden. Derfor er behovet for grundlæggende matchmaking mindre,
end vi ser det i andre klynger.
MVAs arbejde er et eksempel på, at fælles identitet og nedbrydelse af mentale barrierer
for samarbejde er af stor betydning inden for forskningsbaserede erhverv og klynger. Det
er lykkedes at få forskere på universiteter og hospitaler til at identificere sig med
regionens bio/sundheds-klynge. MVAs aktiviteter har medvirket til at opbygge uformelle
netværk og stærkere relationer mellem forskere og virksomheder. Samtidig fungerer
MVA som et vigtigt talerør til regionale og nationale myndigheder.
Endelig betyder strategiske alliancer med andre ”hot-spots” meget inden for
højteknologiske klynger. MVA kan komme til at spille en vigtig rolle for, at
bio/sundheds-klyngen i Øresundsregionen ikke blot kan tappe viden fra regionens
universiteter. Men også fra universiteter i andre førende regioner. I første omgang
primært fra engelske regioner.
Sammenlignet med andre bio/sundheds-regioner er der dog også områder, hvor trippelhelix samarbejdet fungerer mindre godt i Øresundsregionen. Hvor MVAs klare styrke er
evnen til at fremme uformelle netværk, har man i mindre grd haft succes med at samle
universiteter, myndigheder og erhvervsliv om en fælles strategi på bio/sundheds-området.
Modsat fx Stockholm og Uppsala har regionen ikke en samlet strategi for, hvordan man
skal udvikle bio/sundheds-området. Når det gælder udviklingen af rammebetingelser er
området præget af en lang række enkeltstående initiativer uden større grad af
koordination. Der er begrænset dialog om universiteternes forskningstrategier. Der er
igangsat mange uafhængige initiativer omkring teknologioverførsel. Der er etableret et
højteknologisk netværk ”Bioloque” med aktiviteter, der overlapper MVA. Og samspillet
mellem de regionale myndigheder og Videnskabsministeriet er begrænset.
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4.4. Alexandra Instituttet på Katrinebjerg – succesfuld
brobygger mellem forskning, uddannelse og erhverv
I. Formål/baggrund
Alexandra Instituttet blev etableret i 1999 og arbejder for at bygge bro mellem forskning,
uddannelse og erhvervsliv på it-området. Formålet er at skabe erhvervsmæssig innovation
baseret på forskningsresultater, samtidig med at forskere og studerende får mulighed for
at afprøve teorier og idéer i praksis og få ny inspiration via reelle problemstillinger fra det
virkelige liv.
Alexandra Instituttet ligger i IT-Byen Katrinebjerg der fungerer som en slags itknudepunkt for forskere, studerende og virksomheder. Katrinebjerg huser således:
 1500 it-studerende
 Internationalt anerkendt it-forskning inden for softwareudvikling, brugergrænseflader,
computerstøttet arbejde og teoretisk datalogi
 It-parken på 18.000 m2 der huser Datalogisk Institut og Institut for Informations- og
Medievidenskab, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet
 It-forskerpark på 10.000 m²
 Et eksperimentarium for ny teknologi (Innovation Lab)
 Alexandra Instituttet.
 En række it-virksomheder
 Yderligere en række ejendomme der bruges af universitetet.
I 2002 åbnede instituttet kontor i København og flyttede i 2005 ind i det nyetablerede Itvæksthus9, placeret i samme bygning som IT-Universitetet, mhp bedre at kunne servicere
medlemmer i Hovedstaden.
Initiativet til Alexandra Instituttet blev taget af it-rådet i Århus under formandskab af
skiftevis Århus Kommune og Århus Amt. Regionen har finansieret en del aktiviteter på
Katrinebjerg, ofte i regi af Alexandra Instituttet og har bl.a. ydet et rente- og afdragsfrit
lån på 26 mio. kr. til bygning af instituttets projekthotel.
Instituttets fokusområder er pervasive computing – it i alting. Inden for dette tema har
instituttet syv hovedindsatsområder, der er udvalgt ud fra medlemmernes behov og de
forskningsmæssige spidskompetencer i og omkring it-miljøet på Katrinebjerg:
 Software – objektteknologi
 It-sikkerhed
 Interaktive rum og bygninger (fx skoler og biblioteker)
 New ways of workning
 Pervasive Healthcare
 Avanceret visualisering og interaktion
 Mobile computing.
9

Alexandra Instituttet driver It-væksthuset sammen med Symbion og Forskerpark Aarhus.
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Instituttets væsentligste samarbejdspartnere på forskningssiden er:
 Århus Universitet (specielt Institut for datalogi)
 Århus Business School (It-systemer samt organisation/ledelse)
 Arkitektskolen (Industriel deisgn).
II. Aktiviteter
Alexandra Instituttet er organiseret som et aktieselskab og har 45 medlemmer.
Medlemmerne betaler et årligt bidrag på 100.000 kr., men mindre virksomheder kan søge
om reduceret bidrag på 50.000 kr.
Instituttet udbyder fire hovedaktiviteter:





Fælles forskning og udvikling
Matchmaking og faglige netværk
Undervisning/efteruddannelse
Konsulentydelser.

Samtlige aktiviteter er forskningsbaserede. Det vil sige at de baserer sig på viden som
kun er tilgængeligt i et forskningsmiljø. Instituttet kalder sine ydelser for
”forskningsbaseret videnservice”.
Fælles forskning og udvikling
Alexandra Instituttet største aktivitet er ”Kompetencecenter for Interaktive rum,
Sundheds-it og Software” (ISIS Katrinebjerg), der er et af de i alt fire jysk-fynske itkompetencecentre, og som blev påbegyndt i 2003.
ISIS er en ramme for samarbejdsprojekter, der har som udgangspunkt, at it-forskere og
virksomheder skal arbejde ligeligt sammen. Der skal være ligeværdigt engagement fra
begge sider, hvad angår økonomi, bemandling og andre ressourcer. Den samlede
medfinansiering fra stat, amt og kommune udgør 45 mio. kr., mens bidraget fra
forskningsinstitutioner ved udgangen af 2005 udgjorde 16 mio. kr.. Bidraget fra
virksomheder udgør 43 mio kr. (den private del forventes at nå op på 50 mio inde
udgangen af 2006). Begge de sidstnævnte bidrag er langt over det budgetterede, jf
nedenstående oversigt.
Samlet fire-årig finansiering
Budget
Staten
30 mio.kr.
Århus Amt og Kommune
15 mio.kr.
Forskningsinstitutioner min. 5 mio.kr.
Virksomheder
min. 15 mio.kr.

Realiseret
30 mio.kr.
15 mio.kr.
16 mio.kr.
43 mio.kr.
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Modellen for samarbejde under ISIS og andre FoU-projekter under Alexandra Instituttet
kaldes ”forskningsbaseret brugerdreven innovation” og er baseret på at kombinere
forskning, erhvervskompetencer og brugerkompetencer.

Brugere

Innovation

Forskning

Virksomheder

• Forskerne er med for at sikre den nyeste viden
• Erhvervslivet er med for at sikre en kommerciel tilgang
• Brugerne er med for at sikre, at resultaterne matcherne brugernes behov.
I projekterne kombineres kompetencer inden for tekniske discipliner (dataloger,
ingeniører), industriel design (arkitekter), humaniora (informationsvidenskab, etnografi,
æstetiske fag), økonomi, psykologi og kreativ idéudvikling.
Samtidig inddrages brugere i de fleste af projekterne. Det kan fx være sygehuse, skoler,
virksomheder mv.
Projekterne skal indeholde forskning på et internationalt niveau, og der skal være mindst
en virksomhed, der engagerer sig i projektet. Inden for disse kriterier arbejdes med fire
typer af projekter:
 Nye anvendelser af it – virksomheder med innovativ tilgang der ser muligheder
for at anvende it i traditionelle produkter.
 It-kompetenceudvikling – for virksomheder der har egen it-udvikling, men har
brug for at løfte kompetenceniveauet til nyeste teknikker, metoder og teknologi
 Avanceret udvikling – for virksomheder der arbejder med avanceret it-udvikling,
men har brug for sparring og samarbejde med forskere om de nyeste resultater
inden for it-forskningen
 It-forskning – i disse projekter deltager virksomheder der laver egentlig itforskning.
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En af Alexandra Instituttets kernekompetencer er at udvikle langsigtede projekter, der
indeholder kortsigtede mål. Dermed er det muligt at skabe relevans for både forskere og
virksomheder.
For virksomhederne organiseres deltagelsen som et udviklingsprojekt baseret på en eller
flere praktiske cases. Formålet er at producere konkrete resultater, der kan anvendes af de
deltagende virksomheder. Det kan være i form af prototyper på nye it-systemer eller nye
koncepter, designs, teknikker mv.
For forskerne organiseres projektet som et forskningsprojektet med et eller flere
forskningstemaer. Formålet er at afprøve nye idéer og teorier i de praktiske cases og
skabe inspiration til ny forskning.
Boks 1 viser hvad Alexandra Instituttets hovedopgaver er i forhold til at igangsætte og
drive forsknings- og udviklingsprojekter.
Alexandra Instituttets opgaver i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter
• Matchmaking og idegenerering (se næste afsnit)
• Projektudformning (koordinator) samt aftale der fastlægger rettigheder,
fortrolighed, projektorganisation, hemmeligholdelse mv.
• Udarbejdelse af budget
• Fund-raising (bistand til at finde relevante finansieringskilder til projektet)
• Projektledelse og projektadministration
• Stille rammer til rådighed for projektet – Alexandra Instituttet har et projekthotel
på 1000 m² i forlængelse af Institut for Datalogi og Institut for Informations- og
Medievidenskab, samt yderligere 1000 m2 i it-forskerparken. Herudover kan
lejes lokaler hos it-forskerparken. Erfaringen er, at det giver de bedste resultater
og den bedste proces, hvis forskere og virksomheder flytter sammen i
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projektperioden
• Formidling og markedsføring af projektets resultater

