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 A Målet med min forskning er 
at etablere metoder, som forbedrer 
estimeringen af bølgeenergien på 
basis af de bevægelser, man kan 
måle, at et skib er udsat for.
Lektor Ulrik Dam Nielsen, DTU Mekanik,  
om emnet for hans doktorafhandling.
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Aftenstudier
AFTENMODUL Fra 
næste studieår afvikles 
mindst 20 kurser mellem 
kl. 17 og 22 tirsdag 
aften. Dermed bryder 
DTU med princippet om, 
at al undervisning ligger i 
dagtimerne.

INNOVATION s. 12

CAMPUSLIV s. 22UDDANNELSE s. 14

HÆDER Hvis jeg sagde ’Nu er jeg 
god nok’, ville livet ikke være så 
interessant mere,” siger professor 
Xiaolin Hou, som får verdens 
fornemste pris inden for nuklear 
kemi, Hevesy Medal Award.

”Det vigtigste 
er at bidrage 
til samfundet”

INITIATIV Studenterstartuppen DrinkSaver debuterede på Roskilde Festival 
og var med til at sætte rekord som en af hele 87 nye DTU-startups i 2018.

Antallet af nye startups 
steg igen i 2018



Ladies Night
6

mar

DTU Business inviterer til en af-
ten i selskab med fire stærke kvin-

delige rollemodeller. Årets indlægshol-
dere har vidt forskellige udgangspunk-
ter og veje til deres succes, og deres valg 
afspejler de udfordringer, de har mødt 
undervejs. Kl. 17.30 – 21.00. Gratis, 
men tilmelding er nødvendig. 
Se kortlink.dk/wvex

Åbent Hus
7

mar

Kl. 12-20 er der Åbent Hus på 
Lyngby Campus, hvor mere end 

30 uddannelser præsenterer sig selv. Der 
er rundvisninger på Lyngby og Ballerup 
Campus, man kan møde forskellige stu-
denterprojekter, studievejled  ningen 
m.fl. og høre oplæg med introduktion 
til DTU og arbejdslivet som ingeniør.

Check mate 2019
12-21

mar

Er du DTU’s skakmester 
2019? Kæmp din vej til top-

pen af årets knockout-skakturnering 
ved at bevise dit værd i spil mod stude-
rende såvel som undervisere. 12, 18. 19. 
og 21. marts kl. 15-21 i biblioteket, 
Lyngby Campus. Se kalenderen.

Bæredygtigheds-
karavanen
18
mar

Ingeniørforeningen IDA’s Bære-
dygtighedskaravane besøger DTU 

Lyngby Campus 18. marts kl. 13.00 
-16.00. Besøget starter i Skylab og be-
væger sig derefter rundt på campus og 
flere institutter.

Sæt din LinkedIn-profil  
i spil
20
mar

DTU Alumni inviterer studerende 
og alumner til en aften om 

Linked In og netværk. Biblioteket, Lyng-
by Campus kl. 17-18.30. Oplæg af Sys 
 Vecht. Tilmelding på kortlink.dk/wvf5

Afsked med Martin Vigild
22
mar

Der holdes afskedsreception for 
dekan Martin Vigild 22. marts kl. 

15 i biblioteket i bygning 101 på Lyngby 
Campus.

Smart City Hub #2
28
mar

Samarbejde på tværs af studeren-
de, virksomheder, forskere og 

kommuner, som alle arbejder med by-
udvikling, data samt soft- og hardware 
på det tekniske og/eller forretnings-
mæssige niveau. Kl. 17-18 i biblioteket, 
Lyngby Campus.

Club for programmers
CODE Code Club is a community for both 
beginners and expert programmers. 

Cross-party climate debate  
CLIMATE On 25 March, DTU Management 
will be hosting a cross-party debate to-
gether with the Danish Socialist People’s 
Party and the Green Student Movement.

The talent of the individual 
EMNEORD When we talk about supporting talent, for me it’s not only 
about supporting the few very gifted students—an area in which I believe 
we excel. Once you become a student at DTU, you have already shown 
talents without which you would not have been admitted . Now it is the 
lecturer’s job to discover what makes each student unique, which is the 
core task of the good lecturer.  

Ladies Night · Open House ·  
Checkmate 2019 · 
Sustainability caravan · Put 
your LinkedIn profile to work 
· Goodbye to Martin Vigild · 
Smart City Hub #2

  A Kunsten er nemlig 
ikke at sidde med 

korslagte arme og se 100 
studerende defilere forbi 

og så vælge den bedste.

Her i Danmark har vi for vane at kalde talent for vores vig-
tigste råstof, og for nylig offentliggjorde regeringen en plan 
for en samlet national talentindsats i grundskolen og på ung-
domsuddannelserne. 

Det er godt at gøre en indsats for de særlig talentfulde børn 
og unge, som kan have deres helt egne udfordringer med at 
håndtere den gave, naturen har givet dem. Men hvad skal vi 
på universiteterne gøre for de meget talentfulde? 

På DTU har vi et Honours Programme, som giver særlig 
talentfulde studerende muligheder for at udnytte deres ev-
ner fuldt ud ved hjælp af ekstra ressourcer og støtte fra vores 
forskere. Det er et program, som vi er glade for, og som har 
været med til at gøre mange talenter endnu bedre i tidens løb.

Men når vi taler om at understøtte talent, så 
handler det for mig at se ikke kun om de få, meget 
begavede, hvor jeg faktisk ikke synes, vi har de 
store udfordringer. Vores største opgave og udfor-
dring er at finde talentet hos den enkelte.

Kunsten er nemlig ikke at sidde med korslagte 
arme og se 100 studerende defilere forbi og så 

vælge den bedste. For det første er det ikke særlig svært, og 
for det andet er der grænser for, hvor meget dygtigere vi kan 
gøre de allerbedste. 

Når man først er blevet optaget som studerende på DTU, 
har man allerede et vist mål af talent, ellers var man ikke kom-
met ind. Men derefter er det undervisernes opgave at finde 
ud, hvad der gør den enkelte studerende unik. Dét er kernen 
i den gode undervisers arbejde. 

At finde talentet hos den enkelte er svært, fordi vi men-
nesker er så forskellige. Vi har forskellige udgangspunkter, vi 
drives og fascineres af forskellige ting, nogle arbejder bedst 
alene, andre fungerer bedst i grupper og så videre. 

Derfor er kunsten at finde de greb, der fremmer talentet 
hos den enkelte. Det betyder ikke, at alle skal have 12 i alt, 
for det er et både umuligt og unødvendigt mål. Når vi finder 
dét, der gør hver enkelt studerende til et helt særligt og godt 
valg for den virksomhed, der skal ansætte ham eller hende 
efter endt uddannelse, så har vi gjort vores talentarbejde godt. 

Som underviser er man ikke i tvivl, når det lykkes. Det ved 
enhver, der har prøvet at se lyset i en studerendes øjne, når 
tiøren falder, fordi man sagde noget, der fik tingene til at gå 
op i en højere enhed. Den oplevelse er noget af det største, 
en underviser kan opnå. 

Talentet hos  
den enkelte
TALENTPLEJE Det vigtigste er ikke at få øje 
på de særlig talentfulde, men at finde det 
særlige hos hver enkelt studerende.

Tværpolitisk 
klimadebat 
KLIMA DTU Management 
holder et tværpolitisk debat-
arrangement sammen med 
SF og Den Grønne Studenter-
bevægelse 25. marts.  

Af Tine Naja Berg

Det haster med at få gjort noget ved de 
globale klimaudfordringer, men hvad skal 
der egentlig til? Hvordan får vi sat skub 
i udviklingen af fremtidens teknologiske 
løsninger, og hvad kræver det politisk? 

Det sætter DTU Managements Afde-
ling for Sustainability, SF og Den Grønne 
Studenterbevægelse fokus på ved et tvær-
politisk debatarrangement, hvor forskere, 
politiske folketingskandidater og repræ-
sentanter fra bl.a. Klimarådet og Concito 
drøfter, hvad der skal til. 

Klub for 
programmører
KODE På DTU Bibliotek i 
Lyngby kan man hver onsdag 
i 13-ugers-perioden møde 
andre, der arbejder med at 
kode.

Af Marianne Vang Ryde

Code Club er et fællesskab for både be-
gyndere og eksperter, studerende og an-
satte, der arbejder med programmering. 
Det er både for nybegyndere, der ingen 
tidligere erfaring har med programme-
ring, og dem, der bare godt kunne tænke 
sig at være del af et fællesskab og få en 
snack, mens de koder.

En gruppe DTU-studerende med erfa-
ring og viden om kodning og data facili-
terer og fungerer som support, hvis man 
har spørgsmål eller udfordringer med sit 
kodningsprojekt. 

Medbring godt humør, computer og 
kodeprojekt. Gratis snacks og drikkeva-
rer til alle deltagere.

Se kalenderen.

Se flere arrangementer i 
kalenderen på dtu.dk

 n Om arrangementet
Sted: DTU Bibliotek, Lyngby, i kælderen 

Tid: Alle onsdage i 13-ugers-perioden  
kl. 15.00-19.00

Adgang: Alle er velkomne. Evt. spørgsmål til  
bibliotek@dtu.dk

 n Om arrangementet
Sted: DTU Lyngby Campus, Oticon Salen 

Tid: 25. marts kl. 14-18

Adgang: Alle er velkomne. Hvis du vil være sikker på 
en plads, så tilmeld dig på tilmeld.dk/klimadebat
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n Dag for dag
Månedens begivenheder

n Day by day 

Bjarklev skriver / President's letter

Anders Bjarklev,  
rektor, DTU



The road to a fossil-free society
CONFERENCE DTU has taken the initiative for 
a conference at Industriens Hus on 18 March 
focusing on the role energy storage and con-
version can and should play when Denmark 
becomes independent of coal, oil, and gas.  

The conference will open with speeches 
by DTU President Anders Bjarklev and Lars 

Christian Lilleholt, Minister for Energy, Util-
ities and Climate. Following this, three sen-
ior executives from Siemens, Energinet, and 
Seas-Nve will be interviewed on the following 
topics: Should Denmark focus on energy stor-
age? And are we getting maximum return on 
investment? 

Tech film and conference
FILM This year’s edition of the CPH:DOX 
film festival runs from 20 to 31 March and 
features several technology-related films in-
cluding ‘Trust Machine: The Story of Block-
chain’—and ‘Bellingcat: Truth in a Post-Truth 
World’ about a group of online investigators 
determined to expose the truth of impenetra-
ble news stories from around the world.  

‘Jawline’ about a boy from Tennessee who 
drops out of school to pursue his dream of 
becoming famous on social media. And 
‘Sakawa’ about three young people from 
Ghana who in desperation resort to inter-
net scamming using black magic.
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FORSKNINGSMINISTEREN 
PÅ BESØG  

25. februar besøgte forskningsmini-
ster Tommy Ahlers DTU. På program-
met var en rundtur i Power Lab og 
en debat med DTU-studerende om 
fleksible uddannelser, udfordringer 
i studielivet, og hvordan vi kan gøre 
det ok at fejle. Besøget startede 
på DTU Space, hvor ministeren så 
flere laboratorier og bl.a. drøftede 
forskningen i Jordens magnetfelt 
med forskerne. Her ser han på et 
reference-magne tometer. Dem byg-
ger DTU Space til brug på jordbase-
rede geomagnetiske observatorier 
over hele verden.

Af Marianne Vang Ryde

DTU har taget initiativ til en konfe-
rence, der holdes i Industriens Hus 18. 
marts. Her skal det drøftes, hvilken rolle 
energilagring og -konvertering kan og 
skal spille, når Danmark skal blive uaf-
hængigt af kul, olie og gas. 

Konferencen indledes med taler af 
rektor Anders Bjarklev og energi,- for-
synings- og klimaminister Lars Chri-
stian Lilleholt. Derefter bliver tre tople-
dere fra Siemens, Energinet og Seas-nve 
interviewet om emnerne: Skal Danmark 
satse på energilagring? og får vi det op-
timale ud af vores penge?

Med energiaftalen lægges der op til 
at hæve bevillingerne til dansk energi-
forskning til 1 mia. i 2024. Men hvordan 
bruger vi pengene bedst, og har vi de 
rette instrumenter? Det diskuteres i de 
næste oplæg, hvorefter institutdirektør 

Søren Linderoth, DTU Energi, taler om 
nøglen til et fossilfrit samfund. 

Formiddagen afsluttes med en panel-
debat. 

Af Marianne Vang Ryde

Årets udgave af filmfestivalen CPH:DOX 
har flere teknologirelaterede film på pro-
grammet, heriblandt ’Trust Machine: The 
Story of Blockchain’ og ’Bellingcat: Truth 
in a Post-Truth World’ om en gruppe on-
line-efterforskere, som vil afsløre sandhe-
den i uigennemtrængelige nyhedshisto-
rier fra hele verden. 

’Jawline’ handler om en dreng fra Ten-
nessee, der dropper ud af skolen med 
drømme om at blive kendt på sociale me-
dier. Og ’Sakawa’ om tre unge fra Ghana, 
der i desperation tyer til internet-scam-
ming ved hjælp af sort magi. 

Under festivalen holdes en teknologi-
konference, som stiller spørgsmålet: 
Hvordan holder vi vores fantasi åben og 
demokratisk i en verden, hvor teknologi 
i stadig stigende grad former vores liv – 
ofte uden vores bevidsthed? 