Finansieringen af projekterne er typisk skruet sammen på den måde, at virksomhederne
finansierer deres egen indsats, mens de offentlige midler går til at finansiere frikøb af
forskere, til projektledelse (Alexandra Instituttet) og til køb/leje af relevant udstyr. Der er
dog også en række projekter, hvor virksomhederne bidrager til finansieringen af de
offentlige forskeres deltagelse. Generelt tilstræbes det, at mindst halvdelen af midlerne
kommer fra virksomhederne (herunder in-kind bidrag).
For større projekter gøres brug af offentlige forskningsprogrammer til at finansiere
forskernes deltagelse i projekterne.
Matchmaking og faglige netværk
Alexandra Instituttets kernekompetence er matchmaking. Instituttets medarbejdere har et
stort netværk både i forsker- og erhvervskredse, og kan via dette netværk finde de rette
partnere til et samarbejde. Instituttet etablerer projekter og styrer projektforløb,
rettighedsdeling mv. Mens indholdet i projekterne leveres af de deltagende forskere og
virksomheder.
Matchmakingen består både af opsøgende arbejde og ved at virksomheder eller forskere
henvender sig til Alexandra Instituttet. Kendskabet til instituttet og dets resultater har
været stigende, og det modtager derfor et stigende antal forslag til nye projekter. De
faglige netværk (se neden for) har også været med til at generere flere idéer til nye
projekter.
Alexandra Instituttet vurderer om projektforslag fra virksomheder har et
forskningsindhold og vil i givet fald i de fleste tilfælde kunne identificere forskere til
projektet. Omvendt i forhold til projektforslag fra forskere. Instituttet fungerer også som
matchmaker mellem medlemsvirksomheder.
Endelig laver Alexandra Instituttet matchmaking i forhold til at inddrage brugere i
projekterne, jf oven for.
Det typiske idegenereringsforløb
• Indledende møde - På baggrund af idéer fra enten en virksomhed eller en
forsker afklares det om der er basis for at starte et projekt
• Matchmaking – mulige samarbejdspartnere identificeres
• Workshops – præentation af virksomhed og problemstilling, indledende idéer til
nye produkter, præsentation fra forskere af ny viden/teknologi, identifikation af
muligt fælles FoU-projekt
• Projektbeskrivelse – Alexandra Instituttet udarbejder projektbeskrivelse
• Præsentationsvideo – I samarbejde med Center for Avanceret Visualisering og
Interaktion (CAVI) udarbejdes en visionsvideo der visualiserer produktidéen.
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Som medlem er sådanne forløb normalt gratis – dog afhængig om omfanget. Til
visionsvideoen betales for udstyr og personale. Ikke-medlemmer betaler for hele
ydelsen.
Alexandra Instituttet er også operatør på en række faglige netværk. Formålet med
netværkene er at skabe en gensidig videns-og erfaringsudveksling mellem forskere og
virksomheder og at etablere en kilde til at udvikle idéer til nye projekter. Instituttet er
operatør på fem netværk, hvoraf to er finansieret af Århus Amt, mens de resterende er
finansieret under Videnskabsministeriet ordning for højteknologiske netværk:
 Kommunikation i alt – KomIalt - modeller, metoder og værktøjer til pervasive
communication samt infrastruktur til pervasive communication
 It-baserede sundhedsydelser – sundITnet´- netværk for it-baserede sundhedsydelser
 Forskningsbaseret brugerdreven innovation – NFBi - netværk for forskningsbaseret
brugerdreven innovation
 Innovative administrative systemer – CIA - netværk for administrative systemer der
understøtter folk med mobilt arbejde I den offentlige sektor.
 DARED - Forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og itbaserede oplevelser.
Hertil kommer en række mindre netværk.
Netværkene holder en række temamøder og workshops med præsentationer, gæstetalere
og idéudveksling. Herudover gennemføres der inden for rammerne af netværkene
miniprojekter, ligesom netværkene beskæftiger sig med udformning af større projekter.
Inden for rammerne af netværkene er også afsat midler til opsøgende arbejde. Det
betyder, at Alexandra Instituttet har kunnet udvide deres indsats inden for kerneområdet –
matchmaking. Det opsøgende arbejde vedrører både at knytte flere virksomheder til
netværkene og arbejde med at identificere mulige projekter og samarbejdsflader i
netværket.
Andre ydelser
Alexandra Instituttet organiserer endvidere en række andre ydelser, hvoraf
forskningsbaserede kurser og forskningsbaserede konsulentydelser er de vigtigste. Disse
ydelser tilbydes både medlemmer og ikke-medlemmer. For medlemmerne er ydelserne
enten gratis eller også ydes der en betydelig rabat.
Alexandra Instituttets kurser afholdes af forskere med den højeste videnskabelige
ekspertise inden for deres område. Kurserne tilrettelægges mhp at bringe den nyeste
viden i praktisk brug hos virksomhederne. Der tilbydes også in-house kurser tilpasset den
enkelte virksomheds behov.
Herudover arbejder instituttet med at markedsføre it-kompetencerne i Århus-regionen og
blandt instituttets medlemmer uden for regionen.
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Endelig samarbejder Alexandra Instituttet med Invest in Denmark om at trække
udenlandske virksomheder til Århus-regionen i projekter hvor de regionale
spidskompetencer inden for pervasive computing og mobilteknologi er relevante.
III. Resultater og succeshistorier
Alexandra Instituttet har organiseret en lang række af konkrete projekter, som har ført til
både kommercielle produkter (eller er på vej til at gøre det) og til videnskabelige
resultater. Resultaterne viser, at det er muligt at kombinere forskningsmæssige mål med
et mål om at tilføre innovationsprojekter forskningsbaseret viden. Nedenstående oversigt
viser de foreløbige resultater for de projekter der er udsprunget af ISIS-projektet.
Foreløbige resultater i ISIS-Katrinebjerg
Deltagende virksomheder og organisationer
42
Antal projekter
21
Foreløbige projektresultater på vej mod produktrealisering
og/eller teknikker taget i praktisk anvendelse
18
Videnskabelige artikler publiceret
min. 125
Antal ph.d-studerende
21
Projekterne har ført til en række banebrydende idéer og produkter. Eksempelvis kan
nævnes en sensor der kan måle om der er glat på kørebanen, software til identifikation af
sygdomsgener, et lokaliseringssystem til beregning af fysiske positioner af
mobiltelefoner, en bold der kan sende et signal til dommeren om den er i mål, en
”lydlegeplads”, metoder til behandling af diabetikere i hjemmet, et interaktivt gulv samt
en elektronisk skoletaske (se neden for).
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Case: Den elektroniske skoletaske eBag
Datalogisk Institut og Arkitektskolen Aarhus gik i 2003 sammen med virksomhederne
Søren Jensen (ingeniørfirma), Arkitema, Tool-Tribe Connector, TDC og Dansk Data
Display om at udvikle en række innovative koncepter til fremtidens læringsrum.
Målet for projektet var at udvikle teknologi, der kunne ”sprænge murene” i folkeskolens
læringsrum. Ambitionen var at skabe en mere flydende overgang mellem leg og læring
inden for og uden for skolens fysiske rum.
Resultatet blev den elektroniske
skoletaske – en lille bluetooth-enhed,
som indeholder al skolemateriale i
digital form og som eleven kan have
med overalt.
”Folkeskolens brug af it i
undervisningen ender meget ofte
med, at eleverne sidder foran hver
deres computer og arbejder med
deres eget projekt. Vi ville gerne
udvikle nogle redskaber som
understøtter de kompetencer der i høj
grad efterspørges i folkeskolen –
nemlig gruppearbejde, videndeling,
mobilitet og brug af digitale medier.
Og hvorfor ikke tage udgangspunkt i
nogle af de kompetencer børnene
allerede har såsom nysgerrighed,
fleksibilitet
og
innovation?”,
projektleder Ole Sejer Iversen i ISIS
Katrinebjerg, marts 2006.
eBag er det digitale svar på den
fysiske skoletaske. Det er en lille
bluetooth-enhed – i form af en
mobiltelefon eller en mindre enhed – der kan indeholde elevernes dokumenter, musik,
billeder, film og andet materiale. Når eleverne nærmer sig en elektronisk tavle eller en
almindelig pc, bliver de automatisk logget på systemet og den enkeltes ikon viser sig på
displayet. Her kan eleverne dele filer med hinanden.
Folkeskolelærere og repræsentanter fra skole og amt blev budt med til idéudviklingen.
Der blev udviklet en række scenarier med forskellige bud på fremtidens skole- og
læringsrum. De første workshops mundede ud i en række it-prototyper. Der blev
arbejdet tæt sammen med en skoleklasse, der deltog i afprøvning og evaluering af
prototyperne.

125

”Et banebrydende aspekt ved eBag er, at eleverne kan tage den med ud af skolen og
opsøge informationer selv. Meget af det, vi skal lære dem, er netop at søge og dele viden
for andre, modsat tidligere, hvor elever skulle tilegne sig viden i en bog som de så skulle
rable af når de blev spurgt” Peter Kilden, klasselærer.
Projektets samlede budget var 6,8 mio. kr.
Virksomheden KMD, der udvikler it-løsninger til brug i både det offentlige og private,
købte i 2005 rettighederne til at markedsføre eBag.
IV. Hvad kan andre lære af initiativet
Alexandra Instituttets succes er først og fremmest båret af en unik evne til at udføre
matchmaking. Instituttets direktør Ole Lehrmann Madsen fremhæver selv følgende
faktorer som centrale i at udføre denne funktion:
• Dybdegående kendskab til forskere. Det er af stor betydning for instituttes succes at
det er lokaliseret i det faglige miljø på Katrinebjerg
• Medarbejderne skal være ”Account Managers”. Det vil sige personer der kan tale
med og forstå virksomheder og sætte sig ind i deres konkrete problemstillinger
• Medarbejderne skal så vidt muligt have en kombination af en forsknings- og
erhvervsmæssig baggrund
• Politisk tæft
• Muligheder for at være udfarende i forhold til virksomheder (det kan universiteter
ikke være).
Ole Lehrmann Madsen fremhæver endvidere betydningen af at have ubundne midler til at
igangsætte projekter når nye idéer viser sig. En matchmaking institution skal fleksibelt
kunne give nye idéer medløb når de opstår. I forhold til specielt mindre virksomheder er
det en betydelig barrierer hvis projekterne først kan realiseres efter en længere procedure
med ansøgning, tilsagn, forhandling, osv.
Alexandra Instituttet giver udtryk for, at man ønsker en stærkere inddragelse af bl.a.
teknologiske serviceinstitutter, erhvervsakademier og CVUer i fremtiden. Instituttet
vurderer at den samfundsøkonomiske effekt af aktiviteterne kunne øges betydeligt hvis
resultater og erfaringer i højere grad bliver spredt til i form af undervisningsmateriale til
elever og studerende samt via konsulentbranchen til virksomheder uden for projekterne.
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4.5. AAU Matchmaking – erhvervschefer og erhvervsskoler
som brobyggere
I. Formål/Baggrund
Aalborg Universitet har i foråret 2006 taget initiativ til projektet AAU Matchmaking, der
skal sikre en entydig indgang til universitetet specielt for de eksterne samarbejdspartnere
som universitetet ikke har samarbejde med i forvejen.
Aalborg Universitet har mange samarbejder med private virksomheder. På årsbasis
gennemføres ca. 500-600 formelle samarbejdsprojekter. Derudover kører der en række
mindre økonomisk ressourcekrævende samarbejdsformer, fx studenterprojekter og
faglige netværk. Men det vurderes at der stadig er en gruppe af både private
virksomheder og offentlige (uddannelses)institutioner som universitetet ikke når ud til.
Formålet med AAU Matchmaking er at lukke det hul. Dels for at sikre en let indgang til
universitetet og dels for at få eksterne matchmakere til at formidle kontakter mellem
lokale virksomheder og Aalborg Universitet.
II. Aktiviteter
AAU Matchmaking projektet vil komme til at inkludere tre forskellige aktører der skal
være med til at sikre en udbredelse af kontakten til Aalborg Universitet – 1) interne AAU
Matchmakere, 2) eksterne AAU Matchmakere og 3) AAU Matchpoints.
De interne AAU Matchmakere vil komme til at bestå af AAU forskere – en fra hvert
institut som har et overordnet indblik over de forskellige institutter. Disse skal være med
til at guide virksomheder som er interesserede i et nærmere samarbejde med AAU ved at
formidle de rette kontakter på de forskellige institutter, som kunne være behjælpelige i
den pågældende samarbejdssituation. Der bygges et tæt netværk op omkring de interne
matchmakers således at de får et forum hvor de kan udveksle erfaringer og viden om
samarbejde med eksterne parter osv.
Derudover skal der tilknyttes eksterne AAU Matchmakere i form af udvalgte personer
udenfor AAU. Det drejer sig om ressourcepersoner med speciel indsigt i erhvervslivet i
de forskellige nærområder de befinder sig. Disse eksterne kontakter skal kunne være
behjælpelige med viden om AAU og derudover være bindeled mellem interesserede
virksomheder og de interne Matchmakere.
Idet der ikke følger midler med er det vigtigt at de eksterne matchmakeres arbejdsplads
tilgodeser hvervet som AAU matchmaker som en opgave i den pågældendes
opgaveportefølje. For nuværende har en række nye kommuner og enkelte
uddannelsesinstitutioner, udviklingsparker og væksthuse tilkendegivet positivt at de
ønsker dette hverv. Aalborg Universitet står for selve en uddannelse ad de eksterne
matchmakere (certificering) samt udarbejdelse af værktøjer og materiale til brug for de
disse.
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Endelig har universitetet etableret såkaldte AAU Matchpoints. Det er fysiske centre hvor
man kan finde ud af mere om Aalborg Universitetet i diverse informationsmaterialer.
Disse Matchpoints skal også bruges som samlingssteder hvor man kan lave AAU
arrangementer for interesserede i nærområdet. De skal også kunne bruges af studerende
som evt. arbejdsplads hvis de arbejder på nogle projekter for virksomheder i området.
Indholdet i Matchmaking i forhold til de eksterne parter er bl.a.:
 Tilføjelse af ny viden
 Formidling af studenteropgaver
 Formidling af forskellige samarbejdsmodeller
 Formidle adgang til eksisterende netværk (bl.a. dem som Netværkscenteret
administrerer og de decentrale netværk)
 Formidling om kursus- og efteruddannelsesmuligheder
 Tilbagespil til universitetet i forhold til behov og krav til fremtidig forskning og
uddannelser.
Organisering og økonomi
Matchmaking bliver serviceret af Netværkscenteret, som også centralt bliver det organ
eksterne kan henvende sig til hvis de ikke kan finde ud af hvem de skal kontakte på
universitet. Desuden skal Netværkscenteret være det centrale bindeled mellem alle
matchmakere. Centret skal desuden udarbejde en ”Håndbog i samarbejde” med en række
værktøjer til brug for alle matchmakere.
III. AAU Matchmaking – fremtiden
Projektet er kun i opstartsfasen så man har endnu ikke kunnet indsamle nogen erfaringer.
Men Aalborg Universitet håber at man med dette initiativ vil kunne møde erhvervslivet
på en mere hensigtsmæssig og tidsbesparende måde både for virksomhederne og
universitetet.
Med tiden vil man også med AAU Matchmakingprojektet inkludere kontakten til andre
uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner. Det er også med i AAU Matchmaking
projektets mål at forbedre kontakten til større virksomheder. Man håber at man kan få
lavet en kontakt i hver af disse større virksomheder så kommunikationen mellem
Universitetet og virksomheden vil blive koordineret med den samme kontakt hver gang.
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4.6. RoboCluster – samler mennesker om robotteknologi,
sensorer og intelligente systemer
I. Formål og baggrund
RoboCluster blev etableret i 2002 med Fyns Amt, Odense Kommune og Syddansk
Universitet (SDU) som initiativtagere. Siden er initiativet udvidet med deltagelse af
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Odense Tekniske Skole og blevet forankret på
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet (SDU). Der er et tæt
samarbejde med Teknologisk Institut.
Fra erhvervslivets side har Odense Stålskibsværft A/S været et vigtigt element i
grundlaget for RoboCluster gennem et stærkt fokus på teknologisk udvikling og
samarbejde med især SDU. De mange års samarbejde har skabt en kompetencestærk
underindustri af fynske virksomheder der beskæftiger sig med robot- og
automationsteknologiske løsninger samt produktions- og produktudvikling. Det var
afgørende for at enheden blev oprettet.
RoboClusters aktiviteter skal gøre den syddanske region til et nationalt centrum for
aktiviteter inden for robotteknologi, sensorer og intelligente mekaniske systemer.
Gennem arbejdet med at gøre RoboCluster til et af verdens mest innovative vækstmiljøer
inden for robot- og automationsbranchen i 2010, vil man påvirke det omkringliggende
samfund ved:
 At skabe flere videnarbejdspladser i regionen
 At skabe et attraktivt, innovativt miljø, hvor etablerede virksomheder inden for
robot- og automationsbranchen ønsker at etablere underafdelinger og hvor
projekter og videndeling fører til etablering af nye virksomheder/iværksætteri
 At fastholde nyuddannede i regionen og tiltrække højtuddannede medarbejdere
med de relevante kompetencer ved at styrke teknologiområdet så regionen er et
interessant miljø at arbejde i
Målgruppen for initiativet er primært
virksomheder
inden
for
industriel
produktion, biologisk produktion, ”leg og
læring” og ”sundhed og pleje”, og man har
særligt fokus på små og mellemstore
virksomheder. Her arbejder man på et
overordnet plan på at understøtte
forretningsskabelse og vækst. For at sikre en
tæt kontakt med virksomhederne indenfor
industriel produktion er RoboCluster
SupplyNet
blevet
skabt
og
netværksstrukturer på de øvrige områder
opbygges løbende som der opstår flere
udviklingsprojekter på områderne.
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Der er også et mål om at påvirke andre erhverv som kan aftage robot- og
automatiseringsteknologi og derigennem sikre og udbygge arbejdspladser i regionen.
Målgruppen vil dermed udvides på sigt.
RoboCluster er et såkaldt ”regionalt teknologicenter” og den fysiske placering er i
Forskerparken, Odense.
II. Aktiviteter
RoboCluster er etableret som et center under SDU. Den daglige ledelse varetages af et
sekretariat. Alt hvad der har med driften at gøre styrer centerlederen for RoboCluster,
Rune Larsen.
Projekterne i RoboCluster løses i samarbejde mellem sekretariatet og fagligt sagkyndige
fra RoboClusters netværk. Samarbejdet sker typisk i tværfaglige arbejdsgrupper igangsat
og ledet af sekretariatet, og opgaverne koordineres i en styregruppe der mødes en gang
om måneden. Dette sikrer stor fleksibilitet med mulighed for at tilføje de rette
kompetencer alt efter projekternes specifikke behov. Styregruppen består af 11 personer
der repræsenterer Fyns Amt, Odense Kommune, Teknologisk Institut, Mærsk Mc-Kinney
Møller Instituttet (SDU), Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Odense Tekniske Skole
og RoboCluster. For at styrke samarbejdet i RoboCluster og sikre direkte forankring i
forsknings- og uddannelsesmiljøet, er der nedsat en bestyrelse med repræsentanter fra
både erhvervsliv (4), regionens videninstitutioner (4) og Fyns Amt (1). Bestyrelsen
udstikker den overordnede udviklingsretning for RoboCluster.
I 2005 var det faste driftsbudget på ca. 3 mio. kr. hvor hhv. Odense Kommune og Fyns
Amt bidrog med 1 mio.kr. hver mens Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Odense
Tekniske Skole og SDU hver gav 350.000 kr. Herudover var der nogle mindre faste
bidrag fra erhvervslivet. Den samlet omsætning fra projekter lå på 12-13 mio. kr. i 2005.
Centret modtog et tilskud på 1. mio. kr. fra VTU's regionale vækstmiljøer. For 2006 har
VTU bevilget kr. 2 mio. til udvikling af et regionalt teknologicenter under RoboCluster.
Der er 6 fuldtidsmedarbejdere i RoboCluster samt 4 deltidsansatte. Herudover lægger de
tætte partnere mange ressourcer i RoboCluster aktiviteter.
Tre indsatsområder – men med forskelligt aktivitetsniveau
RoboClusters to hovedaktiviteter er hhv. at skabe produktinnovation og at understøtte
forsknings- og uddannelsesaktiviteten inden for robotteknologi, sensorer og intelligente
systemer i regionen.
RoboCluster etablerer FoU-projekter, finder partnere til projekterne, og tager i nogle
tilfælde også projektlederrollen. Udviklingsprojekter er ofte relativt lukkede; specielt i
rent kommercielle projekter. Ved at arbejde i blivende netværk og optræde i aktive roller
i forhold til projektet kan oparbejdet viden omkring projektprocesser, -delresultater og resultater via medarbejderne bringes i spil i andre projekter og sammenhænge (hvis
rettigheds- og fortroligshedsforhold tillader det).
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RoboClusters arbejder på at finde partnere og tilvejebringe den nødvendige finansiering
til igangsætning af forsknings- og udviklingsprojekter. RoboClusters engagement på dette
område medfører derfor, at der i dag er et væsentligt større aktivitetsniveau på
robotteknologiske innovationsprojekter.
Arbejdet med at finde partnere til projekterne kræver megen viden om både virksomheder
og videnbaser på institutioner, og denne viden findes og opbygges løbende i RoboCluster.
Som en sideaktivitet hjælper man også virksomheder med at lokalisere eventuelle
leverandører til systemer der kan optimere deres processer. Dette arbejde sker gennem
RoboCluster SupplyNet. Dette procesinnovationsarbejde kan desuden føre til at man
bliver opmærksomme på optimeringsmuligheder der ikke findes løsninger på i dag.
RoboCluster kan tage disse op som innovative udviklingsprojekter, der via kommercielle
partnere kan lede til nye produkter på området. Produkter der for den ene virksomhed
fungerer som indtægtskilde og som optimerer processer i andre virksomheder.
Der er en større formidlingsindsats som understøtter målene for hhv. produktinnovation
(flere patenter, flere produkter, flere iværksættere og international afsætning af teknologi)
og Forskning & uddannelse (beskæftigelse til flere dimittender, flere nationale og
internationale studerende, videntungt samarbejde mellem institutioner og erhvervsliv
samt flere internationale projekter). Specielt er der fokus på formidling af:
• Viden og innovation
• Adgang til kompetencer
• Projekt- og forretningsmuligheder
Formidlingen er rettet mod interessenterne og forskerne samt samarbejdsorganisationer
inden for feltet. RoboCluster formidler også de gode historier fra RoboCluster
SupplyNet, udsender nyhedsbreve til ca. 300 interessenter, vedligeholder hjemmesiden
med nyheder og som netværksportal samt laver præsentationer, workshops og
konferencer.
Internationalisering er et andet felt som mere eller mindre understøtter alle RoboClusters
delmål. Formål er overordnet set at understøtte kompetencer gennem:
 At skaffe internationale projekter og ekstern udviklingskapital til regionen
 At etablere strategiske samarbejdsrelationer med internationale partnere
Her udgør de vigtigste konkrete aktiviteter etablering af og deltagelse i EU-projekter
sammen med internationale partnere, deltagelse i Nordisk netværk/ klyngesamarbejder og
en årlig, international Robot Festival over tre dage som skal sætte RoboCluster-netværket
på landkortet som et internationalt innovativt miljø for forskning og udvikling inden for
robotteknologi. En del af festivalen er desuden en videnskabelig ”Camp” med 40-70
deltagere fra erhvervslivet og videninstitutioner.
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Endelig gennemfører RoboCluster en række aktiviteter på uddannelsesområdet:
• LUNA som er et tværfagligt læringsmiljø, hvor studerende fra forskellige
studieretninger og institutioner arbejder sammen i projektgrupper på fælles
udviklingsprojekter etableret i samarbejde med virksomheder.
• Efteruddannelse som arrangeres i samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller
Instituttet, Odense Tekniske Skole, Ingeniørhøjskolen Odense Teknokum og
Svendborg Maritime Academy i regi af Teknologisk Institut.
Arbejdet med udviklingsprojekter er forankret i ProjektBørsen og omfatter typisk at finde
muligheder for projekter, lave foranalyse, finde de relevante videnbaser/personer, skabe
rum for idéer samt lede- og administrere projektet frem til og evt. efter finansiering af
projektet.
ProjektBørsen – en central del af RoboClusters aktiviteter
Mekanikken i ProjektBørsen er som følger: En virksomhed, organisation eller person
henvender sig med en idé eller et problem, som skal løses ved hjælp af robotteknologi,
intelligente mekaniske systemer og/eller sensorer. Projektbørsen hjælper med at
kortlægge potentialet i idéen. Herefter hjælper RoboCluster med at gøre idéen til et
projekt.
En alternativ indgangsvinkel under ProjektBørsen er at RoboCluster selv finder et muligt
projekt med et betydeligt (forretningsmæssigt) potentiale. Fra starten af sikrer man
interesse fra forskere og derefter finder man virksomhederne. Ved hjælp af den
betydelige erhvervsmæssige indsigt, kan RoboCluster gå direkte ud til virksomheder med
relevante kompetencer og spørge om de ønsker at deltage i projektet og i hvilket omfang.
Aktiviteterne i forbindelse med udviklingsprojekter er:
 Videnscanning: Nogle gange er en løsning på et problem allerede fundet. Derfor
er videnscanning vigtig i starten af et projekt. Derfor tester RoboCluster en idés
nyhedsværdi og dens kommercielle potentiale ved at scanne internettet og
relevante databaser.
 Foranalyse: RoboCluster beskriver systematisk kundens problemstilling gennem
en
foranalyse
–
for
eksempel
ordrehåndtering,
seriestørrelser,
maskinspecifikationer, produktionslayout, dokumentation af processer, etc. Dette
sikrer et effektivt videre projektforløb.
 Idéværkstedet: Idéværkstedet er en kreativ proces. Her samler RoboCluster en
række kompetente, vidende og erfarne personligheder fra videninstitutioner og
erhvervsliv – og producerer idéer til alternative og i sidste ende bedre løsninger
på en given opgave.
 Fundraising: Ofte er den rette fundraising afgørende for, om et udviklingsprojekt
kan udføres. RoboCluster tager sig af at finde relevante støtteordninger og
udarbejde ansøgninger så projektet får midler til udvikling og realisering.
 Projektledelse: Projekter visner eller farer vild uden ledelse, så den del leverer
RoboCluster. Ofte i så høj grad at RoboCluster varetager den overordnede
projektledelse. De har eget projektstyringssystem som sikrer overblik og
overskuelig kommunikation mellem projektets partnere.
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RoboCluster har også øje for potentialerne i at bringe mulige innovationsprojekter fra
ProjektBørsen m.fl. i spil i innovationsmiljøet så der kan komme en iværksætter ud af
det, og hvis det er muligt forsøger RoboCluster aktivt at dreje projekter i den retning.
Man indgår i dialog med iværksættere der overvejer opstart, og forsøger at koordinere
aktiviteter på tværs af SDU, Syddansk Innovation.
Strukturer omkring interessenterne – nødvendige aktiver når man skal være aktiv
For at kunne levere den brede vifte af ydelser er det nødvendigt at opbygge nogle
strukturer omkring RobCluster. De værdiskabende netværk og samarbejdspartnere kan
groft opdeles i fem:
I. De tætte faglige netværk:
 Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (SDU)
 Mads Clausen Instituttet (SDU)
 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
 Odense Tekniske Skole
 Teknologisk Institut (Produktion & Logistik)
Kompetencebasen i RoboClusters tætte faglig netværk
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Odense
 Robotteknologi, herunder vision og andre sensorer
 Matematisk modellering
 Moderne kunstig intelligens
 Objektorienteret softwareudvikling
Mads Clausen Instituttet, Sønderborg
 Produktudvikling
 Brugerorienteret design
 Mechatronics, herunder sensorer
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
 Teknologisk innovation
 Konstruktionsteknik
 Automation til fødevareindustrien
 Automation til gartneribranchen og biologisk produktion
Odense Tekniske Skole
 Uddannelse af fremtidens medarbejdere i produktions- og
produktudviklingsvirksomheder
 Efter- og videreuddannelse (fx akademiuddannelse inden for innovation og
produktoptimering)
Teknologisk Institut
 0-produktionsserie
 Efteruddannelse
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Innovationsprojekter hvor de har mangeartede teknologiske kompetencer
Procesinnovation i virksomheder (procesoptimering)

II. Forretningsorienterede samarbejdspartnere
 Offshore Center Denmark
 AluCluster
 Gartnerierhvervet (Udviklingscenter Årslev, DEC GreenTeam)
 Sygehussektoren (Health Care Innovation)
 Stålklyngen
 Mechatronics-klyngen
 Fødevareindustrien (Foodture og Egion)
 Industrien generelt
 Service og oplevelsessektoren
 Regionale erhvervsservicecentre i hele Syddanmark
III. Generiske samarbejdspartnere
 Syddansk Innovation
 Regionale Erhvervsservicecentre
 Syddansk Universitet
IV. Internationale samarbejdspartnere bl.a.
 Precarn, Canada
 Tampere University of Technology, Finland
 Fraunhofer i Stuttgart, Tyskland
 TecPro-Net, EU-baseret
 Robotdalen, Sverige
 Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet (NTNU) i Tronheim,
Norge
V. Erhvervsrettede netværk
 SupplyNet; jf. nedenstående boks.
 Dansk netværk for Off Line Programmering med ca. 15 virksomheder samt
videncentre inden for robotteknologi i Danmark
 Tæt kontakt til en række virksomheder gennem konkrete teknologiske
udviklingsprojekter, der i stor udstrækning kommer til at fungere som netværk
RoboCluster SupplyNet
RoboCluster SupplyNet er et netværk for leverandører og teknologiudviklere fra robotog automationsbranchen som har sat fokus på samarbejde og gensidig udnyttelse af
spidskompetencer. Det repræsenterer mere end 30 procent af alt robotsalg i Danmark
og medio 2005 blev det opgjort at virksomhederne under RoboCluster SupplyNet i alt
havde 3.265 ansatte.
Netværket fungerer bl.a. som RoboClusters trinbræt/indgangsportal til industrien, så
man hurtigt og med lille indsats kan finde de rigtige partner-virksomheder til et konkret
FoU-projekt.
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III. Succeshistorier
RoboCluster kan ikke fremvise en masse færdige udviklingsprojekter med stærke
konkrete resultater. Det skyldes for det første at initiativet stadig er relativt ungt. For det
andet at de projekter centret er involveret i er store med mange deltagere og har et langt
tidsperspektiv. I 2005 blev det estimeret at over 200 virksomheder har været involveret i
projekter med RoboCluster. Den estimerede budgetstørrelse for projekter af hovedsagelig
teknisk/faglig karakter over de sidste 3 år ligger i størrelsesordnen 40–50 mio. kr. Heri er
ikke medregnet midler, der er gået til drift af RoboCluster. Den fremadrettede og
bevilligede projektportefølje udgør i størrelsesordnen kr. 40 mio.
Rune Larsen vurderer at aktivitetsniveauet hos de etablerede virksomheder er steget
betydeligt.
RoboClusters aktivitetsniveau er højt nok til at Teknologisk Institut har valgt at etablere
sig i Odense og væsentligt øge deres strategiske indsats på robotteknologiområdet
gennem opbygning af laboratoriefaciliteter og ressourcer.
RoboCluster har været succesfuld i forhold til at skabe de nødvendige netværksstrukturer
og visioner som har manglet tidligere omkring forskningsmiljøet på SDU. RoboCluster
har allerede skabt netværk og samarbejder der gør miljøet attraktivt at være en del af.
Dette netværk har uden tvivl været medvirkende til at der i regionen er etableret mindst 8
nye virksomheder inden for det robotteknologiske område inden for de sidste 3-4 år.
Disse er SCAPE A/S, Universal Robotics ApS, ConTech Robotics ApS, Egatec A/S,
Danrob A/S, MPN A/S, Manox International ApS og Edutainmet Robotics ApS.
Et par eksempler på RoboCluster-projekter
Et interessant projekt med opstart i efteråret 2005 handler om at lave en blodprøveautomat. Der vil dog gå nogle år endnu før man kan forvente at få tilbudt det perfekte stik
i armen af en fuldautomatisk ”RoBlood”. Foruden RoboCluster deltager Vejle Sygehus,
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Teknologisk Institut i projektet.