I Kunsthal Charlottenborg vil der 
være en række interaktive installationer, 
hvor publikum placeres midt i værkerne 
med alle sanserne i spil, og en VR-biograf 
med film, der udspiller sig i 360 grader 
rundt om beskueren.

Tech-film og –konference
FILM 20.-31. marts holdes dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX 
i København med masser af teknologirelateret indhold.

Vejen til et fossilfrit samfund
KONFERENCE 18. marts holder DTU sammen med Dansk 
Industri en konference om energilagring og -konvertering 
som vejen til det fossilfrie samfund.

 n Om arrangementet
Sted: Kunsthal Charlottenborg og andre steder i byen

Tid: 20.- 31. marts

Adgang: Læs mere og køb billetter via hjemmesiden 
cphdox.dk

 n Om arrangementet
Sted: DI, H.C. Andersens Boulevard 18

Tid: 18. marts kl. 9:00-12:00

Adgang: Gratis adgang. Læs mere. Tilmeld senest 
11. marts på kortlink.dk/wwkm
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Fra filmen Bellingcat: Truth in a Post-
Truth World, som kan ses på CPH:DOX.

 From the film Bellingcat: Truth in a Post-Truth 
World which can be seen at CPH:DOX.
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Foundation supports 3D 
printing research · Industrial 
Researcher Prize at DTU · 
Bio-map shows chemical 
production routes · Expanded 
Danish-Norwegian offshore 
wind power cooperation 

Fond støtter forskning i 
3D-print
Grundfos Fonden har for første gang 
givet en bevilling til forskning i 3D-
print. Den unge forsker David Bue 
Pedersen, der står i spidsen for DTU 
Mekaniks forskning på området, har 
modtaget 17,8 mio. kr. til et femårigt 
projekt. Målet er at bringe processerne 
bag teknologierne til 3D-print til sit 
ypper ste, når det handler om geome-
trisk præcision og mekaniske anven-
delsesmuligheder. Det gælder både 
3D-print i metal og plast, additive 
manufacturing, som disci plinen også 
benævnes.

Erhvervsforskerprisen  
til DTU
Innovationsfondens erhvervsforsker-
pris er blevet tildelt Martina Fischetti, 

der i sin erhvervs-ph.d. har ud-
viklet matematiske modeller 

til design af havvindmølle-
parker. Hun har bl.a. udvik-
let en model, der kan bruges 
til at beregne den optimale 

placering af vindmøller in-
den for et defineret område, så 

de ikke ‘skygger’ for hinanden. Sam-
tidig har hun udviklet værktøjer til at 
optimere kabel-forbindelserne mellem 
vindmøllerne og til design af de sokler, 
som vindmøllerne står på. Martina er 
tilknyttet DTU som ekstern lektor.

Bio-kort viser produktions-
veje til kemikalier
Forskere fra koreanske KAIST og DTU 
Biosustain har fremstillet et meget de-
taljeret stofskiftekort, der viser alle de 
reaktioner i celler, som kan føre til, at 
de producerer forskellige industrielle 
kemikalier. Kortet vil gøre det betydelig 
lettere at konstruere mikroorganismer, 
som kan producere biobaserede og 
dermed bæredygtige kemikalier. Hol-
det ledes af Sang Yup Lee, professor ved 
 KAIST og videnskabelig direktør ved 
DTU Biosustain.

Dansk-norsk samarbejde 
om havvind udvides
Bedre og billigere havvindmølleparker 
er målet for et nyt dansk-norsk sam-
arbejde. I januar underskrev rektorer-
ne fra DTU, Norges teknisk-naturviten-
skapelige Universitet (NTNU) og 
koncernchefen i det norske forsknings-
institut SINTEF en ny samarbejdsaftale. 
Aftalen markerede begyndelsen på det 
fælles forskningscenter Nordic Off shore 
Wind R&I Centre (NOWRIC).

Whole grains are good and gluten is not unhealthy
GRAIN Since 2013, ‘Vælg fuldkorn’ (Choose 
whole grains) has been one of the official di-
etary guidelines. The guideline is now sup-
ported by the findings of a large number of re-
searchers from DTU and the University of Co-
penhagen (UCPH) at the Gut, Grain & Greens 
Center headed by Tine Rask Licht, Professor 
of Intestinal Microbiology at DTU Food.

Two major studies involving 120 subjects—
one on whole grains and one on gluten—
sought to document how grain-based diet af-
fects the risk for type 2 diabetes and cardiovas-
cular diseases—something which is linked to 
latent inflammation in the body—in technical 
jargon a phenomenon known as ‘low grade in-
flammation’. And the researchers were actually 

able to show that a whole grain diet reduces 
inflammation. The more whole grains you eat, 
the better the anti-inflammatory effect. 

“Rye in particular produces the beneficial 
effect,” says Tine. 

n Kort nyt
Forskere og resultater

n News in brief    

Af Marianne Vang Ryde

’Vælg fuldkorn’ har siden 2013 været et af 
de officielle kostråd. Og det bakkes op af 
de resultater, som en lang række forskere 
fra DTU og KU er nået frem til i cente-
ret Gut, Grain & Greens under ledelse 
af professor Tine Rask Licht, der arbej-
der med tarmens mikrobiologi på DTU 
Føde vareinstituttet.

To store studier med i alt 120 forsøgs-
personer – et om fuldkorn og et om gluten 
– skulle afdække, hvordan kornbaseret 
kost påvirker risikoen for type 2-diabe-
tes og hjerte-kar-sygdomme,  noget som 
hænger sammen med en  latent betændel-
sestilstand i kroppen, i fagsproget kaldet 
’low grade inflammation’. Og forskerne 
kunne faktisk vise, at fuldkornskost redu-
cerer inflammationen. Jo mere fuldkorn, 
man spiser, jo bedre antiinflammatorisk 
effekt får man. 

„Det er især rug, der har den gavnlige 
effekt,“ fortæller Tine. 

„Fuldkornsgruppen fik også et lille 
vægttab, og det kunne i princippet være 
det, der gav mindre inflammation. Vi 
fandt en direkte relation mellem mæng-
den af fuldkorn og inflammation. Sam-
tidig kunne vi se, at vægttabet skyldtes, at 
folk overordnet set havde et lidt mindre 
energiindtag, når de spiste fuldkorns-
kosten, end når de spiste kontrolkosten 
– sikkert på grund af, at fuldkorn giver 
en øget mæthedsfornemmelse.“

Gluten skader ikke raske
De seneste år har der været stort fokus 
på gluten, selv om kun en promille af be-
folkningen lider af den alvorlige sygdom 
cøliaki, der bevirker, at de ikke tåler den 
mindste berøring med gluten-proteinet. 

Gluten findes i kornsorterne hvede, 
rug og byg, og i glutenstudiet fik for-
søgspersonerne, der var let overvægtige, 
men ellers helt raske, en kost, hvor de tre 
kornsorter var erstattet med blandt andet 
havre, ris, majs og quinoa. 

Den glutenfattige kost havde ikke 
 nogen virkning i forhold til inflamma-
tionen i kroppen, hverken positiv  eller 
negativ, men deltagerne tabte sig en 
smule og rapporterede, at de følte sig 
mindre oppustede, når de ikke spiste glu-
tenholdig kost. Og det blev blæst stort op 
i medierne. 

„Men ud fra vores målinger kan vi 
konkludere, at forsøgspersonernes min-
dre oppustede fornemmelse ikke skyldes 
fravær af glutenproteinet, men fraværet 
af de kulhydrattyper, der findes i hvede, 
byg og rug. Så at fjerne disse kornpro-
dukter fuldstændigt fra mennesker, som 
ikke  lider af cøliaki, mener jeg vil være en 
overreaktion,” siger Tine. 

„Hvis man føler sig oppustet og har 
ubehag i maven, kan det være en rigtig 
god idé at spise mindre brød, især base-
ret på raffineret mel. Men hvis man helt 
fravælger korn, fravælger man også den 
gavnlige effekt af fuldkorn. Og så skal 
man være meget opmærksom på, hvad 
man erstatter det med. Ris og rismel har 
f.eks. et stort indhold af tungmetaller. 
 Ingen tager skade af at spise færre  pizzaer 
og mindre hvidt brød, men jeg vil bestemt 
ikke anbefale raske mennesker at droppe 
rugbrødsmadderne.“

Forskerne havde forventet, at fuldkorn 
også ville have en effekt på tarmens bak-
teriesammensætning, men det kunne de 
ikke tydeligt måle.

Til gengæld betød den glutenreduce-
rede kost, at de såkaldte bifidobakterier, 

som normalt regnes for gavnlige, for-
svandt fra tarmen. Om det er sundt eller 
usundt, kan Tine ikke afgøre, men hun 
mener ikke, at det har noget med glu-
tenproteinet at gøre. Bifidobakterierne 
lever af fibre og polysakkarider fra både 
fuldkorn og raffineret korn. Så de mister 
 deres konkurrencedygtighed i tarmen, 
når man tager kornet væk.

Fremtiden er individuelle kostråd
3G-centerprojektet er afsluttet, men for-
skerne er ikke færdige med at tolke på de 
mange data. Og Tine Rask Licht fortsæt-
ter sin forskning i sammenhængen mel-
lem kost og tarmbakterier. Hun tror, at 
netop tarmbakterierne er en del af forkla-
ringen på, at der er så store individuelle 
forskelle på, hvordan man har det med 
det, man spiser. 

Hun mener også, at det efterhånden 
vil blive muligt at give folk kostanbefalin-
ger, som passer specielt til dem. Måske vil 
man i fremtiden kunne aflevere afførings- 
urin- eller blodprøver til lægen og få en 
personlig kostvejledning ud fra resultatet 
af analyserne. 

Men indtil da anbefaler hun alle at lytte 
mere til Fødevarestyrelsens kostråd, som 
er baseret på videnskabelige data, end til 
de mange personlige historier om forskel-
lige fødevarer og deres eventuelle virkning.

„Spis varieret, vælg produkter, der 
ikke er for forarbejdede, og tag det i  øvrigt 
roligt. Bliv ikke bange for din mad, men 
mærk efter, hvordan du selv har det,“ 
 lyder hendes konklusion.  

Fuldkorn er godt og 
gluten er ikke usundt
KORN To store studier om virkningen af en kornbaseret kost er afsluttet. Leder af centeret 
’Gut, Grain & Greens’, professor Tine Rask Licht, opridser de vigtigste konklusioner.

Jo mere fuldkorn, man spiser, jo 
bedre antiinflammatorisk effekt 
får man. Og man taber sig også.

 The more whole grains you eat, the 
better the anti-inflammatory effect. 
And you also lose weight..

 n Få mere at vide
Tine Rask Licht, professor, DTU Fødevareinstituttet, 
trli@food.dtu.dk

3g-center.dk
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Nu er det bevist:
Elbiler kan også levere 
ydelser til elnettet
KOMMERCIELT I et demo-projekt har elbiler været koblet på det store elnet, når de alligevel 
holdt parkeret, og mod betaling hjulpet med at holde frekvensen konstant på 50 hertz. 

Now proven: Electric vehicles can supply power to the grid
COMMERCIAL Electric vehicles can do more 
than just be eco-friendly—now it has also 
been demonstrated that the cars can actively 
support the power grid on a large scale with-
out compromising user comfort, battery per-
formance, and economy. Electric vehicles can 
thus contribute to solving the challenges re-
sulting from an increase in the amount of re-

newable energy in the energy system. 
These are some of the conclusions from the 

Parker demonstration project which since 
2016 has tested how electric cars can best con-
tribute towards balancing the power grid—
and whether it is possible to support the power 
grid across car brands on a commercial basis. 
The project is funded by EUDP—the Energy 

Technology Development and Demonstration 
Programme.

Up until a few years ago, the so-called Ve-
hicle-to-Grid (V2G) services—whereby elec-
tric cars, for example, send power back to the 
grid—had only proved their worth in develop-
ment and demonstration projects. 

“Now we can see that a number of new 

electric cars on the market actually support 
this service and can thus make their batter-
ies available to the electricity grid,” says Peter 
Bach Andersen, Senior Researcher at DTU 
Electrical Engineering and head of the Parker 
project.

Af Ronnie R. Høgstrup

Elbiler kan mere end bare være grønne 
– nu er det også bevist, at bilerne aktivt 
kan støtte elnettet, og at de kan gøre det 
i stor skala, uden at det går ud over bru-
gernes komfort, batteriernes ydeevne og 
økonomien. Elbiler kan således bidrage 
til at løse de udfordringer, der opstår, når 
vi øger mængden af vedvarende energi i 
energisystemet. 

Sådan lyder nogle af konklusionerne 
fra demonstrationsprojekt Parker, som 
siden 2016 har testet, hvordan elbiler 
bedst kan bidrage til at balancere elnet-
tet, og om det er muligt at støtte elnettet 
på tværs af bilmærker på kommercielle 

vilkår. Projektet er er støttet af EUDP, 
Det Energiteknologiske Udviklings- og 
Demonstrationsprogram.

De såkaldte Vehicle-to-Grid-ydelser 
(V2G), hvor elbiler f.eks. sender strøm 
tilbage i elnettet, havde indtil for få år 
 siden kun bevist deres værd i udviklings- 
og demonstrationsprojekter. 

„Nu kan vi se, at en række nye elbi-
ler på markedet rent faktisk understøt-
ter denne egenskab og dermed kan stille 
deres batterier til rådighed for elnettet,“ 
fortæller Peter Bach Andersen, seniorfor-
sker hos DTU Elektro og leder af Parker-
projektet.