135

Hi-Tec Elitetræer kan også fremhæves som et visionært forsøg på at løse et dagligt
problem for juletræsproducenterne. Blandt andet ved brug af visualiseringsteknik vil man
fx kunne udvælge de ”gode” træer allerede når de er frø og spirer og derved skabe en
kraftig effektivisering inden for erhvervet.
IV. Hvad kan andre lære af initiativet
RoboCluster er i princippet med til at understøtte alle de fire kanaler for samspil mellem
videninstitutioner og erhvervsliv. Størstedelen af arbejdet går dog dels med at skabe de
nødvendige netværk og samarbejdsrelationer der skal til for at et innovationssystem inden
for robot- og automationsteknologi kan fungere. Og dels med at initiere, lede og
administrere udviklingsprojekter.
De vigtigste læringspunkter er:
 at det er helt afgørende at have de nødvendige strukturer omkring interessenterne
– ikke mindst virksomhederne inden for robot- og automationserhvervene - til at
underbygge indsatsen
 at det er nødvendigt med en tredjepart (matchmaker) for at iværksætte de konkrete
udviklingsprojekter med virksomheder og forskere, og for at sikre at der tænkes i
bredere, tværfaglige udviklingsperspektiver for robot- og automationsbranchen
 at det på den ene side er nødvendigt at agere fleksibelt (økonomi, organisation og
proces) for at udfylde den nye rolle i ingenmandslandet mellem det private og det
institutionelle miljø, og at det på den anden side er det vigtigt at finde en stabil og
fremadrettet ramme for organisationen og dens arbejdsprocesser, der over tid kan
sikre det samme høje output.
Aktiviteterne baseres på en høj faglig indsigt i og stærke relationer til
forskningsmiljøerne og de højteknologiske udviklingsvirksomheder i klyngen kombineret med et forretningsmæssigt sigte og gode kompetencer inden for
projektledelse og projektadministration. Netop evnerne til at styre projekter med et
kommercielt sigte er en opgave som forskerne ikke magter, og her kommer RoboClusters
kompetencer til deres ret.
Hvad angår rammerne, har det været problematisk, at finansieringen har været
projektorienteret med deraf manglende jobsikkerhed for de ansatte. Ifølge Centerleder
Rune Larsen skaber det:
 et usikkert miljø hvor man får problemer med at holde fokus på
hovedaktiviteterne som fx udviklingsprojekterne og den langsigtede strategiske
udvikling af organisationen
 problemer med hensyn til at få og fastholde den rigtige arbejdskraft at stillingerne
ikke er sikre fordi bevillingsperioderne er så korte
 mangel på aktivitet på det før-kommersielle område fordi det kræver en stor
indsats hvis man skal omsætte forskningen til noget kommersialisérbart. ”Proffof-Concept”-midler kan hjælpe til at binde forskning sammen med
forretningsorienteret innovation i stedet for at det strander i mellemfeltet – det
såkaldte dødens gab i innovationsværdikæden.
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I forhold til virksomhederne kan det være en barriere at RoboCluster er en del af SDU.
Problemet indtræder hvis virksomhederne ikke opfatter RoboCluster som en objektiv
partner der altid søger den bedste viden – ikke bare hos SDU. Strukturen letter dog
samtidig RoboClusters adgang forskerne.
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4.7. Crossroads Copenhagen
brugerdreven innovation

-

et

unikt

mødested

for

I. Formål og baggrund
Crossroads Copenhagen blev etableret i 2002 og er et netværk af forskningsinstitutioner,
virksomheder og offentlige organisationer, som i fællesskab forsker i og udvikler
innovative indholdstjenester. Crossroads Copenhagen har to overordnede mål:
• At sætte brugeren i centrum og udnytte it til at gøre livet lettere eller sjovere i
dagligdagen og i arbejdssituationer. Crossroads Copenhagen arbejder på at finde
og udvikle nye forståelser for netværkssamfundet
• At gøre Ørestad Nord til et internationalt udviklings- og videncenter for
brugerdreven innovation inden for kultur, medier og kommunikationsteknologi.
Visionen er at gøre kvarteret med dets sammensætning af boliger,
uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser til et storskala testområde kaldet ”Livng Lab”.
Sammensætningen giver mulighed for at skabe statistisk repræsentative testgrupper.
Rationalet bag Crossroads Copenhagen er at succesfuld innovation skabes i et samspil
mellem teknologisk viden, brugerforståelse og nye forretningsmodeller.
Teknologisk
viden

Kultur/
brugere

Økonomiske
modeller viden

Netværket fungerer som et mødested for aktører inden for disse tre områder og skal
generere og realisere en række innovative idéer. Ifølge Crossroads Copenhagens direktør,
Pouline Middleton, er netværkets rolle bl.a. at håndtere tre svagheder i ”markedet”:
• Mange virksomheder har svært ved at innovere, fordi de er dårlige til at lytte til
brugerne. Crossroads Copenhagen arbejder bevidst med at koble bruger- og
kundeforståelse til innovationsprojekter
• Offentlige institutioner og forskningsmiljøer har svært ved at snakke sammen på
grund af forskellige kulturer. Crossroads Copenhagn fungerer som fødselshjælper
• Mange innovationsprojekter kræver en tværfaglig tilgang. Der er behov for
matchmakere til at identificere relevante kompetencer og samarbejdspartnere.
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Sammenfattende etablerer Crossroads Copenhagen projekter på tværs af etablerede skel
og kulturer samt på tværs af de rammer som virksomheder og forskere normalt holder sig
inden for.
Crossroads Copenhagen er lokaliseret i Ørestad Nord der samtidig er hjemsted for ITUniversitetet, Danmarks Radio og Københavns Universitets afdelinger for sprogteknologi
og digitale medier. Dermed udgør området en slags knudepunkt for
kommunikationsteknologi.
Initiativet til Crossroads Copenhagen blev taget af IT-Universitet, Københavns
Universitet, Danmarks Radio, Nokia og CSC.
II. Aktiviteter
Crossroads Copenhagen har siden 2003 været organiseret som en forening og har pt. 33
medlemmer, der kommer fra erhverv, offentlige institutioner og forskning. Medlemmerne
betaler et årligt kontingent på 25.000 kr. Herudover har Crossroads Copenhagen fået en
fire-årig bevilling fra Videnskabsministeriet på 10 mio. kr.
Crossroads Copenhagen har fire medarbejdere og ledes af en bestyrelse på otte personer.
Foreningen fungerer som en ramme for at udvikle, opsamle, modne og bemande
innovationsprojekter. Boks 1 beskriver de typiske faser.
Det typiske forløb for projekter under Crossroads Copenhagen
Fase 1
• En person fra medlemskredsen kommer med idé eller idéen udvikles i netværket,
fx i bestyrelsen
• Crossroads Copenhagen (CC) hjælper med at finde potentielle
samarbejdspartnere til at realisere idéen. Det kan være inden for eller uden for
medlemskredsen
• CC sparrer med idéudvikleren om en 2-siders problemformulering (til fordel for
hvem, markedsmuligheder, hvilken viden kræves, hvad skal udvikles osv.)
• CC holder møder med en række virksomheder og/eller forskere som kunne være
relevante projektdeltagere.
Fase 2
• CC arrangerer 1-3 workshops med henblik på at udvikle projektets indhold –
tidsplan, budget, mål, identifikation af projektledere osv.
• Deltagelse afklares i de enkelte organisationer
• Projektleder vælges
• CC rådgiver om eventuelle ansøgninger til diverse puljer, fx under EU og
Videnskabsministeriet.
Fase 3
• Projektet går i gang – CC har følgerolle.
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Det typiske ressourceforbrug til et projekt i Crossroads Copenhagens sekretariat er 0,10,2 årsværk.

Alle projekter drives således af medlemmerne, når først de er gået i gang. Sekretariatets
rolle er at modne idéen til det stadium hvor et projekt kan etableres. Projekterne placerer
sig i tre områder:
• Økonomiske modeller i den mobile verden (nye økonomiske betingelser og
forretningsmodeller)
• Indhold på nye platforme (mobil læring, underholdning, digitale tjenester,
tjenester til personer med særlige behov)
• Transport – hvordan kommunikationsteknologi kan anvendes til at effektivisere
trafikinformation og trafiksikkerhed.
Udover udviklingsprojekterne har Crossroads Copenhagen iværksat en række aktiviteter
med henblik på at øge kendskabet til brugerdreven innovation. Crossroads Copenhagen
har været vært for flere seminarer, workshops og gå-hjem møder.
III. Succeshistorier
Crossroads Copenhagens projekter har allerede skabt en lang række resultater inden for
forskning, uddannelse og produktudvikling. Eksempler er:
• Et undervisningskoncept der kombinerer hip hop, håndholdte computere og
internettet. Med udgangspunkt i de unges miljø er der skabt et koncept for
danskundervisning på en platform og med et indhold der interesserer de unge
• Et flerårigt forskningsprojekt der sætter fokus på brugen af mobiltelefonen og de
økonomiske modeller forbundet hermed. Projektet er forankret på Copenhagen
Business School og bl.a. viser hvordan brugerne anvender forskellige services på
mobilen og peger på en række uudnyttede potentialer bl.a. når forbrugeren er på
farten
• Et samarbejdsprojekt med DTU der handler om digitalt tv på mobiltelefoner.
Formålet er teste indhold, brugssituationer og udvikle forretningsmodeller til
digitalt tv. Deltagerne er bl.a. DR, Nokia, Motorola og Anritsu
• Et forsknings- og udviklingsprojekt i hvad fremtidens storforbrugere af 3G
mobiltelefoner vil bruge deres tid på. Målet er at udvikle unikke tjenester og
indhold med reel værdi for brugerne. Deltagere er bl.a. DR, TDC, ITUniversitetet, KU og Danmarks Journalisthøjskole.
Københavns Universitet som forretningspartner
Et illustrativt eksempel på hvordan de forskellige aktørers kompetencer kan bringes i spil,
er projektet ”MELFO”, der går ud på at udvikle en teknologi til ordblinde der både
styrker deres indlæring og muligheder for at færdes i det offentlige rum.
Samtidig er Melfo et eksempel på hvordan erhvervsliv og universiteter kan samarbejde
kommercielt på nye måder. Et af resultaterne ved et initiativ som Crossroads Copenhagen
er at det er med til at rykke grænserne for hvad forskningsinstitutioner kan deltage i.
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De kommercielle muligheder i den offentlige forskning rækker langt videre end at
forsøge at nyttiggøre forskningsresultater gennem salg af patenter og licenser. MELFO er
et eksempel på at universitetets kompetence kan udgøre et afgørende led i en værdikæde
der skal frembringe og producere et nyt, unikt produkt. Det vil sige at universitetet bliver
en central forretningspartner.
Case: MELFO – mobiltelefonen som hjælpemiddel til ordblinde
MELFO er et hjælpemiddel til ordblinde udviklet i et samarbejde mellem medlemmer af
Crossroads Copenhagen. MELFO er et nyt softwarekoncept til mobile apparater som
mobiltelefoner og PDA, som skal hjælpe svært ordblinde og folk med læsevanskeligheder
ved at identificere tekst i et billede og konvertere den til en stemme, som bliver
kommunikeret via BlueTooth øretelefoner.
Teknologien kan hjælpe ordblinde til at læse en togplan, en brugsvejledning, osv. Ved at
tage et billede med mobiltelefonen af fx en brugsvejledning, vil den blive læst op med det
samme.

Idéen til produktet blev skabt i Crossroads Copenhagens bestyrelse. Dekanen for det
humanistiske fakultet på Københavns Universitet efterlyste mobile løsninger til ordblinde
og gjorde opmærksom på den stærke sprogforskning som foregår på KU. Crossroads
Copenhagen satte forskerne i forbindelse med to Nokia-direktører der var interesserede i
løsninger til handicappede og med en kontakt til forældre for ordblinde udviklede ideen
sig.
I 2005 vurderes grundlaget for produktet at være i orden, idet 80 procent af alle
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mobiltelefoner blev solgt med kameraer der samtidig havde fået en tilfredsstillende
kvalitet. I mellemtiden havde de to direktører forladt Nokia og der udvikledes et
konsortium der skulle realisere produktet.
Konsortiet består af en række medlemmer af Crossroads Copenhagen der repræsenterer
nøglekompetencerne i at udvikle produktet: Den grundlæggende teknologi, forskning,
kendskab til handicapmarkedet og kommerciel kompetence inden for mobilområdet.
Konsortiets deltagere ejer sammen IPR til teknologien. De enkelte deltageres ejerandele
modsvarer de midler og ressourcer som de enkelte parter har skudt ind i projektet.
Rettighederne kan senere ombyttes til aktier i Motto der står for at markedsføre
produktet.
Motto:
Virksomheden startes af de to tidligere Nokia-direktører som led i projektet. Motto
udvikler otte moduler som kan hjælpe ordblinde til at begå sig i det frie rum.
Virksomheden står endvidere for det kommercielle arbejde og for produktbeskyttelsen.
Københavns Universitet:
Deltager ved at udvikle fire moduler med fokus på indlæring, forståelse og spil. Målet
med disse moduler er at styrke ordblindes ordindlæring. Modulerne måler på hvilket
niveau de ordblinde er, giver værktøjer til indlæring og måler forbedringer i de ordblindes
forståelse af ord og tekst. KUs nøglekompetence er en høj viden inden for
sprogteknologi, herunder hvordan ordblinde lærer at stave, dele og forstå ord.
Statens Byggeforskningsinstitut:
Deltager ved at udvikler fire særmoduler til byggebranchen der består af specialordbøger
der kan bruges til at ”oversætte” fx manualer og begreber til tegninger og tale. Øger bl.a.
sikkerheden, når ordblinde arbejder med fx højteknologiske redskaber på en byggeplads.
HP og Motorola:
Udvikler og leverer den grundlæggende teknologi til mobile apparater.
Sensus:
Lille virksomhed der er specialiseret i at udvikle blindeløsninger, herunder punktskrift.
Har bidraget med viden om hvordan produktet skal designes hvis det senere skal bruges
til blinde. Har endvidere bidraget med markedsforståelse i forhold til ordblinde. Fx at
ordblinde forsøger at skjule deres handicap, og at brugen af mobiltelefoner gør det muligt
at undgå at vise handicappet i offentligheden.
Produktet er i første omgang lavet på dansk og engelsk og vil blive lanceret på engelsk i
44 lande. Danmark fungerer som et testmarked for teknologien. Det markedsmæssige
potentiale er stort. Ca 2 procent af verdensbefolkningen er svært ordblinde. Det svarer til
ca. 2 millioner mennesker i de 44 lande, som man markedsfører produktet i. Det
forventes, at en meget stor del af denne gruppe vil købe produktet. Produktet frigives den
1. september 2006 i de 44 lande.
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Crossroads Copenhagens primære rolle har været at fungere som det mødested, hvor
idéen til produktet er skabt. Crossroads Copenhagen står endvidere for PR-delen og har
været med til at finde de rette personer til konsortiet og hjælpe samarbejdet i gang.
Udviklingen af produktet og de moduler, der bruges i produktet, er bl.a. finansieret af
Videnskabsministeriet e-læringspulje, Socialfondsmidler og tipspenge. I alt 3,9 mio.kr. er
hentet i finansiering fra disse kilder.
Frem til produktets lancering vil være brugt ca. 28 årsværk på projektet, heraf fem i
Motto og Sensus, to i HP og Motorola, tre på Statens Byggeforskningsinstitut og 18
årsværk på Københavns Universitet. Der er budgetteret med 14 årsværk, mens resten er
gratis overarbejdstid; ikke mindst på Københavns Universitet.
Københavns Universitets rolle i projektet er bemærkelsesværdig af flere grunde:
 Universitetet fungerer som en videnunderleverandør til en produktidé der er skabt
uden for universitetet
 Universitetet indgår i en kommerciel struktur hvor de som afkast af deres leverancer
forventer licensindtægter der kan bruges til at styrke sprogforskningen.
Universitetet er dermed ikke blot medejer af MELFO. De udgør et aktivt led i den
værdikæde der skaber et unikt videnbaseret produkt.
”Fokus er på hvad der kan lade sig gøre og ikke om det kan lade sig gøre. Modellen er et
eksempel på fremtidens virksomhed”, Flemming Ast, direktør Motto A/S.
MELFO er et eksempel på en helt ny form for kommerciel struktur bestående af en
værdikæde af partnere der ikke ville mødes på almindelige markedsmæssige vilkår. Der
er behov for en matchmaker til at realisere denne form for værdikæde. Samtidig har
parterne skullet opbygge en forretningsmodel fra bunden, der kun har kunnet realiseres,
fordi parterne har kunnet mødes og udvikle gensidig tillid i regi af Crossroads
Copenhagen.
IV. Hvad kan andre lære af initiativet
Crossroads Copenhagens vigtigste funktion er at være matchmaker mellem
virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige institutioner. Samtidig udgør
foreningen et mødested hvor innovation kan skabes i grænsefeltet mellem forskning,
teknologi, brugerforståelse og nye økonomiske modeller.
En af erfaringer fra Crossroads Copenhagen er at det kræver en helhjertet indsats fra
medlemmerne at samarbejde på tværs af de meget forskellige organisationskulturer.
Herudover peger foreningens direktør på følgende centrale kompetencer i forhold til at
facilitere brugerdrevne innovationsprojekter:
• Netværkskompetencer og evner inden for matchmaking
• Kompetencer i at tænke tværfagligt
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• Vigtigt
med
erhvervsmæssig
baggrund
inden
for
målgruppen/medlemsvirksomhederne (fx har Crossroads Copenhagens direktør
været chefredaktør inden for underholdning/fiktion i DR)
• Blik for ildsjæle
• Kombinationsuddannelse er ofte en fordel (medarbejdere må ikke være for
fagspecifikke)
• Erfaring fra privat erhvervsliv
• Uddannelse på masterniveau for at matche og forstå forskningsmiljøer.
En af de væsentligste barrierer for at realisere projekter a la Melfo er, ifølge både Mottos
direktør og direktøren for Crossroads Copenhagen, at universiteterne ikke har en
finansieringsstruktur der muliggør at de umiddelbart kan afsætte ressourcer til andet end
forskning og uddannelse. ”Kun på grund af ildsjæle og en villighed til gratisoverarbejde
er det lykkedes at realisere projektet”, siger Mottos direktør.
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4.8. Musicon Valley – på vej mod et musikalsk kraftcenter
I. Formål og baggrund
Med udspring i Roskilde Festivalen er der i Roskilde dannet en forening – Musicon
Valley - der vil forsøge at skabe bedre betingelser for musikbranchen. Foreningen blev
stiftet tilbage i 1999 og har til formål at samle aktører indenfor musik- og eventindustri i
og omkring Roskilde. Gruppen af aktører i foreningen er bred og strækker sig fra
Roskilde Festivalen over forsknings- og uddannelsesinstitutioner til øvrige virksomheder
beskæftiget indenfor musik-, lys-, lyd- og underholdningsbranchen.
Musicon Valley har en erklæret målsætning om at
bidrage til regional udvikling via forsknings-,
uddannelses- og virksomhedssamarbejder. Idéen er at
der i fremtiden vil kunne realiseres en
virksomhedsklynge indenfor oplevelsesøkonomi
integreret i tæt netværk af musikudøvere, kunstnere
og videnkapaciteter fra Roskildes universitets- og
forskningsmiljøer. Den store vision er dermed at
skabe
et
center
hvor
uddannelsesmiljøer,
virksomheder og kunstnere vil kunne mødes og
samarbejde på neutral grund. Fra politisk sides ser
man Roskilde som en kommende musikby. ”Roskilde
skal udvikles som et musikalsk kraftcenter ved hjælp
af byens rigdom på musik, kreativitet og viden”
defineres det i Kommunalplanstrategien Musikbyen
Roskilde, 2005.
I arbejdet med at få stablet en musikby på benene er der som en del af foreningen
Musicon Valley etableret et såkaldt vækstmiljø; Musicon Valley Væksmiljø.
Vækstmiljøet har haft til opgave at bygge bro mellem uddannelser, forskning og
erhvervsvirksomheder i relation til oplevelsesindustrien med særligt fokus på lyd, lys,
transmission og live events.
II.

Aktiviteter

Organiseringen i Musicon Valley
Musicon Valley er bredt sammensat af viden- og uddannelsesinstitutioner,
erhvervsfremmeaktører og offentlige aktører fra Roskildeområdet. Til at lede
aktiviteterne i foreningen er der nedsat en bestyrelse hvor en del af MV’s medlemmer er
repræsenteret. Den nuværende formand for bestyrelsen er rektor på Roskilde
katedralskole Claus Niller Nielsen. Medlemmerne af Musicon Valley er:




Foreningen Roskilde Festival
Risø
RUC
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Roskilde Handelsskole
Roskilde Tekniske Skole
Slagteriskolen i Roskilde
CAT
Roskilde Kommune
Roskilde Amt
Roskilde Museum
Roskilde Bank
REUR
Roskilde Katedralskole

Hvert medlem betaler et årligt kontingent der i 2005 var på 20.000 kroner. Foreningen
tildeler midler til at kvalificere projekter der harmonerer med foreningens
formålsparagraf, er udviklende i forhold til oplevelsessamfundet, og tilstræber at fremme
nyskabende sammenhænge mellem rammebetingelser, entreprenører og events.
Musicon Valley Vækstmiljø
Foreningen Musicon Valley skal betragtes som den samlede platform, hvorfra en række
forskellige aktiviteter og initiativer udspringer.
I arbejdet med at få stablet en musikby på benene er der som en del af foreningen
Musicon Valley etableret et såkaldt vækstmiljø; Musicon Valley Væksmiljø.
Vækstmiljøet blev oprettet i 2003 med en bevilling på 6,5 millioner fra Ministeriet for
viden, teknik og udvikling. Vækstmiljøet har haft til opgave at bygge bro mellem
uddannelser, forskning og erhvervsvirksomheder i relation til oplevelsesindustrien med
særligt fokus på lyd, lys, transmission og live events.
Musicon Valleys vækstmiljø har været et forsøg på at lave et forberedende arbejde til at
realisere målet om at forankre en musisk bydel i Roskilde. Det er i særligt grad i kraft af
vækstmiljøet at RUC og Roskildes øvrige uddannelsesinstitutioner har været aktive i
Musicon Valley. Deltagerne i Musicon Valley Vækstmiljø kan deles op i hhv. viden- og
uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Medlemmerne af de to grupper er følgende:
Forsknings- og uddannelsesinstitutioner:
 Roskilde Universitetscenter
 Risø
 Roskilde Tekniske Skolde
 Roskilde Handelsskole
 Roskilde Katedralskole
 Slagteriskolen
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Virksomheder:
 Martin Gruppen: Produktion og distribution af intelligent lys (computer
kontrolleret lys)
 DPA Soundco A/S: Udlejer, sælger og installerer lydsystemer til professionelt
brug
 DPA Microphone Solutions: Distribution af mikrofonudstyr
 Delta
 Danmarks Radio
 Seetlite: Arbejder med lys, lyd, scene, projektledelse, design og logistik
 Com Tech: Udlejning af audiovisuelt udstyr.
Formandsskabet varetages af RUC i form af RUCs MV-medlem, prorektor Inger Jensen.
Nedenfor ses en samlet figur over hvordan samarbejdet er organiseret i Musicon Vallet
Vækstmiljø.