De forskellige test i projektet er udført 
med V2G-ladestandere fra den globale 

energiteknologivirksomhed Enel X på 
elbiler, som allerede findes på markedet, 
og som har den nødvendige V2G-tekno-
logi integreret. Det drejer sig om 10 Nis-
san elbiler, som er ejet af Frederiksberg 
Forsyning, samt elbiler fra Mitsubishi og 
Peugeot, som er placeret ved projektets 
testfaciliteter på Risø Campus. 

Det er første gang, teknologien og 
leve ringen af ydelser til elnettet er blevet 
testet på mere end én bil, og med omfat-
tende test på tværs af bilmærker, batteri-
størrelser og markeder har Parker vist, at 
V2G kan skaleres op til tusindvis af biler.

En af de ydelser, som projektet har 
bevist, fungerer på markedsvilkår, er fre-
kvensregulering, som er blevet testet på 

elbilerne hos Frederiksberg For syning. 
Frekvensregulering er den ydelse, der 
har det største indtjeningspotentiale, men 
som samtidig er den sværeste at  levere. 
Parker har testet og valideret, at frekvens-
regulering som service kan leveres på 
kommercielle vilkår. 

I mere end 12.000 timer har elbilerne 
hos Frederiksberg Forsyning været koblet 
på det store elnet og hjulpet med at regu-
lere frekvensen, så den konstant holdes 
på 50 Hertz. Til gengæld har de kommer-
cielle partnere i Frederiksberg Forsyning 
modtaget betaling for at stille bilernes 
batterier til rådighed, når de allige vel 
holdt parkeret. 

Ud over frekvensregulering kan elbiler 
også levere en række andre ydelser. De 
kan sættes til at lade, når strømmen er 
grønnest, de kan forhindre overbelast-
ninger i elnettet, og man kan endda se 
helt nye anvendelser, f.eks. ved at elbiler 
bruges som et stort mobilt batteri for at 
give adgang til strøm i nødsituationer.

For at levere frekvensregulering på 
kommercielle vilkår skal bilerne opfylde 
kravene fra markedet, og det handler i høj 
grad om, hvor hurtigt bilerne kan reagere 
på markedets efterspørgsel. Resultaterne 
viser, at elbilerne reagerer med en hastig-
hed på 5-7 sekunder, og at de dermed 
 lever op til markedsvilkårene. 

Baner vejen for nye standarder 
For at sikre den fortsatte udrulning af el-
biler, som kan bidrage til at balancere el-
nettet, er det nødvendigt at få indført en 
række standarder, som kan hjælpe bilpro-
ducenter med at ensrette produktionen 
af de elbiler, der kan levere balancerende 
ydelser til nettet. 

I den forbindelse har Parker-projektet 
lavet en definition på, hvilke egenskaber 
elbiler skal have, for at de kan kobles på 
nettet verden over – disse egenskaber kal-
des for ’Grid Keys’. Næste skridt er at få 
skrevet disse Grid Keys ind i de europæi-
ske standarder, så man sikrer en ensartet 
implementering af V2G på tværs af mar-
keder og bilmærker.

Elbiler kan hjælpe til at holde frekvensen 
på 50 Hertz i elnettet.

 Electric vehicles can help to maintain the 
frequency of 50 Hz in the power grid.

Demonstrationsprojektet Parker har testet, hvordan elbiler kan bidrage til at balancere elnettet på kommercielle vilkår.
 The Parker demonstration project has tested how electric cars can help to balance the power grid on a commercial basis.
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 n Få mere at vide 
Peter Bach Andersen, projektleder, DTU Elektro, 
pba@elektro.dtu.dk.  
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Knowledge of wave energy can result in more eco-friendly shipping
DOCTORAL DISSERTATION Anyone who 
has ever swum in the North Sea can attest to 
the immense power of the waves. Wave energy 
is often even greater at sea—a fact that has ma-
jor implications for all types of shipping.

As a researcher at DTU Mechanical En-
gineering, Ulrik Dam Nielsen has for many 
years worked on methods to calculate and 

predict how ocean waves affect shipping and 
other floating structures at sea. This research 
has now formed the basis for a doctoral dis-
sertation which he presented on 7 February.

Knowledge of the size and extent of the 
waves—i.e. the wave energy in the form of 
wave spectra—is essential in connection with 
calculations of ship safety and fuel consump-

tion. The dissertation is therefore a significant 
step forward in the efforts to optimize fuel 
consumption and improve safety on today’s 
manned vessels and autonomous ships of the 
future. 

“Armed with precise information about 
wave energy in the areas where their ships are 
sailing, shipping companies will have a more 

precise analysis of their ships’ fuel consump-
tion. Typically, shipping companies order an 
estimate of the weather conditions in a wide 
area around their ships from a meteorologi-
cal institute. Such estimates, however, may be 
quite inaccurate, as the individual ship’s posi-
tion rarely matches exactly with the estimate 
site,” says the new Dr.Techn.

Af Jeppe Mølgaard og Marianne Vang Ryde

Enhver, der har badet ved Vesterhavet, 
kender til bølgernes voldsomme kraft. 
På åbent hav er bølgeenergien ofte endnu 
større, og det har store konsekvenser for 
alle typer flydende fartøjer.  

Ulrik Dam Nielsen har igennem 
mange år som forsker på DTU Mekanik 
arbejdet med metoder til at beregne og 
forudsige, hvordan havbølger påvirker 
skibe og andre flydende konstruktioner 
på havet. Forskningen har 
dannet basis for en doktoraf-
handling, som han forsvarede 
den 7. februar.

Kendskab til bølgernes 
størrelse og udbredelse, dvs. 
bølgernes energi i form af 
bølgespektre, er essentiel i 
forbindelse med beregninger 
af skibes sikkerhed og brænd-
stofforbrug. Og afhandlingen 
 giver således et væsentlig bi-
drag til arbejdet med at op-
timere brændstofforbruget og forbedre 
sikkerheden på nutidens bemandede og 
fremtidens autonome skibe. 

„Rederier vil kunne få en mere præcis 
analyse af deres skibes brændstofforbrug, 
hvis de ved, hvordan bølgerne ser ud nøj-
agtigt der, hvor skibene sejler. I dag er den 
typiske situation, at et rederi bestiller et 

estimat over vejrforholdene i et stort om-
råde omkring deres skibe hos et meteo-
rologisk institut. Sådanne estimater kan 
dog være ganske upræcise, da det enkelte 
skibs position sjældent passer nøjagtigt 
med stedet for estimatet,“ siger den ny-
bagte dr.techn. 

„Desuden fås estimatet først flere dage 
senere. Derfor er målet med min forsk-
ning at etablere metoder, som forbedrer 
estimeringen af bølgeenergien på basis af 
de bevægelser, man kan måle, at skibet 

er udsat for, vel at mærke på 
skibets præcise position og i 
det aktuelle øjeblik.“ 

Et sejlende containerskib 
møder modstand både fra 
det stille vand og fra bøl-
gerne. Rederierne har de 
seneste 10-15 år haft sta-
dig større fokus på miljø og 
brændstoføkonomi, hvilket 
blandt andet har ført til, at 
særligt containerskibe sej-
ler væsentligt langsommere 

end tidligere. Og det har reduceret stil-
levandsmodstanden betragteligt, mens 
modstanden som følge af sejlads i bølger 
er blevet relativt større. Derfor er det vig-
tigt at have præcis viden om bølgernes 
størrelse og udbredelse.

„Der er generelt kommet mere fokus 
på at monitorere de enkelte skibes per-

formance, så man hele tiden kan opti-
mere ydeevnen mest muligt. Eksempel-
vis er propelleren og skroget udsat for 
slid og begroning af forskellige biologi-
ske mikro organismer, hvilket øger mod-
standen. Hvis vi ved præcis, hvilken slags 
bølger skibet er udsat for på forskellige 
strækninger, kan rederierne mere præ-
cist udregne, om en dårlig performance 
skyldes vejrforhold, eller om skroget skal 
renses,“ forklarer Ulrik Dam Nielsen.

Bølgeestimering øger sikkerheden
Den videnskabelige estimering af bølgers 
energi har potentiale til mere end at opti-
mere brændstofforbruget – det kan nem-
lig også højne sikkerheden både på skibe 
og i forbindelse med anlæg og vedlige-
holdelse af forskellige offshore-konstruk-
tioner. Således kan der med kendskab 
til bølgernes energi fastlægges såkaldte 
operationsvinduer, som siger noget om, 
hvorvidt det f.eks. er sikkert at gennem-
føre en løfteoperation fra et kranskib.

„En kaptajn eller et autonomt skib kan 
med større sikkerhed navigere gennem 
en hård sø, hvis der er pålidelige data om 
bølgerne til rådighed under sejladsen,“ 
siger Ulrik Dam Nielsen og 
fortsætter: 

„Man har lignende 
problemer inden for 
offshore-industrien, 

hvor man skal lave installation og ved-
ligeholdelse af blandt andet vindmøller 
og havfiskebrug. De arbejder med opera-
tionsvinduer og vil gerne vide, om de sik-
kert kan foretage en operation de næste 
30-60 minutter frem i tid. Og den eneste 
måde at vide det på, er ved at vide noget 
om bølgerne.“ 

Fremtidsperspektiver
Siden Ulrik skrev sin ph.d. i 2002-2005 
har han arbejdet som forsker og lektor på 
DTU Mekanik. Her har han løbende ind-
samlet data og resultater fra sin forskning 
i bølgeestimering, som han har brugt i sin 
afhandling.

„Jeg synes, det er interessant at arbejde 
med problemstillinger knyttet til skibes 
sejlads og operation i bølger, og koblin-
gen mellem skib og bølger er central, når 
et skib skal bruges som en sejlende bøl-
gebøje, altså til bølgeestimering. 

Et andet element er, at viden om dette 
emne stadig ikke er blevet implemen-
teret i kommerciel skala. Derfor håber 
jeg, at min doktorafhandling er et skridt 
på  vejen til at gøre fremtidens skibe og 
 deres operationer sikrere og mere miljø-
venlige.“

Viden om bølgers energi kan 
give mere miljøvenlig skibsfart
DOKTORAFHANDLING Ulrik Dam Nielsen kaster nyt lys på den påvirkning fra bølger, et skib er udsat for under sejladsen.

 n Få mere af vide
Ulrik Dam Nielsen, DTU Mekanik, udn@mek.dtu.dk
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Med Ulrik Dam Nielsens forskning 
kan skibssikkerheden øges og 
brændstofforbruget mindskes. 

 Ulrik Dam Nielsen’s research can 
increase ship safety and reduce fuel 
consumption. 

  A Der er generelt 
kommet mere fokus 
på at monitorere 
de enkelte skibes 
performance, så 
man hele tiden kan 
optimere ydeevnen 
mest muligt.
Ulrik Dam Nielsen
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Plants to be avoided
FLORA DTU Food has helped the Danish Vet-
erinary and Food Administration to evaluate 
the risk of using wild plants and ornamental 
plants in cooking. Among other things, the re-
searchers have studied the naturally occurring 
chemical substances found in the plants and 
whether there is evidence that the plants have 
been consumed as food in the EU before 1997. 

1 The borage plant (Borage officinalis L.) Re-
searchers advise against consuming the flowers.
2 The common bugloss (Anchusa officina  lis 
L.) Researchers advise against consuming the 
flowers. 
3 Viper’s bugloss (Echium vulgare  L.) Research-
ers advise against consuming the flowers. 
4 The beach pea also called sea pea (Lathyrus 

japonicus Willd.) Researchers advise against 
consuming the flowers. 
5 The garden rhubarb (Rheum rhabarbarum L.) 
Researchers warn against using both raw and 
heat-treated rhubarb leaves in cooking. 
6 Common broom (Cytisus scoparius (L.) Link: 
Researchers conclude that there may be a risk 
associated with eating the flower.

7 Fruit of the common beech (beech nut) ( Fagus 
sylvatica  L.) A few seeds are harmless, but the 
researchers do not recommend consuming 
large quantities. 

Af Christina Tækker 

DTU Fødevareinstituttet har hjulpet 
Føde varestyrelsen med at vurdere risi-
koen ved at bruge vilde planter og pryd-
planter i madlavningen. Forskerne har 
bl.a. undersøgt, hvilke naturlige kemiske 
indholdsstoffer, der findes i planterne, og 
om der er kendskab til, at planterne har 
været spist som mad i EU før 1997. 

FLORA Interessen for at lave mad af vilde planter og 
prydplanter vokser. Men det er ikke helt uden risiko. 
Her er syv planter, man skal holde sig fra.  

 n Få mere at vide 
Kirsten Pilegaard, seniorrådgiver,  
DTU Fødevareinstituttet, kpil@food.dtu.dk.

Blomster i mad populært, men sikkerheden er 
 dårligt belyst. Læs artikel på kortlink.dk/wv29.

Risikovurdering af rabarberblade.  
Læs mere på kortlink.dk/wv27.

Risikovurdering af bog.  
Læs mere på kortlink.dk/wv28.

Blade fra haverabarber 
(Rheum rhabarbarum L.)

Kun stilken fra haverabarber er en almindelig 
anvendt fødevare og kan spises. Under 1. 
verdenskrig, hvor der var mangel på spiseligt 
grønt, har bladet været anvendt som erstat-
ning for spinat, hvilket dog har ført til døds-
fald. DTU-forskerne advarer mod at anvende 
både rå og varmebehandlede rabarberblade i 
madlavningen. 

Blomster fra strandfladbælg 
også kaldet strandært 
(Lathyrus japonicus Willd.)

Blomsterne har ikke været spist som mad i 
Europa. Der er ikke publiceret undersøgelser 
af indholdsstofferne i blomsterne. Det er vel-
kendt, at frø fra en anden plante i Lathyrus-
slægten, græsfladbælg, kan indeholde en 
giftig aminosyre, som i store mængder bl.a. 
kan give varige skader på nervesystemet hos 
mennesker. Det frarådes at spise blomsterne. 

Blomster fra almindelig 
slangehoved 
(Echium vulgare L.)

Almindelig slangehoved er endnu et medlem 
af Rublad-familien. Blomsterne har ikke været 
spist som mad i Europa. Flere undersøgelser 
har vist, at blomsterne indeholder pyrrolizi-
dinalkaloider, som er kendt for at kunne for-
årsage leverskade efter længere tids indtag. 
Det frarådes at spise blomsterne. 

Blomster fra lægeoksetunge 
(Anchusa officinalis L.)

Lægeoksetunge tilhører Rublad-familien lige-
som almindelig hjulkrone. Blomsterne har ikke 
været spist som mad i Europa. Blomsterne er 
ikke undersøgt. Der findes et pyrrolizidinalka-
loid i plantens overjordiske dele og i frøet. Det 
frarådes at spise blomsterne. 

Blomster fra almindelig hjulkrone (Borago officinalis L.)

Blomsterne fra almindelig hjulkrone har 
været spist i Europa. I blomsterne er der 
imidlertid fundet pyrrolizidinalkaloider; 
stoffer som er kendt for at kunne forårsage 

leverskade efter længere tids indtag. Stof-
ferne kan også skade arveanlæggene (DNA) 
og være kræftfremkaldende. Det frarådes at 
spise blomsterne.  

Frugten fra bøgetræet (bog) (Fagus sylvatica L.)

Mange har nok som børn spist nogle få kerner af bog, når man gik i 
skoven. Hvis man holder sig til nogle få kerner, er det ufarligt, men det 
fra rådes at indtage større mængder. Bog har givet akutte forgiftningstil-
fælde hos mennesker – det gælder både rå og varmebehandlede. Forgift-
ning er set allerede efter indtag af 10-20 stykker. 

Planter man 
ikke bør spise
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Blomster fra almindelig gyvel  
(Cytisus scoparius (L.) Link)

Blomsterne – eller andre plantedele af gyvel 
– har ikke været spist som mad i Europa. Blom-
sterne indeholder bl.a. stoffet spartein, som 
kan være giftigt i større mængder. Planten er 
medtaget i forskellige opslagsbøger om gift-
planter. Forskerne vurderer, at der kan være 
en risiko forbundet med at indtage blomsten.  
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Bacteria to produce sustainable fluorinated substances
CELL FACTORY Fluoride is used in a quarter of the world’s 
pharmaceutical products, but also in Teflon, pesticides, 
toothpaste, and perfume. Fluorinated substances are also 
used for self-cleaning surfaces like glass and low-energy 
coatings—e.g. in electronic components. Currently, these 
products are produced using toxic chemicals which are 
harmful to the environment. However, a new EU-funded 
research project will offer a more sustainable alternative 

to the production of fluorinated products. The researchers 
will genetically modify the robust bacterium Pseudomonas 
putida to a so-called microbial cell factory, enabling the 
bacterium to produce fluoropolymers.

“We’re working with a specific enzyme which is able 
to form a bond between fluorine and carbon molecules, 
which is the first step towards being able to produce fluori-
nated products sustainably,” says Pablo Ivan Nikel.

Af Anders Østerby Mønsted og Anne Wärme Lykke

Fluor anvendes i en fjerdedel af verdens lægemidler, 
men også i teflon, pesticider, tandpasta og parfu-
mer. Fluorerede stoffer bruges desuden til selvren-
sende overflader som glas og lavenergibelægninger, 
f.eks. i elektroniske komponenter. I dag fremstilles 
disse produkter ved brug af giftige kemikalier, der 
er skadelige for miljøet. Men et nyt forskningspro-
jekt finan sieret af EU vil tilbyde et mere bæredyg-
tigt alter nativ til fremstilling af fluorprodukter. For-
skerne vil genmodificere den robuste bakterie Pseu-
domonas putida til en såkaldt biologisk cellefabrik, 
så bakterien kan fremstille fluor-polymerer.

„Vi arbejder med et specifikt enzym, der er i stand 
til at danne en forbindelse mellem fluor og kulstof-
molekyler (en af de stærkeste forbindelser i organisk 
kemi, red.), hvilket er første skridt i retning mod at 
kunne fremstille fluorerede produkter bæredygtigt,“ 
siger Pablo Ivan Nikel, der er er seniorforsker ved 
DTU Biosustain. Han koordinerer forskningspro-
jektet SinFonia, der har modtaget knap 60 mio. kr. 
fra EU. 

Fluor er vanskeligt at håndtere for kemikalie-
industrien, fordi det er en ekstremt reaktiv og giftig 
gas, og de fluorerede stoffer er svært nedbrydelige og 
ophober sig i både mennesker og miljø. Derfor sigter 
forskerne efter at omgå de kemiske reaktioner ved at 
fremstille fluorerede stoffer i modificerede bakterier. 

Indtil videre har forskerne kun dyrket bakterien i 
mindre skala, da de stadig arbejder på at optimere det 
genetiske design. I projektet er målsætningen dog at 
dyrke bakterierne i forsøgstanke på op mod 50 liter.

Produktion og salg af fluorerede produkter udgør 
på verdensplan et milliardstort marked. Derfor vil 
en succesfuld fremstilling af fluorerede stoffer i en 
cellefabrik være et stort gennembrud.

Celler gøres afhængige 
En af de største udfordringer er at få designet og kon-
strueret effektive cellefabrikker, som kan producere 
kæder af fluorerede stoffer. Stofferne er nemlig ikke 
en naturlig del af cellens biokemi. Derfor bliver det 
nødvendigt at koble fluorerings-maskineriet med 
livsvigtige stofskiftefunktioner i cellen, så cellen bli-
ver afhængig af at producere stofferne for at overleve.

„Vores mål er at gøre cellerne afhængige af fluo-
rinerings-signalvejene for at vokse og overleve. Hvis 
cellefabrikken kan producere de her polymerer, vil vi 
i hvert fald i nogen grad kunne erstatte den traditio-
nelle kemiske syntese med miljøvenlige produkter,” 
siger Pablo Ivan Nikel.

Biologisk fremstillede fluorerede produkter vil i 
første omgang blive anvendt til produkter med høj 
markedsværdi.

„Jeg oplever stor interesse for bakterierne fra 
farma virksomheder, der hungrer efter billigere og 
mere bæredygtige alternativer til den giftige synte-
tisering,“ siger Pablo, som er i gang med at patentere 
processen og derfor gerne vil begrænse informatio-
nerne om, hvilke konkrete metoder, han har brugt.

Bakterier skal fremstille 
bæredygtige fluorstoffer
CELLEFABRIK Et nyt EU-projekt vil modificere bakterier og gøre dem i stand 
til at producere fluorerede stoffer bæredygtigt.

Protein fragments may reveal cancer · Better post-
insulation of historic buildings · New knowledge 
about spread of MRSA

n Aktuel ph.d.
Et udpluk af de nyeste ph.d.-afhandlinger på DTU

Redigeret af Tore Vind Jensen

Protein-fragmenter afslører måske kræft
På trods af omfattende forskning og mange kliniske forsøg med ny 
kræftmedicin hvert år fortsætter kræft med at være en af de største 
dødsårsager i den vestlige verden. En del af forklaringen skal findes 
i, at kræft i mange år blev betragtet som en rent genetisk sygdom. 

Vi ved nu, at kræftens genom i samspil med det miljø, som omgi-
ver kræftknuden, er det, der gør det muligt for kræften at brede sig. 
Kan man derfor påvise tegn på ændringer i miljøet, der omkranser 
tumoren – ved hjælp af såkaldte biomarkører – er der potentiale 
for at forbedre diagnosticeringen og dermed prognosen for kræft-
patienter. 

Stephanie Nina Kehlet fra 
DTU Bioengineering har 
påvist specifikke kollagen-
fragmenter i blodet og fun-
det tydelige tegn på, at de 
kan være biomarkører for 
en kræftknude og spredning 
af den. Kollagenfragmenter-
ne stammer fra miljøet om-
kring kræfttumoren og kan 
ses i blodet, efter en tumor er opstået og spreder sig. Proteinerne er 
lovende biomarkører, da de generelt var forhøjede hos patienter med 
tyktarmskræft i forhold til raske kontrolpersoner, og høje niveauer 
før behandling kunne forudsige en større risiko for død. 

Bedre efterisolering af historiske bygninger
Bygninger står for 40 procent af det samlede energiforbrug i Europa 
og mere end en tredjedel af den danske bygningsmasse består af 
historiske bygninger med massivt, uisoleret murværk. Tessa Kvist 
Hansen fra DTU Byg har undersøgt mulighederne for indvendig 
efterisolering for at reducere varmetabet, samtidig med at man be-
varer bygningernes facader. 

Indvendig efterisolering af massivt murværk øger risikoen for 
fugtophobning, hvilket igen øger risikoen for eksempelvis skimmel, 
råd og frostskader. Hendes undersøgelser og forsøg har givet nye 
input til de modeller, man bruger til at simulere forholdene for at 
finde de mest egnede isoleringsløsninger. 

Det drejer sig f.eks. om 
slagregn, behandling af 
mursten og kalkmørtel, så 
de bliver vandafvisende - og 
effekten af forskellige mate-
rialeparametre. Resultaterne 
giver bedre forudsigelser af, 
hvordan indvendig efteriso-
lering vil opføre sig i histori-
ske bygninger.

Ny viden om udbredelsen af MRSA
I 2014 iværksatte Danmark en national handlingsplan for at be-
grænse spredningen af husdyr-MRSA. Alligevel steg antallet af 
MRSA-positive svinebesætninger og mennesker. Jana Schulz fra 
DTU Veterinærinstituttet har udviklet en model, der simulerer 
spredningen. Den viste, at handel med svin mellem besætninger 
ikke alene kunne forklare stigningen. Når man inddrog smitte via 
indirekte kontakter som mennesker eller lastbiler, der besøger flere 
besætninger samme dag, kom forudsigelserne nærmere den faktiske 
udvikling uden dog at forklare hele udviklingen.

Med modellen kunne hun også vurdere, hvordan forskellige kon-
trolstrategier ville have påvirket udbredelsen af MRSA. Fire faktorer 
var særlig afgørende: Begrænsning af flytninger af svin, reducering 
af antallet af besætninger, hvor man bruger visse typer antibiotika, 
reducering af spredning via mennesker og frivillig udryddelse i 
5-7,5 procent af besætningerne. 

Resultaterne viste, at udbredelsen af MRSA kunne have været meget 
lavere, hvis man havde implementeret kontrolforanstaltninger tilbage 
i 2007. Omkostningerne ved at implementere disse er ikke undersøgt.

Pablo Ivan Nikel med en model af fluorodeoxyadenosin, en af de kemiske forbindelser, som bakterierne skal lave.
 Pablo Ivan Nikel with a model of fluorodeoxyadenosine—one of the chemical compounds produced by bacteria.

 n Få mere at vide
Pablo Ivan Nikel, seniorforsker, DTU Biosustain,  
pabnik@biosustain.dtu.dk
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Win a cool study trip  
to New York City!

...all expenses paid
Do you want to learn more about sound in big 
cities and how Oticon creates advanced hearing 
solutions? Enter the Audio Explorers Championship for 
the chance to come with us to NYC on August 21-25, 2019.

Sign up from March 11, and be ready for a true brainteaser 
when the competition opens on April 12.

Gather a team of 2-4 students who have the same 
background from either electronic, mechanical or 
software engineering.

Watch videos and get insights from  
last year’s Audio Explorers trip on   
www.facebook.com/audioexplorers

Sign up no later than April 11 on
www.oticon.global/audioexplorers

2019
Study trip



Art in science
PHOTO While beautiful photos are not the 
goal, they can be a by-product of researchers’ 
work. For example, exciting, colourful images 
often emerge from microscopic analysis. At 
the Faculty of Science, University of Copen-
hagen (UCPH), a group of researchers with 
an eye for the artistic element in natural sci-
entific research set up the voluntary organi-

zation  ARTiS (Art in Science) in 2015. Each 
year, ARTiS selects the best research images in 
the categories nano, micro, mini, macro, and 
mega. Jens Fuglsang Ringsholm who is writing 
his MSc thesis in the SurfCat catalysis project 
at DTU physics, is one of the organization’s 
voluntary members.

ARTiS invites researchers from around the 

world to participate in the competition. So 
if you think you can see an artistic element 
in your research, you are welcome to send in 
your pictures between 1 February and 30 June. 
The winning photos will be exhibited at Cul-
ture Night in Copenhagen and subsequently 
at various libraries and campuses. 