Som det fremgår er der etableret 4 indsatsområder med følgende overskrifter: 1)
Ungdoms- og erhvervsuddannelser, 2) Højere uddannelse og forskning, 3) Forskning og
Teknologiudvikling, 4) Sektor og markedsudvikling. Det er i gruppe 2 RUC har kunnet
bidrage til MVV ved bl.a. at organisere nye uddannelsesmuligheder. Udover RUC er
deltagerne i gruppen DELTA (udviklings- og testcenter), Com Tech (udlejning af
audiovisuelt udstyr), Martin Gruppen (Produktion og distribution af intelligent lys).
Forskning og uddannelse bag kommende musikmekka
Ved oprettelsen af vækstmiljøet fik RUC mulighed for at tilføre Musicon Valleyprojektet
en del af de kompetencer som er kendetegnende for universitetet. For at kunne realisere
projektet om den musiske bydel er det en kerneopgave for Musicon Valley at der foregår
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et frugtbart samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Ligeledes
er det ambitionen at forskning skal løfte vidensniveauet indenfor områderne af de
musiske og kreative fag. For det første er der teknisk forskning som især handler om at
udvikle nye intelligente løsninger indenfor lys- og lydproduktion. For det andet er der
hele forskningsområdet som beskæftiger sig med udviklingen af de kreative discipliner
herunder performance, PR, eventkultur, og organisation indenfor oplevelseserhverv mv.
Det er med henblik på det sidste at RUC har været aktive i denne gruppe i MVV som
beskæftiger sig med højere uddannelse og forskning. Projektgruppen har som særlig
opgave at udvikle nye uddannelses- og kursusforløb som kan integreres i RUCs
uddannelsestilbud og fagkreds samt skabe en forskningsmæssig forankring af musik-,
indholds- og oplevelsesindustrien på universitetet.
De mere teknisk orienterede forskningsaktiviteter foregår på Risø hvor man bl.a. arbejder
på et projekt der skal udvikle trådløse installationer sådan at man i fremtiden vil kunne
undgå lange besværlige kabelføringer ved koncerter.
Ny uddannelse: Performance-design
I regi af vækstmiljøet er der på RUC blevet oprettet en helt ny uddannelse i Performance
Design som havde første studenteroptag i efteråret 2003.
Performance design arbejder med at analysere og nytænke idéer indenfor performance
generelt. Faget indeholder bl.a.: Performanceteori, billeder og lys, dramaturgi og
scenografi, organisation og management. De færdiguddannede kandidaters
uddannelsesprofiler sigter mod en bred type af job, som alle beskæftiger sig med aspekter
af performancevirksomhed såsom konsulentvirksomhed til teater- og musikbranchen
samt produktionsledelse.
Performance design-uddannelsen har til huse på Institut for Kommunikation, Journalistik
og Datalogi og uddannelsen vil overordnet kunne betegnes som hybrid af instituttets tre
øvrige uddannelser. Som det er også tilfældet for de øvrige projektgrupper tager
Performance Design sit afsæt i samarbejder med øvrige aktører i Musicon Valley
Vækstmiljø. Uddannelsen har været repræsenteret på Roskilde Festivalen i 2004 og 2005.
Det første år havde mest fokus på at promovere uddannelsen, hvorfor både studerende
samt forskere fra RUC og Risø var på Festivalen. Her blev opstillet forskellige
performanceaktiviteter som skulle skærpe publikums interesse for RUC og den nye
uddannelse.
Udover Performance Design så er RUC også aktivt indblandet i forskning som forsøger
at undersøge udviklingen i oplevelseserhvervene. I samarbejde med Center for Erhverv
og Uddannelse i Nykøbing på Falster forsøger man se på nogle af de virksomheder som
arbejder indenfor oplevelsesøkonomien. Samtidig er der blevet oprettet henholdsvis en ny
masteruddannelse på RUC (master i oplevelsesledelse) og en ny diplomuddannelse i
Nykøbing (diplomuddannelse i Leisure Management).
Udover RUC har en del af de andre uddannelsesinstitutioner i Roskilde også oprettet nye
uddannelsesinitiativer. På handelsskolen er der således også oprettet et nyt fag om
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Performance Management og på teknisk skole arbejder man bl.a. med løbende
uddannelsesforløb for de frivilligt ansatte ved Roskilde Festivalen.
Case: Computersport på Roskilde Festivalen
RUC var i 2005 repræsenteret på Roskilde Festivalen med en computersportsevent som
var blevet udviklet på Performance Design. Konceptet bestod i et virtuelt boldspil som
udspilledes sig på storskærme i et specialkonstrueret dogmetelt. Projektet handlede ikke
kun om skabelsen af et nyt interaktivt spilkoncept men også om samarbejde blandt de
aktører som er en del af Musicon Valleys vækstmiljø. Således havde projektet deltagelse
fra Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske skole. Sidstnævnte sørgede for at
udarbejde de fysiske konstruktioner såsom telt og scene.

Ligeledes havde projektet Otopia deltagelse af virksomheden Seelite der arbejder med lys
og lyd. Samarbejdet bestod for Seelites vedkommende i at levere de tekniske faciliteter
og tilbyde viden og knowhow om lysdesign samt dets muligheder og begrænsninger ved
projektet. Omvendt havde Seelite mulighed for at få etableret kontakt til forskere med
viden indenfor områder som virksomheden i øvrigt beskæftiger sig med. Hele
samarbejdet mellem Roskilde Festivalen og de øvrige involverede aktører kan forklares
som usynligt teater. Dette skal forstås ved selve koblingen af forskellige
ressourcepersoner i det aktuelle projekt.
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Øvrige Musicon Valleyaktiviter
Nedenfor er listet en række øvrige eksempler på initiativer og aktiviteter som er blevet til
i Musicon Valley. Det skal bemærkes at ikke alle aktiviteter har nogen direkte tilknytning
til RUC.










European Association of Universities har etableret et netværk der beskæftiger sig
med kreativitet. RUC skal i den forbindelse beskæftige sig med ”creative
learners” dels pga. af projektarbejdsformen men også pga. erfaringerne fra
Performance design der har udspring i Musicon Valley-initiativet
Backstage: Netværk for private og offentlige virksomheder samt kultur-,
forsknings- og uddannelsesinstitutioner med interesse for udviklingen af
oplevelsesindustrien. Målet med Backstage er at styrke medlemmernes
konkurrenceevne gennem formidling og udveksling af viden og kompetencer.
Backstagenetværket blev oprettet i 2003 som en del af Musicon Valley
Vækstmiljø og med en medlemstilslutning på mere end 50 virksomheder
Kick Off for kreativt kraftcenter i Roskilde: I juni 2005 inviterede Foreningen
Musicon Valley 45 nøje udvalgte aktører til et kick-off møde for et kreativt
kraftcenter på Unicon-området. Mødet tog afsæt i Roskilde Kommunes strategier
vedrørende ”den musiske bydel” som ligger i tråd med Foreningen Musicon
Valleys formålsparagraf om at danne ramme og være platform for skabelsen af et
kreativt kraftcenter indenfor musik, indholds- og oplevelsesindustri.
Efterbehandlingen af Kick Off-mødet blev i sensommeren 2005 overdraget til
Musicon Valley Vækstmiljø
Dansk Rockmuseum: Endnu et af elementerne i at gøre Roskilde til en Musikby,
vil være et helt nyt dansk rockmuseum. Den ene formation (kommunen, RUC,
Roskilde Museum og DR) tager sig af indsamling og registrering af musik og
dokumentarisk materiale, forskning og uddannelse. Den anden formation udgøres
af Foreningen Musicon Valley der skal skabe aktiviteter omkring museet i et
”Rock City”. Konturerne af Rock City er ved at tage form med nye uddannelser
og fokus på Unicon-området
Lydnetværk: Danish Sound Design: I forbindelse med en konference afholdt på
DELTA d. 16. marts 2006 lancerede Musicon Valley Vækstmiljø et nyt
lydnetværk: Danish Sound Design. Netværket skal fungere som bindeled mellem
grundforskning og garagefirmaerne, mellem teknologisk tunge virksomheder og
kreative folk og mellem hardcore teknologi og det legende kunstneriske.
Netværket skal være med til at koordinere ny forskning på området så dansk
lydteknologi kan fortsætte med at bevæge sig i den rigtige retning.

III. Hvad kan andre lære af initiativet
Musion Valley er projekt under fortsat udvikling. Intentionen er at virksomheder og
uddannelsesinstitutioner kan bidrage til arbejdet med at udvikle en kommende klynge
som arbejder med musik og oplevelsesindustri.
Det som hidtil har gjort projektet til en succes er bl.a. at man fra start af har valgt at tage
fat i nogle naturlige udviklingspotentialer for Roskilde. Byen har allerede et spirende
musikmiljø - ikke mindst i form af Roskilde Festivalen som er årlig arrangør af landets
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ubestridt største musikfestival og er en virksomhed med et omfattende netværk i
musikindustrien.
Uddannelses- og forskningsmæssigt er der ligeledes et særligt god udgangspunkt for at
udvikle musikvirksomhed på baggrund af forskning og uddannelse i Roskilde. Byen
indeholder en bred vifte af ungdomsuddannelser med et stort pendlingsopland, og med
RUC og Risø som forskningscentre er der mulighed for at fokusere på forskning der kan
løfte virksomheder indenfor musik- og oplevelsesbranchen. I konkrete projekter i regi af
Musicon Valley er der mulighed for at opøve samspil mellem byens
uddannelsesinstitutioner. Eksemplet med Otopia viser hvordan det er muligt at arbejde på
tværs af akademiske, tekniske og handelsuddannelser.

151

4.9. Knowledge Lab – når it skaber resultater
I. Formål og baggrund
Hvad ved vi om viden? Hvad ved vi om, hvordan viden udvikler sig? Og hvad ved vi om
it’s anvendelse inden for videndeling, læring og ledelse?
Disse spørgsmål er baggrunden for etableringen af Knowledge Lab i oktober 2002. Her
blev der bevilliget midler fra Videnskabsministeriet til i alt fire it-kompetencecentre i
Jylland og på Fyn. Målsætningen for etableringen af disse it-kompetencecentre er at
skabe et bedre samarbejde mellem den it-relaterede forskning på universiteterne og
private og offentlige virksomheder samt organisationer.
Faktaboks om Knowledge Lab
Knowledge Lab ligger på Syddansk Universitet i Odense. Initiativet til etableringen
blev taget af den nuværende leder af laboratoriet - professor Lars Qvortrup.


Der er nedsat en rådgivende bestyrelse med otte eksterne medlemmer som
repræsenterer både virksomheder og institutioner i regionen
 Det samlede budget er på 32 mio. kr. hvoraf Fyns Amt har medfinansieret med
8 mio. kr. og det private erhvervsliv – særligt det regionale – har medfinansieret
med yderligere 8 mio. kr. Bevillingen er givet en i firårig periode med udløb i
december 2006.
 Knowledge Lab har 25 faste medarbejdere: Fra professorer og ph.d.-studerende
til personer med praktiske it-kompetencer
 Medarbejderne er ansat på forskellige kontraktforhold for at sikre en høj grad af
fleksibilitet. Derfor er medarbejderstaben en kombination af deltidsansatte,
udlån af ansatte til virksomheder og organisationer samt en del erhvervs
ph.d.ere
Ved nogle samarbejdsprojekter trækker Knowledge lab også på forskere fra SDU. I
projektperioden har man også tiltrukket medarbejdere fra private virksomheder, der nu
arbejder for Knowledge Lab.
Konkret er formålet med Knowledge Lab at udvikle et IKT fokus i virksomhederne inden
for forskellige områder. Eksempler på sådanne områder er viden, læring og videndeling i
relation til organisationer, virksomheder, ledelse og uddannelse.
Kerneydelsen er forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med private og
offentlige virksomheder og institutioner. Derudover prioriterer Knowledge Lab et
offensivt kommunikationsarbejde overfor virksomhederne for at synliggøre resultaterne
af deres arbejde.
Udgangspunktet for Knowledge Labs arbejde er at den teoretiske forskning i viden er
sparsom og spredt. Og at der i virksomheder og institutioner er masser af praktisk viden,
som aldrig bliver samlet og systematiseret. Opgaven er derfor at bygge bro mellem teori
og praksis. Men ikke alene skal forskerne i kontakt med virksomhedernes konkrete
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udfordringer. Praktikere skal også berige forskningen med deres viden, idéer og
problemer.
II. Aktiviteter
Knowledge Labs projekter er grupperet inden for to hovedområder:



Knowledge Management
Digital kompetenceudvikling.

Der er 14 igangværende samarbejdsprojekter med én eller flere regionale
samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne er både offentlige institutioner som f.eks.
sygehuse og uddannelsesinstitutioner, og små og større private virksomheder.
Projekterne spænder fra digitale lærermidler i folkeskolen til læringsfællesskaber på
arbejdspladsen. Fra elektronisk patientjournal på store sygehuse til intelligente
budgetsystemer i gartneribranchen. Fælles for projekterne er at de handler om viden og
om hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) åbner nye muligheder for
at udvikle, dele og forankre denne viden.
For at kunne udvikle projekterne knyttes de sammen i en omfattende videndeling i
netværk, fordi tværfaglighed og dialog er en forudsætning for en stadig kvalitetsudvikling
af aktiviteterne.
Projekterne og dialogen med omverdenen er det centrale. Derfor har laboratoriet også en
stærk kommunikationsprofil gennem konferencer, gå-hjem-møder og et magasin –
OnEgde - målrettet særligt virksomhederne. Samtidig prioriterer forskerne at skrive
artikler og indlæg til forskellige relevante brancheblade f.eks. inden for gartneribranchen.
Desuden er man tilstede på diverse messer for at kunne møde de virksomheder man gerne
vil udføre projekter sammen med.
Aktiviteterne og udviklingen af disse sker bl.a. i et tæt samarbejde med de tre andre itkompetencecentre i Sønderborg, Århus og Ålborg. Særligt har Knowledge Lab et tæt
samarbejde med Alexandra Institut. Det viser sig bl.a. ved at de to initiativer er
repræsenteret i hinandens bestyrelser.
For at kunne understøtte aktiviteterne prioriterer Knowledge Lab at have et
velfungerende sekretariat, der har kompetencer med at håndtere projekter og servicere
virksomheder og de øvrige samarbejdspartnere.
III. Succeshistorier
Projekterne i Knowledge Lab er det helt centrale. Som Knowledge Labs leder professor
Lars Qvortrup udtrykker det, så ”taler de gode resultater for sig selv”. Gennem
projekterne kommer samarbejdet med erhvervslivet. Og gennem dette samarbejde skabes
ny viden – og ikke mindst de konkrete resultater til gavn for erhvervslivet.
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Disse resultater er med til at bane vejen for en kulturændring på universitetet i retning af
at universitetet også kan medvirke til udvikling af færdige ydelser, services og produkter
– også inden for samfundsvidenskab og humaniora som traditionelt ikke har haft det store
samarbejde med virksomhederne.
Generelt har man i Knowledge Lab været overrasket over, hvor godt erhvervslivet har
taget i mod ErhvervsPh.D-ordningen, også i de mindre virksomheder. Ellers er der gode
eksempler på Knowledge Labs arbejde gennem:


Udvikling af en model for opbygning, udvikling og evaluering af strategiske
alliancer for mindre danske pengeinstitutter så de kan stå imod
markedsudviklingen i branchen. Udviklingen er sket i tæt samarbejde med nogle
regionale banker via et ErhvervsPh.D-projekt
• Et flerårigt forskningsprojekt om indførelse af elektroniske patientjournaler i et
samarbejde med Odense Universitetshospital som sætter fokus på
kommunikation, organisation og læring i et forandringsperspektiv. For når der
indføres ny teknologi, påvirker det i høj grad personale, patienter og de måder
man omgås på
• I tæt samarbejde med en mindre it-virksomhed hvor man har undersøgt hvordan
digitale læringsplatforme anvendes og om de kan anvendes i forbindelse med
større omstillingsprocesser bl.a. inden for plejehjemssektoren.
Udvikling af en regional klynge: Gartneribranchen
Et kerneeksempel på hvordan Knowledge Lab arbejder med regional udvikling gennem
konkrete resultater er GBIS-projektet i gartneribranchen. Konkret handler projektet om at
udvikle et it-værktøj der kan udarbejde mere brugervenlige budgetter og som er lettere
for virksomhederne at bruge i deres dagligdag.
Projektet er interessant, fordi gartneribranchen er forholdsvis lavteknologisk og ikke
umiddelbart har kompetencer der kan håndtere de eksisterende budgetstyringssystemer.
Udfordringen er at skabe et system som de eksisterende medarbejdere kan bruge og som
samtidig kan tilføre branchen et værktøj der kan synliggøre de fordele der er ved at bruge
et budgetværktøj – også i dagligdagen.
Case: GBiS – budgetlægning i gartneribranchen
Projektidé
GBIS - Grower Business Intelligence System - handler om at udvikle et nyt
budgetstyringssystem som er lettere og enklere for virksomheder at bruge. Eksisterende
budgetsystemer kræver ofte ansættelse af en akademiker og er i praksis svære for
virksomheder at bruge i forhold til at opfange økonomiske problemer.
Knowledge Lab tog initiativet til at videreudvikle på de eksisterende budgetsystemer
set i relation til gartneribranchen som i udgangspunktet ikke har det tilstrækkelige
videnniveau til at håndtere budgetstyringssystemerne. Budget og regnskab overlader
man traditionelt til revisor og ellers beskæftiger man sig ikke med virksomhedens
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økonomiske transaktionsflow.
Behovsafklaring
For at udvikle idéen nedsatte man en styregruppe med repræsentanter fra forskellige
relevante rådgivere: Revisor, it og konsulenter samt en repræsentant fra
gartneribranchen.
Brugerne i virksomhederne havde en række krav til det nye system:
 At det kan ”lægge sig oven på” og kobles til virksomhedens eksisterende itsystemer
 At det er så automatiseret, at det ikke kræver særlige kompetencer inden for
hverken budgetlægning, regnskabsaflæggelse eller it
 At informationerne præsenteres på en sådan måde, at brugeren ikke kan overse
eller misforstå systemets beskeder.
I dag er 5 virksomheder inden for gartneribranchen aktive i udviklingen af prototyper.
Status for projektet
Knowledge Lab arbejder med at teste og opdatere systemet for tekniske fejl og
mangler. Og der arbejdes med at udvikle et modul til kommunikation mellem
brugernes pc og en central server.
Undervejs i projektudviklingen har Knowledge Lab modtaget udviklingsmidler på
250.000 kr. fra IT-kooridoren. Og man har søgt om midler til de videre faser i arbejdet
med prototyperne.
Samarbejdspartnere
Projektet involverer gartnerier og relaterede virksomheder. Nogle deltager i
konstruktionen af værktøjet, andre leverer krav til og evaluerer de prototyper, der
udvikles undervejs.
Rolle for Knowledge Lab
Den primære rolle har været at se det mulige behov i virksomhederne, at teste behovet
af blandt rådgivere og branchen selv, og på denne baggrund at udvikle prototyper til
branchen. For at sikre synlighed af projektet har forskerne også deltaget i messer for at
mødes med virksomheder der kunne være interesseret i GBIS.

Styrken i projektet har været en forholdsvis afgrænset målgruppe små og mellemstore
virksomheder inden for gartneribranchen, at man fra Knowledge Labs side har haft en
konkret idé at teste af og at man har kunnet fremvise konkrete resultater af samarbejdet
over for virksomhederne.
Udviklingen af GBIS er et eksempel på de nye roller som universitetssektoren er på vej
ind i. Gennem konkret viden om eksisterende ydelser – her budgetstyringssystemer –
søger man at videreudvikle og målrette nye services inden for brancher der traditionelt

155

ikke ville søge universitet som en sparringspartner ved løsning af problemer i
virksomheden. Knowledge Lab har skabt rummet og muligheden for at udvikle tillid og
samarbejde om konkrete problemer. Dette skaber på sigt muligheden for at overføre
denne viden og resultaterne af arbejdet til andre lignende brancher.
IV. Hvad kan andre lære af initiativet
Den helt centrale erfaring i Knowledge Labs arbejde er, at tillid er afgørende for at kunne
arbejde på tværs af de meget forskellige verdener som virksomheder og forskere befinder
sig i.
Derudover er der følgende erfaringer, som er væsentlige at give videre:
• Set fra de små og mellemstore virksomheders side, er det fortsat en udfordring at
deltage i forskningsprojekter hvor afkastet ikke er lige om hjørnet. Derfor er det
vigtigt at tænke i resultater for virksomhederne
• I forbindelse med nye samspilsinitiativer, kan det være givtigt at koble
virksomhederne i klynger så de i fællesskab kan generere et modtageapparat til at
håndtere samspillet
• Udfordringen har ikke været at finde privat medfinansiering til laboratoriet.
Derimod har udfordringen været at fokusere på at skabe resultater for
virksomhederne da disse kompetencer ikke er de primære set fra
universitetsverdenen
• Det er afgørende at skabe resultater da dette giver viden om virksomhedernes
behov og samtidig er med til at flytte den interne kultur på universitetet
• Det kan være hensigtsmæssigt at flytte enheder der arbejder på tværs af forskning
og erhverv til mere ”neutral” grund så de kulturelle og de geografiske barrierer
lettere kan overkommes
• Den nuværende karrierestruktur for forskere spiller ikke sammen med de
kompetencer og de arbejdsrammer der er nødvendige for at sikre et godt
samarbejde med erhvervslivet
• Det er ildsjælene der bærer samarbejdet, men det giver ikke de nødvendige
byggesten til en karriereudvikling. Derfor kan det være svært at tiltrække de rette
kompetencer.
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4.10. Center for Indlejrede Software Systemer på Aalborg
Universitet
I. Formål og baggrund
Center for Indlejrede Software Systemer, herefter CISS, er et it-kompetencecenter ved
Aalborg Universitet under den jysk-fynske it-satsning. Centret blev etableret i 2001.
CISS’ vision er at være brobygger mellem industri og forskning og derved medvirke til
etablering af et øget antal højteknologiske arbejdspladser og spin-off virksomheder.
CISS’ mål er:
 at skabe et industrirettet kompetencecenter med en markant og synlig profil inden
for softwarekonstruktion og indlejrede systemer
 at udvikle en stærk organisation med fokus på professionel håndtering af de
forretningsmæssige relationer mellem center og industri
 at etablere og fastholde et tværfagligt forskningsmiljø
 at udbyde tværfaglige uddannelsesretninger med fokus på softwarekonstruktion
og indlejrede systemer.
II. Aktiviteter
CISS er et forskningscenter, der drives i henhold til universitetets almindelige regler og
indenfor sine egne bevillingsmæssige rammer. Det vil sige, at CISS er en indlejret
institution i universitetet. Det sikrer ifølge direktøren, Kim Guldstrand Larsen, en let
adgang til både viden og personer til mobilisering af aktiviteter.
Samtidig har CISS en styregruppe med eksternt flertal, som i princippet er en slags
bestyrelse for centeret. Styregruppen har faglig indflydelse på centeret og dets aktiviteter,
men det står uden et ledelsesmæssigt ansvar for CISS10. Idet CISS er finansielt støttet af
det jysk-fynske it-satsning og i sin tid fik en forprojekt bevilling fra Nordjyllands Amt og
Aalborg Kommune, har CISS også opbakning både fra det nære lokalområde samt det
regionale erhvervssamarbejde.
CISS drives som et tværfagligt center med medarbejdere med både ingeniørmæssig og
datalogisk baggrund. CISS har seks faste medarbejdere og trækker herudover på andre
forskere fra universitetet.
Indtil videre er der i CISS igangsat 24 samarbejdsprojekter med forskellige
virksomheder, som spænder over forskellige samarbejdsmetoder. Et eksempel herpå kan
være, at en virksomhed får en CISS-ph.d.er ud i virksomheden i kortere eller længere tid
uden at skulle igennem en lang og besværlig ansøgningsprocedure herom, idet CISS har
midler hertil. Virksomheden får derved adgang til en højt kvalificeret ressourceperson i 3
år som arbejder med et industrirelevant problem, samtidig får virksomheden adgang til
den nyeste forskningsbaserede viden indenfor feltet. Virksomheden betaler kun en
10

Styregruppen består af: Søren Damgaard, IBM (formand); Jørgen Elbæk, RTX Telecom; Steen
Rasmussen, S-Card; Henrik Pedersen, SDU samt 3 repræsentanter fra AAU.
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tredjedel af omkostningerne, hvilket vil sige ca. 500.000 kr. fordelt over det treårige
forløb.
CISS har således valgt at fokusere på forskeruddannelse som et af centrets væsentligste
midler til at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv. Virksomhed kan være med til at
”designe” sin egen specialist ved at lave en samarbejdsaftale med en ph.d.er under
uddannelsen. Selvom et ph.d.-studium forløber over 3 år, kaster den studerende en række
delresultater og ny viden af sig løbende, som virksomheden kan implementere og gøre
brug af med det samme.
I CISS arbejdes der inden for 11 forskellige fokusområder inden for indlejret software.
Langt de fleste projekter med virksomhederne foregår på tværs af flere fokusområder.
Fælles for områderne er at de er ”tættere på markedet” end traditionelle
forskningsområder, hvilket betyder at virksomhederne i højere grad kan relatere
fokusområderne til virksomhedernes egen produktion og processer. Fokusområderne
omfatter:
1. Modeldrevet udvikling. Målet er her at opstille modeller af et færdigt produkt og
lave beregninger på om det fungerer som det skal. Bl.a. samarbejdes der med
MAN B&W om at bruge modelbaseret og -genereret software i dieselmotorernes
software.
2. Objektorienteret analyse og design. Området kan betegnes som
softwareudviklerens svar på arkitekttegningen, men i stedet for at tegne så
beskrives de forskellige udfordringer og problemstillinger som man står overfor i
den enkelte sag. Bl.a. er Novo Nordisk indgået i et samarbejde med CISS om at
give
virksomhedens
softwareudviklere
et
kompetenceløft
indenfor
objektorienteret analyse og design.
3. Højniveau programmeringssprog. Målet er at undersøge hvilke typer højniveau
programmeringssprog der er bedst til de givne opgaver. Bl.a. er Foss Analytical i
et samarbejde med CISS ved at få afklaret hvilke fordele og ulemper der vil være
ved at skifte højniveau programmeringssprog.
4. Test og verifikation. Udgangspunktet for tests er designmodellen hvor der laves en
række testscenarier der kan foregribe forskellige situationer som systemet kan
komme ud for. Og ved verifikation analyseres om en model/kode overholder de
krav der er opstillet i kravsspecifikationen. IAR Systems (en af verdens førende
leverandører af værktøjer og udvikling af software til indlejrede systemer) har for
længst erkendt at det er alt for ressourcekrævende først at lave tests når
programmet er færdigt. Derfor har virksomheden i samarbejde med CISS udviklet
et af verdens mest effektive verifikationsteknikker.
5. Indlejrede og tidstro operativsystemer og platforme. Dette område omhandler
sikringen af de former for software som skal være stabile, og sikre at de er dette år
efter år. En af verdens førende producenter af marineelektronik til fritids- og
erhvervsskibe bl.a. sonar og ekkolod. Simrad, har gjort brug af CISS i denne
sammenhæng, hvor de fik afprøvet og evalueret et af deres nye indlejret
operativsystemer.
6. Optimal skedulering. Planlægning af arbejdet kan være besværligt, og derfor har
CISS desuden valgt også at fokusere på området optimal skedulering. I denne
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forbindelse har man etableret et samarbejde med et belgisk stålvalseværk i Gent
hvor man har været med til at optimere arbejdsgangen på værket.
7. Pålidelige systemer. Målet er at sikre, at systemer såsom sikkerhedskritiske
systemer er driftsikre hele tiden. Dette har blandt andet resulteret i et samarbejde
med CISS og TDC, som var involveret i et projekt, der skulle sikre mobiltelefoner
mod hackerangreb via internetbaserede alarmbokse.
8. Intelligente sensornetværk. Målet med dette område er at få sensorer til at kunne
kommunikere sammen, og derfor gøre dem endnu mere intelligente og
dynamiske. Dette område er allerede blevet vel modtaget hos SKOV A/S som
deltager i sådan et projekt.
9. Trådløse netværk. I dette område er forskningen med til at udvikle
energibesparende arkitektur, og man forsker i at lade forskellige typer trådløse
netværk give den i rollen som softwarens svar på energi-konsulenten. Sammen
med kommunikationsvirksomheden N’volve er man i gang med at lave et projekt,
der skal finde ud af, hvordan man bruger bluetooth teknologien til at videresende
brugertilpasset information.
10. HW/SW Co-design. Dette område er baseret på at forene både hardware og
software teknologien, for at få dem til at supplere hinanden og derved f.eks. at
mindske energiforbruget eller formindske omkostningerne ved produktion.
Denne form for forskning er essentiel hvis man som på Aalborg Universitet
ønsker at være med til at udforske mulighederne for 4G-telefoni.
11. IT-automation. Målet er at udvikle intelligent software som kan være med til at
afløse forskellige mekaniske processer. CISS har i samarbejde med eksempelvis
Grundfos været med til at lave et system hvor man har været med til at
energibespare på varmekredsen i deres aircondition anlæg ved at skrue ned på
elforbruget – uden at skrue ned på varmen eller ventilationen.
Case: Virksomheden SKOV A/S
Virksomheden SKOV A/S har pt. 2 ph.d.ere fra CISS tilknyttet deres udviklingsafdeling.
SKOV A/S laver klimastyringsanlæg til f.eks. grisestalde, og projekterne med CISS
omhandler udvikling af et overvågningssystem som kan påvirke klimastyringsanlægget
således at dette kan rette ind og sørge for at dyrene trives bedst muligt. SKOV A/S ser det
som en investering i fremtiden. Uanset hvad projektet resulterer i, har virksomheden fået
en masse viden og erfaringer som den kan arbejde videre med.
Til at supplere de to ph.d.-studerende har CISS ansat en assisterende professor fra Roms
Universitet med speciale indenfor kontrolteori. Derudover er der også indledt et
samarbejde mellem CISS og virksomhederne Grundfos, Teknologisk Institut og Exhausto
hvor man arbejder på at lave et system der kan spare på energien i forbindelse med
varmekredsen i et airconditionanlæg. Alle de involverede kan se et enormt potentiale i
projektet, og projektlederen fra Teknologisk Institut udtaler: ”Der er et enormt
potentiale, hvis projektet lykkes. Alene i Danmark taler vi om en el-besparelse på i
omegnen af 100 gigawatttimer årlig – svarende til elforbruget i knap 25.000 husstande”.