Af Marianne Vang Ryde

Flotte billeder er ikke målet, men kan 
være et biprodukt af forskeres arbejde. 
F.eks. kommer der ofte spændende og 
farverige billeder ud af undersøgelser i 
mikroskoper. På KU Science stiftede en 
gruppe forskere med øje for det kunst-
neriske element i den naturvidenskabe-
lige forskning den frivillige organisation 
ARTiS (Art in Science) i 2015. ARTiS 
kårer hvert år de bedste forskerbilleder 
i kategorierne nano, mikro, mini, makro 
og mega. Jens Fuglsang Ringsholm, som 
skriver speciale i katalyseprojektet Surf-
Cat på DTU Fysik, er en af organisatio-
nens frivillige medlemmer.

ARTiS inviterer forskere fra hele ver-
den til at deltage i konkurrencen, så hvis 
du kan se kunsten i din videnskab, kan du 
sende billeder ind mellem 1. februar og 
30. juni. Vinderbillederne bliver udstillet 
på Kulturnatten i København og derefter 
på forskellige biblioteker og campusser. 

Kunsten i videnskaben
FOTO Organisationen ARTiS 
kårer hvert år de bedste 
billeder, som viser den natur-
videnskabelige forskning på 
en kunstnerisk måde. Forslag 
til årets konkurrence kan 
indsendes indtil 30. juni.

 n Få mere at vide
Jens Fuglsang Ringsholm,  
jensringsholm@gmail.com

artis.ku.dk

Indgangen til en kræftcelle
Et peptid, der er blevet optaget af cancerceller fra brystkræft. Peptidet (grønt) kan fun-
gere som et lægemiddel og bliver optaget af det endosomale netværk (lyse pletter), hvor 
nogle af peptiderne kan undslippe til cytosolen (svag baggrund). Cellens plasmamembra-
nen (rød) og cellekernen (blå) er helt uberørte af lægemidlet.
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Vinmarker i nanoskala
Wonjong Kim arbejder med nanowirebaserede 
solceller ved EPFL i Schweiz. Han viser et 
SEM-billede af GaAs-nanowirer på en silicium-
chip. De ensartede og velordnede nanowirer 
rører hinanden og danner smukke netværk 
efter en proces kaldet reaktiv ion-ætsning.  
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Zebrafisk-mølle 
Et fluorescensmikroskopi-billede af to 
dage gamle zebrafisk gentaget i forskel-
lige farveformer. 
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Dansende mider
Mider af Leaelapidae-familien, der lever på pelsen af mus. 
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DTU boasts top-performing  
supercomputers
PROCESSING POWER Over a five-year pe-
riod, DTU will invest close to DKK 70 million 
in upgrading and innovating the University’s 
computer processing power—and this year 
will see an additional upgrade. Among other 
things, a new version of the supercomputer 
Computerome used for life science research 

will have three times more processing power 
than its predecessor.

“Expected to be ready for use after the sum-
mer holidays, the new version of the Com-
puterome will probably be Denmark’s most 
powerful computer,” says Steen Pedersen, CIO 
and Deputy Director at DTU.

Af Tom Nervil

Over en femårig periode investerer DTU 
næsten 70 mio. kr. i opgradering og for-
nyelse af universitetets computerregne-
kraft, og i år lægges der yderligere til. 
Bl.a. vil en ny version af supercomputeren 
Computerome, der bruges til life science-
forskning, få tre gange større regnekraft 
end forgængeren.

„Den nye udgave af Computerome, 
som vi forventer at kunne tage i brug 
 efter sommerferien, bliver nok Danmarks 
kraftigste computer,“ siger Steen Peder-
sen, underdirektør og it-chef på DTU.

DTU’s park af kraftige supercompu-
tere eller HPC-klynger (High Perfor-
mance Computing) består af en række 
servere, der er forbundet i et højhastig-
hedsnetværk.

En af supercomputerne 
befinder sig på Risø Campus, 
hvor DTU har investeret i en 
HPC-klynge, som kaldes So-
fia. Den erstatter en klynge, 
som har stået på Risø siden 
2014. Sofia har fået plads på 
1. sal i en ny container, og den 
bruges til forskning på DTU 
Vindenergi og DTU Mekanik.

En anden supercomputer har fået nav-
net Niflheim og er specielt indrettet til 
forskning i materialer og energi.

En tredje udgøres af computere, der 
indgår i DTU’s fælles regnefacilitet. Den 
anvendes i stor stil af studerende og be-
nyttes til afprøvning af ny teknologi og 
pilotprojekter samt til at sikre backup og 
lagring af forskningsdata mv.

Følsomme data
Og så er der DTU’s berømte supercompu-
ter ’Computerome’, som anvendes til life 
science-data af bl.a. DTU, Københavns 
Universitet, Aarhus Universitet, hospita-
ler og private virksomheder. Derudover 
skal den nye Computerome II behandle 
data om alle danskeres dna, der hånd-
teres af Nationalt Genom Center. Life 
science-forskning stiller særlige krav til 
mængden af data, der behandles, samt 
til overførselstiden mellem lagrings- og 
data behandlingsressourcer og størrelsen 
af lokal opbevaring.

„Computerome II vil få en kapacitet, 
der er tre gange så stor, som den vi kender 
i dag,“ fortæller Steen Pedersen. 

„Den skal håndtere sundhedsdata, 
som per definition er personfølsomme, så 
der vil blive stort fokus på datasikkerhe-
den, og dermed giver den os også mulig-
hed for at demonstrere DTU’s ekspertise 
på det område.“

De nye investeringer i supercomputere 
giver et boost til DTU’s data-infrastruk-
tur, som kan være med til at trække for-
skere og studerende til universitetet.
Investering i forskning og uddannelse

Ifølge universitetsdirektør Claus Niel-
sen er der flere forhold, som gør det nød-
vendigt at konsolidere og samle DTU’s it-
investeringer på store HPC-anlæg.

„For det første er mængden af forsk-
ningsdata eksponentielt voksende, og det 
samme gælder kompleksiteten i de bereg-
ninger, som vore forskere skal kunne gen-
nemføre. Det er helt afgørende, at vi kan 
understøtte vores forskere i deres bereg-
ningsopgaver – i øvrigt på lige fod med 
anden forskningsinfrastruktur, som stil-
les til rådighed,“ siger han.

„For det andet er det ud fra både en tek-
nologisk, drifts- og miljømæssig samt øko-

nomisk betragtning nødven-
digt at konsolidere og samle 
universitetets it-ressourcer 
på et antal platforme. For det 
tredje er det også en måde at 
foruddiskontere og forbe-
rede sig på en udvikling, der 
uvægerligt vil kræve flere 
og større it-investeringer på 
universitetet. Hertil hører 

ændringer af de måder, hvorpå vi finan-
sierer forskernes ’kørsel’ på store anlæg, 
stiller datalagring til rådighed, håndterer 
datasikkerhed mv.“

Universitetsdirektøren er enig i, at in-
vesteringerne kan synes meget store.

„Men man skal også være opmærksom 
på, at de erstatter en masse mindre og tid-
ligere spredte investeringer. Desuden af-
spejler investeringer i it og digitalisering 
den samfundsmæssige udvikling med 
ændringer i processer og arbejds måder, 
som også kommer til udtryk i DTU’s 
forskningsdiscipliner og undervisning.“

Da teknologien udvikler sig så hurtigt, 
som den gør, har HPC-anlæg typisk kun 
en levetid på fire-fem år, så der vil også i 
en forholdsvis nær fremtid være behov 
for nye investeringer.

DTU’s supercomputere 
er i superligaen
REGNEKRAFT Supercomputere gør en forskel for forskere 
og studerende og er ofte en forudsætning for, at 
forskningsprojekter kan lade sig gøre.

SCAN TO READ
FULL ARTICLES

dtu.dk/1902

Følg os på LinkedIn og læs mere på cgjensen.dk
Send os din ansøgning på info@cgjensen

  A Computerome II 
vil få en kapacitet, 
der er tre gange så 
stor, som den vi 
kender i dag
Steen Pedersen, underdirektør 
og it-chef på DTU

SE VIDEO

Se video om DTU Computerome
kortlink.dk/wyxe
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Græs: En rentabel og 
sikker proteinkilde
I dag er græs kun noget, som drøvtyg-
gere får serveret, men i fremtiden skal 
græsprotein også indgå i fødevarer til 
mennesker, hvis det står til folkene 
bag forskningsprojektet InnoGrass. 
GUDP (Grønt Udviklings- og Demon-
strationsprogram) har bevilliget godt 
fire mio. kroner til det to et halvt-årige 
projekt, som er ledet af DTU Fødevare-
instituttet. I projektet skal forskerne ud-
vikle en metode til på en rentabel måde 
at udvinde den størst mulige andel af 
proteinet fra græs.

Lær at gøre din idé til 
virkelighed i Californien
Spar Nord Fonden sender hvert se-
mester fem danske elitestuderende til 
Californien, hvor de skal gennemgå et 
program, der er specialdesignet til at 
hjælpe dem med at gøre deres iværk-
sætteridéer til virkelighed. Blandt dette 
semesters udsendte er DTU-studeren-
de Frederik Warburg, som læser Ma-
tematisk Modellering og Computing. 
Han vil udvikle en ny type kreditkort, 
der selv gennemskuer, om man er ved 
at foretage et impulskøb. Næste kuld 
iværksættere sendes afsted til efter-
året, og interesserede kan skrive sig på 
en mailliste på kortlink.dk/wv2r og få 
direkte besked, når der åbnes for an-
søgninger.

Vilde idéer til olie- og 
gasindustrien søges
Har du lyst til at samarbejde med eks-
perter fra både industri- og forsknings-
verden inden for olie og gas og opnå 
finansiering til at udleve idéen? Radical 
Innovation Sprint tilbyder finansiering 
til de idéer, som vurderes at have poten-
tiale til at gøre en forskel i olie- og gas-
industrien. I løbet af de seneste to år har 
25 procent af de indsendte idéer opnået 
finansiering. Der kræves ingen forud-
gående viden om olie- og gasindustri-
en. Ansøgningsfrist er 1. maj 2019. Læs 
mere på kortlink.dk/dtu/wu44.

Grass: A profitable and reliable 
source of protein · From idea to 
reality in California · Wild ideas 
for the oil and gas industry 
· Dental implants soon to be 
completely white

patentidéer er indberettet på DTU 
fra årsskiftet og frem til 20. januar 
2019. I samme periode sidste år 
blev der indberettet 4 patentidéer. 

n Kort nyt
Idéer og forretning

n News in brief Record number of start-ups at DTU
ENTREPRENEURSHIP researchers and stu-
dents at DTU established 87 start-ups in 2018. 
This is the highest number of new businesses 
ever established at DTU in the course of a year. 
The many start-ups offer new technological 
solutions that address societal needs or which 
focus on fulfilling the UN’s Sustainable De-
velopment Goals. 

The wide-ranging solutions include new in-
ventions in, among other things, digitization, 
health technology, and social entrepreneur-
ship. Examples are OptoCeutics, which hopes 
to reduce brain degradation in Alzheimer 
patients using non-invasive light treatment, 
NoBriner which offers low-tech, eco-friendly 
management of brine from the desalination 

process, and DrinkSaver, which has developed 
a round plastic rim to help disabled people 
drink without spilling. 

Danish Minister for Higher Education and 
Science minister Tommy Ahlers is pleased 
with the development: 

“It’s really good to see so many students and 
employees starting their own business.“
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Af Christina Tækker 

Forskere og studerende på DTU etable-
rede 87 startups i 2018. Det er det højeste 
antal nye virksomheder, der nogensinde 
er etableret på DTU i løbet af et år. De 
mange startups kommer med nye tek-
nologiske løsninger, der er forankret i et 
behov i samfundet eller har fokus på at nå 
FN’s verdensmål. 

Løsningerne spænder bredt og byder 
på nye opfindelser inden for bl.a. digi-
talisering, sundhedsteknologi og socialt 
entreprenørskab. Eksempler er Opto-
Ceutics, der håber på at kunne mindske 
nedbrydningen af hjernen hos patienter 
med Alzheimers sygdom ved hjælp af lys; 
NoBriner, der vil gøre afsaltningsanlæg til 
en miljøvenlig og bæredygtig driftsform; 
og DrinkSaver, der har udviklet en rund 
plastikring, som hjælper handicappede 
med at drikke uden at spilde. 

Uddannelses- og forskningsminister 
Tommy Ahlers er glad for udviklingen: 

„Det er rigtig godt, at så mange stude-
rende og ansatte starter egen virksomhed 
– iværksætterkulturen skal være synlig og 
central på vores videregående uddannel-
ser. Vi er godt på vej, men det er mit mål, 
at vi skal have endnu flere til at gå efter 
drømmen om egen virksomhed. Jeg har 
en vision om, at vi om ti år har ti nye virk-
somheder med en omsætning på over 1 
mia. kroner, der er begyndt som startups 
fra vores universiteter og forskningsmil-
jøer.“

Voksende lyst til at blive 
iværksætter
Opgørelsen viser, at de studerende stod 
bag 52 af de nye virksomheder, mens de 
ansatte stod bag 35. Marianne Thellersen, 
koncerndirektør for innovation og entre-
preneurskab, siger om væksten i antallet 
af DTU-startups:

„Vi har nogle gode rollemodeller 
blandt DTU-forskere og studerende, der 
viser vej til en succesfuld startup. Nogle af 
dem er selv erfarne iværksættere, og an-
dre er yngre ildsjæle. Fælles for dem er, at 
de inspirerer kolleger og medstuderende 
til at komme i gang med at etablere deres 
egen startup.“  

Aktivt økosystem 
Marianne Thellersen mener, at fokus på 
innovation i undervisningen, tiltrækning 
af serie-entreprenører samt ikke mindst 
DTU’s aktive økosystem bidrager til det 
store antal startups. 

Økosystemet tæller både små auto-
nome netværk og etablerede spillere som 
DTU Skylab, det nye forsknings- og ud-
dannelsescenter DTU Entrepreneurship, 
DTU Science Park samt forskningspro-
jekter som Open Entrepreneurship, der 
fungerer som brobygger mellem indu-
strien og den akademiske verden. 

Det vidt forgrenede økosystem hjæl-
per bl.a. iværksætterne med at skabe et 
marked for deres nye teknologier. Des-
uden får de hjælp til at skabe stærke team 
og promovere deres opfindelser gennem 
konkurrencer som Venture Cup og Da-
nish Tech Challenge. 

Voksende ambitionsniveau 
Medarbejdernes startups deler sig især i to 
store kategorier; sundhed og hardware. Et 
eksempel er startuppen Polarize, der sig-
ter mod at forbedre kræftdiagnostik gen-
nem forbedring af MR-scanning. Mange 
af medarbejdernes virksomheder ligger i 
naturlig forlængelse af DTU’s satsninger 
inden for bl.a. sundhedsteknologi, og ofte 
drives de i et stærkt samarbejde med læger, 
patienter eller organisationer i samfundet.  

De studenterskabte startups fokuse-
rer mere på digitale løsninger, services 
som salg af produkter samt hardware, 
som indeholder væsentlige elementer af 
elektronik, software, kemi eller biologi. Et 
eksempel er Berring Data Collective, der 

arbejder på at sikre bedre oceanografiske 
data, der skal forbedre modeller og for-
udsigelser for det marine miljø. 

Fælles for de nye studenter-virksom-
heder er, at ambitionsniveauet er stigende, 
mener Marianne Thellersen:  

„Der er rigtig mange seriøse team, som 
udviser en modenhed, der ligger langt 
over, hvad jeg ville forvente af folk i be-
gyndelsen af 20’erne. Deres projekter er tit 
meget ambitiøse og kræver faktisk mange 
års brancheerfaring og virkelig solid fun-
ding for at lykkes. Derfor er det en stor del 
af vores mission at få lavet forbindelser til 
de rette folk – og det sker typisk gennem 
vores netværk af aktører i økosystemet.“

Antallet af startups 
steg igen i 2018
IVÆRKSÆTTERI Gode rollemodeller og et aktivt økosystem på DTU bidrog til at skabe 
87 nye virksomheder i 2018. I 2017 var tallet 60.

6
Firmaet OptoCeutics arbejder på at udvikle en lysbehandling, der kan mindske ned-
brydningen af hjernen hos alzheimer-patienter.

 The company OptoCeutics is developing a type of light therapy that can reduce the deterioration of 
the brain in patients with Alzheimer’s disease.

FAKTA

Opgørelsen viser, at iværksætterne kom-
mer fra flere forskellige studieretninger og 
institutter end tidligere. For første gang er 
der studerende fra studieretninger som bl.a. 
’Transportation and Mobility’ og ’Business 
Analytics’, ligesom man for første gang ser 
medarbejdere fra bl.a. DTU Aqua, DTU Byg og 
Center for Olie og Gas – DTU. 
 

 n Få mere at vide
Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation 
og entrepreneurskab, mthel@dtu.dk
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n Over grænsen
Nyt fra DTU’s partnere

Redigeret af Henrik Larsen

Swedish students assume climate responsibility
 · Realistic computer images with AI · Artificial 
intelligence can save the bees · Laser can reduce 
supersonic fuel consumption · Effect of antimicrobial 
cocktails now checked

Svenske studerende vil tage klimaansvar
En gruppe studerende på svenske KTH har dannet gruppen Climate 
Student KTH. Ifølge Sally Bolin, tredjeårs-maskinteknikstuderende 
fra Frankrig, blev frøet blev sået, da hun læste et Facebook-indlæg af 
klimastuderende på Svensk Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (SLU) 
i Uppsala. „De ønskede, at der skulle være klimastuderende på flere 
universiteter,“ siger Bolin. De studerende og en gruppe forskere 
har bl.a. skrevet et debatindlæg i Dagens Nyheter om, at universi-
teterne skal tage større ansvar for klimaforandringerne. Læs mere 
på kortlink.dk/ws2k. 

Naturtro computerbilleder med AI
Computergenererede billeder (CGI) i filmscener skal helst se over-
bevisende ud. Men udseendet af et objekts overflade afhænger af 
lysets interaktion med materialet, og hvis computeren ikke fanger 
dette korrekt, kan objektet blive for skinnende eller for kedeligt. 
En forskergruppe ved finske Aalto har sendt billeder af virkelige 
overflader og computergenererede objekter med samme overflade 
igennem en maskinlæringsalgoritme, og når computeren kan for-
udsige parametrene korrekt, kan den producere CGI-modeller, der 
fuldstændig ligner virkelige billeder. Læs mere på kortlink.dk/ws2p.

Kunstig intelligens kan redde bier
Bier lever livet farligt og er først og fremmest truet af pesticider og 
en særlig slags parasit, Varroa-miden, som findes på alle kontinen-
ter, undtagen Australien. Miderne svækker bierne og en-
der med at slå dem ihjel. En biavler har sammen 
med en gruppe af EPFL-studerende udvik-
let en app, der kan angive antallet af 
Varroa-mider, hvilket kan give biavlere 
bedre muligheder for at beskytte deres 
bier. Læs mere på kortlink.dk/ws2q.

Laser kan reducere supersonisk 
brændstofforbrug
Den hedengangne Concorde blev i sidste ende skrottet på grund 
af flyets overdrevne brændstofforbrug. Når supersoniske fly gen-
nembryder lydmuren genereres en trykbølge omkring de spidse 
genstande forrest på flyet, hvilket øger luftmodstanden og dermed 
brændstofforbruget. Forskere ved franske École Polytechnique har 
fundet ud af, at ved at skyde en tynd stråle af plasma ud fra forsiden 
af supersoniske fly med en femtosekund-laser, kan luftmodstanden 
reduceres med 50 procent. Løsningen giver nye muligheder for at 
reducere luftmodstanden og forbedre flyets banekontrol. Læs mere 
på kortlink.dk/ws2r.

Nu kan effekten af antibiotika-cocktails tjekkes
Forskere ved israelske Technion har udviklet en teknik til måling af 
effekten af ’antibiotiske cocktails’, der kombinerer forskellige typer 
antibiotika. Metoden estimerer det nuværende resistensniveau for 
en given bakterie til antibiotika og forudsiger den resistens, den 
sandsynligvis vil udvikle i fremtiden. På baggrund af disse oplys-
ninger er det muligt at ordinere de mest effektive antibiotika til 
patienten. Forskerne fandt bl.a., at når antallet af antibiotika i et 
lægemiddel øges, så skal der også en større total dosis af lægemidlet 
til for at hæmme bakteriens vækst. Læs mere på kortlink.dk/ws2g.

n Cross borders
News from DTU partners 

Skylab secures record grants for student start-ups 
FUNDING Never before has the innovation hub DTU Sky-
lab helped to secure so much funding for student start-ups 
as in 2018. A total of six projects received more than DKK 
100,000—compared with a single project in 2017. 

“We have shown that really healthy projects can arise 
from giving companies even small amounts of money. This 
has attracted the attention of the foundations and made 
them interested in handing out higher amounts,” says Jakob 

Svagin—one of the three DTU Skylab start-up coaches. 
In addition to the affiliated foundations beginning to 

allocate more money, the Verner Overgaard Family Foun-
dation has also donated grant funds to the pool for the 
first time. This has prompted DTU Skylab to develop the 
concept ‘Skylab next level funding—a programme focusing 
on allocating greater amounts to projects that just need that 
final push to take their products to market. 
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Rekordstore legater 
til studenter-startups 
FUNDING DTU Skylab formidlede rekordstore beløb til studenterstartups i 
2018. Seks projekter modtog over 100.000 kroner. 

Af Jeppe Mølgaard

Aldrig før har innovationshubben DTU Skylab hjul-
pet med at uddele så mange penge til studenterstar-
tups som i 2018. I alt modtog seks projekter over 
100.000 kr. mod kun et enkelt i 2017. 

„Vi har vist, at der kommer rigtig gode projekter 
ud af at give virksomheder selv små poser penge. 
Det har vakt fondenes opmærksomhed og gjort dem 
interesserede i at uddele nogle højere beløb,“ siger 
Jakob Svagin, en af de tre startup-coaches i DTU 
Skylab. 

Udover at de i forvejen tilknyttede fonde er be-
gyndt at give flere penge, har Verner Overgaards 
Familie fond også kastet midler i legatpuljen for før-
ste gang. Det har fået DTU Skylab til at udvikle kon-
ceptet ’Skylab next level funding’, som er et program, 
der fokuserer på at uddele større beløb til projekter, 
som bare mangler det sidste skub for at lancere deres 
produkter på markedet. 

„Next level funding betyder, at en håndfuld stu-
denter kan bygge deres virksomheder for alvor. Det 
tror jeg, er noget, som vil inspirere alle DTU’s stu-
derende til selv at forfølge deres startupdrøm,“ siger 
Jakob Svagin. 

Det samlede beløb, som blev uddelt gennem 
Skylab i 2018, var på 1,4 mio. kr., hvilket er ny re-
kord. I 2017 blev der uddelt 800.000 kr. 

Penge er benzin for startups
En af de virksomheder, som gjorde sig fortjent til 
next level funding sidste år, er SubBlue Robotics. De 

modtog en kvart million kroner til at udvikle deres 
skibsrensende undervandsrobotter, som skal testes 
på Oslobåde fra rederiet DFDS i løbet af 2019. 

„Finansieringen fra Skylab next level funding 
betyder sammen med vores øvrige finansieringskil-
der, at vi nu har musklerne til at opgradere vores 
small scale-prototype, til en full scale-prototype. 
Dette spring har også betydet, at vi gik fra at teste i 
en vandtank, til at vi nu kan teste på rigtige skibe,“ 
siger Don Fischer, CEO for SubBlue Robotics. 

Skylab uddeler også masser af mellemstore bevil-
linger til studenterprojekter med hjælp fra mindre 
fonde. Får man en af dem, kan man stadig komme 
rigtig langt med sin startup-virksomhed, understre-
ger Jakob Svagin. 

„En startup skal bruge penge, ligesom en bil skal 
bruge benzin. Men uanset hvor meget benzin, du 
får, så er det ekstremt lærerigt bare at få lov at prøve 
at sætte bilen i gang. Der er ikke mange uddannel-
ser, hvor man for 10.000 eller 20.000 kr. lærer at lave 
momsregnskaber, undersøge patenter, snakke med 
kunder, bygge en business case og være ansvarlig for 
det hele selv,“ siger han. 

Ansøgninger om legater til startup-virksomheder 
sendes til DTU Skylab inden 31. marts. 

 n Få mere at vide
Jacob Svagin, startup-coach, DTU Skylab, jsva@dtu.dk.

Startup-virskomheden Obital har fået en kapitalindsprøjtnintg på 400.000 euro fra en gruppe af investorer.
 The start-up Obital has received a EUR 400,000 injection of capital  from a group of investors.
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Nyt klimakursus
Forskergruppen Climate Risks and 
Economics (CRE) på DTU Manage-
ment udbyder et nyt kandidatkursus i 
Klimatilpasning: Metoder og Værktøjer 
med start i efteråret 2019. Kurset hen-
vender sig til studerende, som ønsker en 
introduktion til metoder og værktøjer 
til risikovurdering af ekstreme klima-
hændelser – i særdeleshed skybrud og 
stormflod – og klimatilpasningstiltag 
i by- og kystområder. Online kurset er 
på engelsk. Læs mere på l.dtu.dk/1w8q.

DTU-startup vinder 
Venture Cup
Startups med DTU-studerende om bord 
vandt i januar fire ud af fem kate gorier 
til Venture Cup Idea Competition. Men 
ikke nok med det. Også hoved præmien 
på 100.000 kr. blev vundet af en DTU-
startup, nemlig  Invena Flow Supervisor. 
Virksomheden forsøger at bruge Inter-
net of Things (IoT) til at skabe et system, 
der automatisk kan overvåge hospitals-
patienters behandling med væskeinfu-
sion og sende data om behandlingen 
direkte til plejepersonalet.

Læringscenter får  
ny direktør
Karina Rothoff Brix tiltræder som 
direk tør i Center for Livslang Læring 
– DTU Learn for Life – den 1. marts. 
 Karina har stærke kompetencer  inden 
for innovation og iværksætteri og 
kommer fra en stilling som direktør 
for Copen hagen School of Entrepre-
neurship ved CBS. Den 1. april flyt-
ter centerets ca. 25 medarbejdere ind i 
bygning 421 på Lyngby Campus, hvor 
DTU Business i dag holder til. Cen-
teret bliver markeret med et åbnings-
event i efteråret 2019. Læs mere på  
kortlink.dk/wtqv.

Innovationsprisen 2019
Bliver din interesse vakt, når du hører 
om brug-og-smid-væk-kulturen, sti-
gende ressourceforbrug og behov for 
cirkulær økonomi? Og har du en god 
og innovativ idé, som kan gøre noget 
ved det eller andre samfundsproble-
mer? Så kan du melde dig til Innova-
tionspriskonkurrencen 2019. Den er 
indstiftet af VIA University College i 
Aarhus og retter sig mod studerende 
på alle Danmarks videregående uddan-
nelser. Hovedpræmien er 50.000 kr. og 
et springboard-forløb ved CONNECT 
Denmark. Finalen holdes 30. april. Til-
melding senest 10. marts. Læs mere på 
via.dk/innovationsprisen.