159

4.11. Food Processing Technology Division på Georgia Tech
1. Formål/baggrund
Fødevareindustrien udgør sammen med tekstilindustrien de to vigtigste erhverv i
Georgia. Den samlede beskæftigelse inden for fødevarefremstilling er ca. 60.000 og
værditilvæksten lå i 2005 på $ 16,2 mia.
Erhvervet står over for en række forskellige udfordringer som stigende kvalitetskrav fra
forbrugerne, krav om miljøsikkerhed og stigende konkurrence på teknologi og
automatisering.
Disse udfordringer har dannet udgangspunkt for et tæt samarbejde mellem Staten Georgia
og Georgia Tech om programmer og faciliteter rettet mod at øge konkurrenceevnen i
fødevareerhvervet.
Georgia Techs satsning på fødevareerhvervet er koncentreret i ”Food Processing
Technology Division” på Georgia Tech Research Institute (GTRI - universitetets institut
for anvendt forskning – se case 1.4).
Afdelingens forskningsmæssige fokusområder er:
 Intelligente processystemer
 Visionsteknologi
 Robotsystemer
 Fleksible computer og informationssystemer
 Miljøledelsesteknologi
 Fødevaresikkerhedssystemer
 Arbejdssikkerhedssystemer.
Food Processing Technology Divisions mission består af fem overordnede målsætninger:
 At udføre teknologisk forskning for fødevareindustrien
 At udbrede viden om ny fødevareteknologi gennem konsulentopgaver og uddannelse
 At kommercialisere divisionens fødevareteknologi og fødevareforskning gennem salg
af patenter og licenser til virksomheder der udvikler og markedsfører
fødevareteknologi
 At overføre viden fra fødevareforskning til andre områder, især transportsystemer og
biomedicin
 At udvikle strategiske partnerskaber med fødevarevirksomheder og virksomheder der
producerer teknologi til fødevaresektoren.
Afdelingen har hjemme i den nyetablerede ”Food Processing Technology Building” på
ca. 3000 m². Bygningen har kostet $ 7,3 mio. og er finansieret af midler fra Staten
Georgia og fra private virksomheder. Staten Georgia har ydet en bevilling på $ 4,75 mio.,
mens fødevareindustrien har ydet et tilskud på $ 1,5 mio. Universitetet har selv ydet et
bidrag på ca. $ 1,5 mio.
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Bygningen indeholder laboratorier for udvikling af nye automatiseringsteknikker, itløsninger og miljøteknologi. Samtidig er bygningen designet til at kunne huse
samarbejdsprojekter
med
erhvervslivet
inden
for
bl.a.
robotteknologi,
spildevandsteknologi og identifikation af mikrobiologiske mekanismer.
Endelig indeholder bygningen en facilitet som kan bruges af teknologivirksomheder til at
udvikle nye produkter til fødevarevirksomheder. Faciliteten indeholder bl.a. førsteklasses
udstyr til prototyping og et auditorium til udstilling og demonstration af nye produkter.
II. Aktiviteter og finansieringskilder
De to vigtigste finansieringskilder er to forsknings- og udviklingsprogrammer der blev
udviklet af Staten Georgia for hhv. 33 og 11 år siden!
Programmerne er udtryk for Staten Georgias fokus på at udvikle den traditionelle
industri. Samtidig udtrykker de den store vægt som både Staten Georgia og Georgia Tech
lægger på at indgå strategiske partnerskaber med erhvervslivet. Formålet med begge
programmer er at bringe teknologiske og ingeniørmæssige kompetencer ind i traditionelle
industrierhverv. Fra de to programmer modtager Food Processing Technology Division
ca. $ 3 mio. om året fra Staten Georgia.
GTRI er administrator for programmet Agricultural Technology Research Programme
der giver en stabil årlig finansiering på $ 1,7 mio.
Agricultural Technology Research Program (ATRP)
ATRP er et 33 år gammelt og stadig aktivt program. Programmet blev til på initiativ fra
fjerkræindustrien og havde til formål at løfte industriens teknologiske kompetencer.
Programmets mål er at øge produktiviteten, reducere omkostninger og forbedre
sikkerhed og sundhed gennem teknologiske innovationer.
Det årlige budget for programmet er $ 1,7 mio. og det administreres af Food Processing
Technology Division på GTRI. Programmet ledes af et advisory board på 22
medlemmer af fjerkræindustrien.
Det er således industrien selv der suverænt afgør hvad fokus i programmet skal være. De
22 medlemmer i advisory board mødes to gange om året og prioriterer hvordan
programmet skal udvikle sig.
”This is their program. This is not a university program that we use for helping them.
This is their programme, but we are managing it and we get the funds”. Our whole
mission in life is to develop solutions for their problems”, fastslår Graig Wyvill,
Division Chief, GRTI’s Food Processing Technology Division.
Programmet fokuserer pt. på fire områder, nemlig automatisering, miljøteknologi,
informationsteknologi (strømlining af flowet af information mellem maskiner,

161

mennesker og systemer) og sikkerhed.
Til programmet er knyttet en lang række afdelinger fra Georgia Techs colleges,
herunder afdelinger for computerteknologi, biologi, kemi, anvendt fysik,
kommunikationsteknologi mv. Endvidere samarbejder man med Food Science
Department, Food Safety Department og Poultry Science Department fra University of
Georgia. Til langt de fleste projekter er endvidere tilknyttet industrielle partnere.
FPTD bruger således midler fra programmet til at købe ekspertise til programmets
projekter. Mulighederne herfor er gode fordi mange af forskerne på Georgia Techs
colleges er ansat på såkaldte 9+3 kontrakter. Det vil sige kontrakter med en fast
forsknings- og undervisningsforpligtelse på 9 måneder. Beskæftigelse i årets resterende
3 måneder forventes finansieret af kontraktforskning, konsulentvirksomheder, deltagelse
i projekter under GTRI mv.
Under programmet er endvidere afsat midler til at ingeniører kan yde gratis teknologisk
assistance til Georgia fjerkræindustri. Der kan ydes assistance inden for automatisering,
waste management, ergonomi, sikkerhed og sundhed. Assistancen vedrører både simple
forespørgsler og analyser af komplekse produktionsproblemer.
Herudover yder programmet en omfattende formidling i form af nyhedsbrevet Poultry
Tech, konferencer, seminarer, rapporter, tekniske dokumenter og artikler.
Programmet ”the Traditional Industries Programme for Food Processing” er i endnu
højere grad erhvervsdrevet.
Det blev iværksat i 1993 som et led i Georgias strategiske udviklingsplan for traditionelle
industrier. I forbindelse med planen blev etableret et offentligt-privat partnerskab under
navnet Food Processing Advisory Council – FoodPAC. Missionen for FoodPAC er:
”To enhance competitiveness of Georgia´s food processing and allied industries in order
to provide for economic growth through expansion of existing industries and the
attraction of new industries”.
Missionen adresseres gennem en fem-punkts plan. FoodPAC:
 Identificerer kritiske problemstillinger der har betydning for konkurrenceevnen i
industrien
 Udvikler realistiske strategier som adresserer disse problemstillinger
 Forbedrer kvaliteten i forskning og udvikling gennem samarbejde mellem
universiteter i Georgia og fødevareindustrien
 Udvikler ”high impact programs” målrettet sektorens kritiske behov
 Evaluerer løbende resultaterne af aktiviteterne.
FoodPAC og the Traditional Industries Program for Food Processing
FoodPAC består af en styregruppe og tre tekniske komiteer.
Styregruppen består af erhvervsfolk, forskere og myndighedsrepræsentanter med et
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flertal af erhvervsfolk og med en erhvervsmand som formand. Styregruppen har
ansvaret for prioriteterne i programmet ”the Traditional Industries Programme for Food
Processing” og for formidlingen af resultaterne. Under styregruppen sidder tre tekniske
komiteer med repræsentanter fra både forskning og erhvervsliv. Komiteerne dækker
”Proces- og produktmæssig konkurrenceevne”, ”fødevaresikkerhed” og ”miljø”.
FoodPACs styregruppe sætter hvert år i april strategiske mål for programmet. Det er
erhvervsfolkene i styregruppen der har den endelige kompetence til at fastlægge disse
mål. Forskere og myndighedsrepræsentanter har alene en rådgivende rolle.
De tre tekniske komiteer mødes herefter for inden 1. august at fastlægge
forskningsprioriteringer for programmet med udgangspunkt i styregruppens mål. Disse
prioriteter videregives til styregruppen der udarbejder et samlet budget og en samlet
prioriteringsplan for forskningen. Budgettet godkendes af Staten Georgia.
Herefter gennemfører FoodPACs styregruppe et udbud blandt regionens videninstitutioner, der udformer projektansøgninger der dækker mindst ét af de prioriterede
områder. De tekniske komiteer vurderer projekterne for henholdsvis teknologisk
nyhedsværdi og relevans i forhold til erhvervets behov og rangordner dem herefter.
Herudover overvåger komiteerne projekternes fremdrift og færdiggørelse. Med
udgangspunkt i disse prioriteringer træffer styregruppen den endelige afgørelse om
midlernes udmøntning.
Projekterne ledes af universiteterne, men der skal være en eller flere erhvervspartnere i
alle projekter og det erhvervsmæssige bidrag skal udgøre mindst 50 procent. I form af
penge og/eller in-kind bidrag.
Under projektet udmøntes årligt mellem $ 1,5-2 mio. til samarbejdsprojekter.

Ud over de to programmer opnår Food Processing Technology Division sine indtægter
gennem kontraktforskning for industrien, føderale og statslige kontrakter samt opgaver
for brancheforeninger i regionen.
III. Resultater
Afdelingen har først og fremmest udviklet en lang række systemer som
fødevareindustrien anvender til kvalitetskontrol, forbedring af fødevaresikkerheden og
forbedring af arbejdsmiljøet. Eksempler herpå er:






Computervisionsteknologi til at identificere ben i fileteret fjerkræ
Computervisionsteknologi til kontrol af størrelse, form, farve og fordeling af frø på
brød, fx burgerboller til burgerkæder (blev tidligere gjort manuelt)
Kamerateknologi til kontrol af fejl i frugter på transportbånd inden emballering
Robotteknologi til emballering af fjerkræ
”Smart robotic systems” hvor funktionerne (fx inden for filetering) kan tilpasses til
form, størrelse og andre individuelle karakeristika ved fødevarer
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Biosensorer til at kontrollere kvaliteten af desinfektionsprocesser
Ergonomiske overvågningssystemer til forbedring af arbejdsmiljø
Fleksible computersystemer til kvalitetskontrol i fødevarefremstillingsprocesser
Systemer til desinfektion og kontrol af vand og væsker.

Systemerne udvikles i samarbejde med avancerede brugere i fødevareerhvervet. De
bringes typisk på markedet ved at GTRI udtager patent og indgår en licensaftale med en
større producent af procesudstyr til fødevareindustrien. Alene i 2005 indgik Food
Processing Technology Division fire licensaftaler med udgangspunkt i
samarbejdsprojekter under ”Agricultural Technology Research Program” og ”Traditional
Industries Program for Food Processing”.
IV. Hvad kan andre lære af initiativet
Flere stater i USA har efterfølgende iværksat lignende programmer baseret på de gode
erfaringer i Georgia. Det afspejler at programmerne har været en succes i at tilføre et
traditionelt industrierhverv teknologiske og ingeniørmæssige kompetencer.
Georgia Tech gennemfører hvert andet år en større analyse af udvikling og
konkurrenceevne i statens industrierhverv. Her konkluderes det bl.a. at de to
fødevareprogrammer har indebåret et stort løft i fødevareindustriens konkurrenceevne.
Det gælder både i forhold til at reducere produktionsomkostninger og i forhold til at øge
sikkerhed og kvalitet i produkterne.
Overordnet er succesen baseret på tre faktorer:
 Et langsigtet commitment i Staten Georgia til at finansiere initiativer til at øge
konkurrenceevne i regionens vigtigste erhverv. Det er generelt sjældent at
programmer af denne karakter får lov til at virke i så mange år i både USA og Europa
 Tilstedeværelsen af et institut på Georgia Tech der har som mission - gennem anvendt
forskning – at udvikle og kommercialisere teknologi til industrien
 En række fødevarevirksomheder der har taget lederskab til programmerne.
Programmet bør kunne være til stor inspiration for regioner, hvor myndigheder,
videninstitutioner og traditionelle erhverv kan se et perspektiv i at indgå i et langsigtet
strategisk samarbejde om at udvikle det teknologiske niveau i erhvervet.
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