New climate course · DTU start-
up wins Venture Cup · Learning 
centre has new director ·  The 
Innovation Award 2019

n Kort nyt
Studier og navne

n News in brief  Evening classes will generate space, life, and more flexibility 
EVENING MODULE DTU will break with 
the principle that all teaching is in the day-
time hours between 8.00 a.m. and 5.00 p.m. 
A teaching module where at least 20 courses 
are held between 5.00 p.m. and 10.00 p.m. on 
Tuesday evenings will be introduced from the 
next academic year. The first evening courses 
relate to BEng, BSc, MSc programmes, and 

continuing education courses, but are concen-
trated around quadrants two and three.

Philip Binning, why do we need evening 
classes at DTU?

“DTU is faced with a choice: We are get-
ting more and more students—the number 
has doubled over the past ten years—and if 
we are to accommodate everyone, we need to 

build new buildings or make better use of the 
ones we already have. That way we can free up 
resources for other, more fun purposes. Build-
ings aren’t fun in themselves. 

Af Marianne Vang Ryde

DTU vil bryde med princippet om, at al 
undervisning ligger i dagtimerne mel-
lem 8 og 17. Fra næste studieår indføres 
et under visningsmodul, hvor mindst 20 
kurser afvikles mellem kl. 17 og 22 tirsdag 
aften. De første aftenkurser ligger både 
 inden for diplom-, bachelor-, kandidat- 
og efteruddannelser, men er koncentreret 
omkring 2. og 3. kvadrant.

Philip Binning, hvorfor skal vi have 
aften undervisning på DTU?
„DTU står over for et valg: Vi får flere 
og flere studerende – antallet er fordob-
let over de seneste 10 år – og hvis vi skal 
rumme alle, må vi bygge nyt eller bruge de 
bygninger, vi har, mere effektivt. Dermed 
kan vi frigøre ressourcer til noget andet 
sjovt. Bygninger er jo ikke sjove i sig selv. 

De seneste par år har studerende og 
undervisere måttet leve med i visse til-
fælde at have undervisning i lokaler, der 
ligger langt fra forskningsmiljøet eller 
ikke er indrettet fagligt optimalt. Med 
aftenmodulet kan vi lette presset på byg-
ningerne, og det vil også komme dag-
undervisningen til gavn.

Samtidig giver det os nye muligheder. 
Vi satser nu markant på efteruddannelse, 
og det ville være godt, hvis vi kunne have 
kurser, som var interessante både for 
 vores studerende og kursister udefra. Vi 
har jo en tompladsordning, men den kan 
være svær at udnytte for folk, der arbejder 
i dagtimerne. 

Aftenmodulet vil også styrke campus-
livet efter kl. 17.30. På universiteter rundt 
omkring i verden er der masser af aktivi-
tet om aftenen, og det ville være skønt, 
hvis vi kunne få det samme på DTU.“

Kan man ikke være for træt om aftenen til 
at give og have undervisning?
„Man laver jo alle mulige ting om afte-
nen, og samfundet bevæger sig generelt i 
retning af en større spredning af arbejds-
tiden med åbne forretninger osv. Jeg tror, 
det er et spørgsmål om at indrette sig. Og 
jeg vil gerne understrege, at vi ikke for-
venter, at den enkelte laver mere. Ingen 
skal arbejde fra otte morgen til ti aften, 
heller ikke de studerende. Men de får jo 
nogle nye muligheder, f.eks. for at have et 
studiejob i et firma.“

Bliver det frivilligt både for 
under visere og studerende?
„Hvem der skal tage aften-
under visningen, kommer til at 
afhænge af individuelle aftaler 
mellem leder og medarbejder. 
Nogle vil sikkert blive glade for 
at kunne lægge en del af deres 
arbejde om aftenen, og for an-
dres vedkommende er det ikke den bed-
ste løsning, f.eks. hvis man er enlig mor 
eller far til mindre børn, som skal passes 
i institutioner. Der skal være fornuft bag 
det, vi gør, og medarbejdernes ønsker vil 
blive hørt.

De studerende vil ikke i alle tilfælde 
kunne vælge frit. De fleste af vores kurser 
kører kun én gang, så det vil i udgangs-
punktet være sådan, at et kursus ligger 
enten om dagen eller om aftenen. Men i 
forbindelse med kurser, der gentages, går 
vi efter at lægge dem både dag og aften.“

Hvad med de helt praktiske ting, at man 
skal kunne få noget at spise, bussen skal 
køre osv.?
„Det har vi haft store overvejelser om. 
Vi koncentrerer undervisningen i 2. og 

3. kvadrant, så der bliver liv her, og det 
bliver understøttet med alt, hvad der skal 
til i form af åben kantine, it-support, ren-
gøring osv.

Med hensyn til transport har vi kon-
stateret, at der er gode forbindelser både 
til København og Lyngby i aftentimerne, 
så der er ikke behov for at gøre yder-
ligere.“

Hvordan og hvornår skal forsøget evalueres?
„Pilotprojekt varer et helt studieår, men 

efterårssemestret evalueres alle-
rede midtvejs, det vil sige januar 
2020, så vi kan nå eventuelt at 
ændre noget til det følgende 
efterår. 

Der har været en del mod-
stand, især fra de videnskabe-
lige medarbejdere og fra PF; 
aftenundervisning vil jo presse 
både familielivet og forenings-
livet. Men jeg synes, vi har haft 

en god dialog, og stoler på, at dialogen 
også fortsætter ude på det enkelte insti-
tut, hvor aftenvagterne skal besættes. Jeg 
synes, det er kendetegnende for DTU, at 
hvis folk forstår, hvorfor man gør noget, 
så tager de også konstruktivt imod det. 

Men man skal være meget taknemme-
lig både over de studerende og de med-
arbejdere, som er villige til at gå ind i det 
og blive brugere af aftenmodulet. Jeg er 
sikker på, at det vil være godt for univer-
sitetet, men jeg er også bevidst om, at det 
har en pris.“

Aftenundervisning 
skal skabe plads, liv 
og mere fleksibilitet 

 n Få mere at vide
Philip Binning, dekan, dtu-graduatedean@dtu.dk

FOTO
 DTU

AFTENMODUL  
I studieåret 2019/20 
udbydes forsøgsvis kurser 
tirsdag aften på Lyngby Campus. 
Dekan Philip Binning fortæller om 
intentionerne bag aftenmodulet. 

Philip Binning
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Augmented reality can remove trucks’ blind spots
SAFETY  When truck drivers are turning 
right, they check up to five mirrors to see if 
there are cyclists in their immediate vicinity. 
Despite the many mirrors, cyclists are still 
killed in right-turn accidents every year be-
cause—in the words of the Danish Road Traf-
fic Accident Investigation Board—‘it is almost 
impossible to look in the right mirrors at the 

right time when you are turning a big truck’.
Three DTU students are attempting to ad-

dress this challenge using a combination of 
augmented reality glasses and several cameras 
mounted on the outside of the truck to create 
the illusion of a transparent vehicle. 

“We want to create a solution that makes 
it safer to be a cyclist and easier to be a truck 

driver. We have the impression that constantly 
familiarizing yourself with many mirrors—es-
pecially in city driving—can be very stressful. 
We hope that our AR glasses can give drivers 
a quicker and easier overview of what is go-
ing on around them,” says Tanja Lind Hansen, 
founder and CFO of the start-up AUGIT Solu-
tions which develops the glasses. The students 

have tested the glasses in collaboration with 
the United Federation of Danish Workers (3F) 
and the Danish Transport and Logistics As-
sociation (DTL). The test showed that a total 
of 15 truck drivers made or nearly made 43 
errors when using the mirrors and ten errors 
when they used the VR glasses in the same 
trial.

Af Jeppe Mølgaard 

Når lastbilchauffører drejer til højre, ori-
enterer de sig i op mod fem spejle for at 
kontrollere, om der er cyklister i nærhe-
den. Trods de mange spejle omkommer 
cyklister stadig hvert år i højresvings-
ulykker, for det kan være ’på grænsen af 
det mulige at kigge i de rigtige spejle på 
det rigtige tidspunkt, når man samtidig 
skal svinge en stor lastbil’, som Havari-
kommissionen for Vejtrafikulykker har 
formuleret det.

Denne udfordring forsøger tre DTU-
studerende at gøre mindre med en kom-
bination af en augmented reality-brille og 
et antal kameraer uden på lastbilen, der 
skaber en illusion om, at lastbilen er gen-
nemsigtig. 

„Vi vil gerne skabe en løsning, som gør 
det sikrere at være cyklist og nemmere at 
være chauffør. Vi har indtryk af, at det kan 
være stressende at orientere sig i mange 
spejle hele tiden, især når man kører i 
byen. Vi håber, at vores brille kan give 
chaufførerne et nemmere og hurtigere 
overblik over, hvad der foregår omkring 
dem,“ siger Tanja Lind Hansen, som er 

stifter og CFO i startup-virksomheden 
AUGIT Solutions, der udvikler brillen. 

De studerende har testet brillen i sam-
arbejde med 3F og Dansk Transport og 
Logistik (DTL) på TEC – Technical Edu-
cation i Hvidovres manøvrebane. Under-
søgelsen viste, at 15 lastbilchauffører i alt 
lavede eller var tæt på at lave 43 fejl, når 
de orienterede sig i spejlene, og ti, når de 
brugte AR-brillen i samme øvelse.  

„Vores indtryk er, at chaufførerne sta-
dig føler sig mere sikre, når de bruger 
spejlene, fordi mange har vænnet sig 
til en rutine gennem et langt arbejdsliv. 
Samtidig mente de dog også, at brillen 
har et rigtig stort potentiale, hvilket de 
færre fejl i vores test også vidner om,“ 
 siger CEO i AUGIT Solutions, Dan Ro-
land Persson. 

Dan og Tanja læser sammen med det 
tredje gruppemedlem, Thomas Bjelbo 
Thomsen, en kandidat i Digital Medie-
teknologi på DTU Compute. 

Tog studieopgave til næste niveau 
Dan, Thomas og Tanja fik idéen til at ud-
vikle systemet, da de brainstormede på 
et projekt til et kursus i ’user experience’ 

på DTU Compute. Underviseren mente, 
at deres idé havde så meget potentiale, at 
de senere blev tilknyttet et specialkursus, 
hvor de kunne arbejde i dybden med at 
få AR-systemet realiseret. 

Gruppen havde den teori, at et  kamera 
foran og på siderne af lastbilen kunne 
fjerne flere blinde vinkler end spejlene. 
Derfor forsøgte de at kaste live-optagelser 
fra kameraerne op på glasset i en digi-
tal brille, som gav oplevelsen af at kunne 
kigge igennem lastbilens sider, når chauf-
føren så sig omkring. Der var bare et pro-
blem – de havde ikke nogen lastbil, de 
kunne teste det på. 

„Vi forsøgte at genskabe lastbilens 
blinde vinkler i Tanjas Ford Ka ved at 
dække udvalgte områder af ruderne 
med sorte plastiksække. Dengang havde 
vi kun en meget billig VR-brille til rådig-
hed, så det var ikke helt optimalt. Men 
trods forholdene viste vores indledende 
test alligevel, at fejlraten blev væsentligt 
mindre, når man brugte brillen. Så det 
fik os til at tro på, at vi havde fat i noget 
rigtigt,“ siger Thomas Bjelbo Thomsen. 

Det viste sig hurtigt, at det ikke blot 
var projektets deltagere, som så potentia-

let i systemet. Gruppen har nemlig siden-
hen rejst 60.000 kr. i funding, vundet en 
pris under entreprenørkurset Skylab 
 Ignite og fået bragt en lang artikel om 
deres projekt i dagbladet Politiken. Der-
udover vakte de som nævnt også 3F’s og 
Dansk Transport og Logistiks interesse, 
og de har hjulpet med at teste deres pro-
dukt på virkelige lastbiler. 

„Vi er superstolte over, at andre har 
troet så meget på vores projekt, og at vi 
har kunnet tage det så langt. Så nu tager vi 
det hele vejen, og næste skridt er at skaffe 
flere samarbejdspartnere og mere fun-
ding og videreudvikle brillen, for der er 
stadig meget, som skal forbedres,“ siger 
Thomas og nævner, at den eksempelvis 
skal være mindre og nemmere at have på.  

Dan og Thomas arbejder lige nu  videre 
på opfindelsen som en del af  deres kan-
didatspeciale, mens Tanja arbejder videre 
på projektet ved siden af studiet. Lige nu 
er hun ved at udvikle sensorer til last-
bilen, der kan sende advarsler til brillen, 
hvis cyklister kommer for tæt på. 

„Vi forsøgte at implementere en advar-
selstone, hvis sensorerne registrerede, at 
noget kom for tæt på lastbilen, men det 
viste sig at tage al opmærksomheden fra 
chaufføren. Så nu forsøger vi at gøre ad-
varslen visuel i brilleglasset i stedet,“ siger 
Tanja. 

Vejdirektoratets statistik viser, at der 
de sidste ti år i gennemsnit er blevet 
dræbt 4,8 cyklister om året i højresvings-
ulykker i Danmark. 

Augmented reality kan fjerne 
lastbilernes blinde vinkler
SIKKERHED Tre studerende har udviklet et augmented reality-system, som fjerner blinde vinkler ved at illudere, at lastbilen 
bliver gennemsigtig for chaufføren. 

 n Få mere at vide
Se rapporten ’Forebyggelse af højresvingsulykker i 
Danmark’ fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 
på kortlink.dk/wu7s

De studerende brugte i første omgang 
deres egen Ford Ka som model.

 Initially, the students used their own Ford Ka 
model.
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De studerende 
har fokuseret på 
højresvingsulyk-
ker, og de tre 120 
graders-kameraer 
er derfor placeret 
på højre side og 
foran på lastbilen. 
(Her i en ameri-
kansk udgave med 
lang kølerhjelm, 
hvilket dog ikke 
påvirker løsningen). 
De studerende vil 
ned på to kameraer, 
så snart de får fun-
ding til udstyret. På 
sigt kan løsningen 
dække hele vejen 
rundt om lastbilen.

SCAN TO READ
FULL ARTICLES

dtu.dk/1902
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New healthcare programme with focus on materials 
MEDICO The healthcare sector is developing 
at a frantic pace, making ever new demands 
on medicine and technology. There is a need, 
for example, for new systems that can pro-
duce faster and more precise diagnoses, high-
precision drug transporters with fewer side-
effects, and better materials for new medical 
products. All this has long been a focus area 

for a number of researchers at DTU, and now 
we are pooling their expertise in a new Mas-
ter’s degree programme—MSc in Advanced 
Materials and Healthcare Engineering. 

The study programme will be very product-
oriented and make a point of ensuring that 
students are given an overview of the entire 
process from idea to finished product. Can-

didates therefore need an innovative streak, a 
good grasp of chemistry, and they also need 
to know enough about molecular and cell bi-
ology to assess what is required to ensure the 
technology functions with the human body.

“Parts of the study programme are based on 
the so-called CDIO principle: Conceive, De-
sign, Implement, and Operate,” says Associate 

Professor Martin Dufva, head of studies for 
the new MSc programme. “We will equip the 
students to work in industry and create new 
healthcare products. Therefore, in addition to 
solid theoretical knowledge, they also need to 
be able to engage in practical laboratory work. 
The experimental courses are a very important 
part of the programme.”

Af Marianne Vang Ryde

Sundhedssektoren udvikler sig med 
 lynets hast i disse år og stiller stadig nye 
krav til medicin og teknologi. Der efter-
spørges blandt andet nye systemer, som 
kan stille hurtigere og mere præcise diag-
noser, bedre transportører af lægemidler 
med færre bivirkninger, og bedre mate-
rialer til nye medicinske produkter. Alt 
dette har længe været i fokus for en række 
forskere på DTU, og nu samles deres eks-
pertise i en ny kandidatretning med nav-
net Avancerede Materialer og Sundheds-
teknologi. 

Uddannelsen vil være meget produkt-
orienteret og lægge vægt på, at de stude-
rende får overblik over hele processen 
fra idé til færdigt produkt. Kandidaterne 
skal derfor både besidde en innovativ åre, 
have god faglig viden om kemi og des-
uden kende tilstrækkeligt til molekylær- 

og cellebiologi til at vurdere, hvad der 
skal til for at få teknologien til at virke 
sammen med den menneskelige krop.

„Dele af uddannelsen bygger på det 
såkaldte CDIO-princip; Conceive, De-
sign, Implement og Operate,“ siger stu-
dielederen for den nye kandidatretning, 
lektor Martin Dufva. 

„Vi vil klæde de studerende på til at 
komme ud i industrien og skabe nye 
sundhedsprodukter. Derfor skal de ikke 
kun have en solid teoretisk viden, men 
også kunne arbejde i laboratoriet med de-
res hænder. De eksperimentelle kurser er 
en meget vigtig del af uddannelsen.“

For eksempel skal man kunne ud-
vikle en nanopartikel, så den egner sig 
som transportør af et lægemiddel inde i 
kroppen; lave en biosensor, som kan måle 
et specielt stof i blodet; eller designe et 
materiale, så det ikke forstyrrer kroppens 
celler. De studerende skal selv kunne få 

idéerne til sådanne nye teknologier og 
være i stand til at føre dem ud i livet. 

Første af sin art i Danmark
Den nye uddannelse er efterspurgt både 
blandt studerende og aftagere i indu-
strien, og studielederen har fået flere 
henvendelser om den, også fra udlandet. 
Der findes nemlig ikke noget tilsvarende 
i Danmark, og kun meget få steder på 
udenlandske universiteter kan man få en 
lignende uddannelse. 

Ansøgerne vil typisk have en kemi-
baggrund, men de skal også have viden 
om molekylær- og cellebiologi. De skal 
kunne forstå, hvad der sker med pro-
dukterne, når de kommer ind i kroppen, 
og regne på den vekselvirkning. Og for 
at kunne evaluere virkningerne skal de 
desuden vide noget om statistik. 

„Med denne uddannelse går vi nye 
veje på tværs af de traditionelle fagom-

råder kemi, fysik og biologi. De stude-
rende skal både kunne forstå avancerede 
processer til formgivning og håndtere en 
pipette i laboratoriet. Og så skal de kunne 
vise, at deres produkter faktisk fungerer 
sammen med den menneskelige krop,“ 
siger Martin Dufva. 

Den nye uddannelse komplemente-
rer fagligt den medikotekniske Medicin 
og Teknologi-uddannelse som har en 
stærk fysik- og elektronikprofil, og den 
lægemiddelfokuserede Farmateknologi-
uddannelse med en farmaceutisk profil. 

Tilsammen leverer disse uddannelser 
kandidater til de forskellige dele af er-
hvervslivet, der arbejder med sundheds-
teknologier.

Ny sundhedsuddannelse 
med fokus på materialer 
MEDICO Fra efteråret 2019 udbyder DTU en ny kandidatretning, Avancerede Materialer og Sundhedsteknologi.

Studerende på den nye uddannelsesretning skal være innovative og have viden om kemi og molekylær- og cellebiologi.
 Students on the new study programme must be innovative and have knowledge of chemistry and molecular and cell biology.

 n Få mere at vide
Martin Dufva, lektor, DTU Sundhedsteknologi,  
dufva@dtu.dk
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Af Marianne Vang Ryde

DTU vil uddanne fiskeriingeniører, som 
ved noget om hele værdikæden, fra bio-
logisk produktion af havets levende res-
sourcer over fangst til forarbejdning og 
forvaltning af fisk og skaldyr. Nøgleordet 
er bæredygtighed, og uddannelsen in-
deholder både teori og praktik. Man be-
høver ikke være født med en fiskestang i 
hånden, men man skal være interesseret 
i feltarbejde. 

„De studerende kommer både til at 
røre ved og lugte til fisk,“ lover konsti-
tueret studieleder for uddannelsen, Nina 
Qvistgaard.

DTU har siden 2017 arbejdet på at 
udvikle den nye uddannelse i samarbejde 
med Grønlands Naturinstitut og Grøn-
lands Universitet, med støtte fra Grøn-
lands Selvstyre og i tæt dialog med det 
grønlandske fiskerierhverv. Nu mangler 
kun den endelige godkendelse, som af-
venter, at det sidste lovgrundlag falder 
på plads. Den forventes til maj, men ud-
dannelsen kan allerede nu søges til start i 
september 2019.

Global og unik uddannelse
Fiskeriteknologi-uddannelsen er tæt 
knyttet til Grønland, hvor fiskeri og for-
arbejdning af fisk og skaldyr udgør en 
meget væsentlig del af erhvervslivet. Der-
for tager de studerende også de tre første 
semestre på ARTEK - Campus Sisimiut 
i Grønland. Her bliver der stillet kolle-
gieboliger til rådighed, ligesom rejserne 
mellem Grønland og Danmark, hvor 
fjerde og femte semester foregår, bliver 
dækket. 

Uddannelsen handler dog ikke kun 
om fiskeri i de arktiske egne. Med sit 

brede fokus på udvikling og sikring af 
et bæredygtigt fiskerierhverv, både sam-
fundsmæssigt, økonomisk og miljømæs-
sigt, vil den være lige så relevant i resten 
af verden. Og på de sidste tre semestre 
med praktik, valgfrie kurser og afgangs-
projekt kan man tage på udveksling over-
alt, hvor fiskeri spiller en rolle. 

Der findes ikke nogen tilsvarende 
uddannelse andre steder, så tilrettelæg-
gerne af uddannelsen forventer, at der er 
jobmuligheder for de færdige kandidater 
globalt. Uddannelsen udbydes på dansk, 
så der forventes primært studerende fra 
Danmark og Grønland, men alle nordisk- 
talende studerende er velkomne. 

Fiskeriteknologi rummer en grund-
læggende viden om marinbiologi og 
oceanografi og har derudover tre faglige 
spor: 
• Fangstteknologi, der bl.a. handler 

om, hvilket grej man skal bruge for at 
fange fiskene i den størrelse, man er 
interesseret i, uden bifangster. 

• Fiskeriforvaltning hvor man 
bl.a. lærer om principperne for 
bæredygtig forvaltning af havets 
ressourcer. 

• Forarbejdning af fisk og 
skaldyr, herunder ikke mindst 
videreudvikling af metoder og 
produkter.

Der vil gennem hele uddannelsen være 
fokus på både bæredygtighed, innovation 
og entreprenørskab hele vejen rundt. 

Fiskeriteknologi 
og bæredygtighed 
FISK En ny diplomingeniørretning, Fiskeriteknologi, kan 
søges nu til start i september. 

Fisheries Technology  
and sustainability
FISH DTU will train fisheries engineers 
who know their way around the entire value 
chain—from biological production of living 
marine resources and fishing to processing 
and management of fish and shellfish. The 
key word is sustainability and the programme 
includes both theoretical components and in-

ternship. You do not have to be born with a 
fishing rod in your hand, but you have to be 
interested in field work. 

“The students will get to grips with fish and 
all that entails,” promises Nina Qvistgaard, 
acting head of studies for the programme.

SCAN TO READ
FULL ARTICLES
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Hver torsdag aften i ulige uger er der 

’Bønner & Brætspil’ for unge voksne – og 

voksne unge – i Christians Kirke på 

Christianshavn. 

Vi begynder kl. 17 og slutter cirka 19. Det 

er gratis at være med, og du behøver ikke 

melde dig til på forhånd. Første gang er 

d. 14. februar.

- så kom ind og tag plads 

Drik bønnerne Spis kagen 

Spil spillene og find et nyt sted 

at føle dig hjemme

Bønner & 
Brætspil

Adressen er: 
Christians Kirke, 
Strandgade 1
1401 København K

For mere information: 
Jannie Elisa Fjordside, 
kirke- og kulturmedarbejder i 
Christians Kirke: 
7081jaf@km.dk 

På Fiskeriteknologi kommer man 
både til at røre ved og lugte til fisk. 

 On Fisheries Technology, students will 
get to grip with fish and all that entails.
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 n Få mere at vide
Nina Qvistgaard, konstitueret studieleder, DTU 
Aqua, niq@aqua.dtu.dk

Fiskeriteknologi er normeret til fire år. Læs mere på 
dtu.dk/fiskeri



Samfundsdebat om 
teknologi
Fagforeningen Djøf har nedsat en ny 
kommission, der skal fremme den 
demo kratiske debat om, hvilken rolle 
teknologien skal spille i fremtidens 
samfund. Et centralt spørgsmål for 
kommissionen, der har fået navnet 
TechDK, er, om teknologien skal  styre 
samfundsudviklingen, eller vi skal sæt-
te samfundshensyn før teknologierne. 
Formand er erhvervskvinden Stine Bos-
se, og blandt kommissionens øvrige 17 
medlemmer er lektor Thomas Bolander, 
DTU Compute. 

Træning mod vejvrede
Sammen med kollegaer fra transport-
psykologigruppen på DTU Manage-
ment Engineering skal seniorforsker 
Sonja Haustein, udvikle et undervis-
ningskoncept, der kan bruges i køre-
undervisningen for at forebygge ulyk-
ker affødt af vejvrede. Undervisningen 
skal opøve en ikkefjendtlig fortolkning 
af andres adfærd og et fokus på selv at 
køre hensynsfuldt i trafikken. Projek-
tet slutter i marts 2020 og gennemføres 
med støtte fra Trygfonden. 

Antibiotikaovervågning 
inspirerer i Asien
En række lande i Asien er i gang med 
at etablere overvågning af antibiotika-
resistens og -forbrug, som kan bruges 
til at kontrollere antibiotikaforbruget 
til både mennesker og dyr. Og flere 
vælger at bruge det danske DANMAP-
overvågningsprogram som skabelon 
for deres egne overvågningsprogram-
mer. Derfor har eksperter fra DTU 
Fødevareinstituttet det sidste halve år 
besøgt forskellige lande på opfordring 
af myndighederne for at hjælpe dem i 
opsætningen af en integreret overvåg-
ning af forbrug og resistens.

Nyt kodeks for forsknings-
baseret rådgivning på DTU
DTU har udgivet et Kodeks for forsk-
ningsbaseret rådgivning og en tilhø-
rende vejledning. Her tydeliggøres 
DTU’s overordnede principper for 
forskningsbaseret rådgivning, og med 
vejledningen sikres alle medarbejdere 
samlet information om god praksis 
for håndtering af bestillinger, udarbej-
delse af leverancer, kontrol af leveran-
cer, kommunikation, pressehåndtering 
m.v. Kodeks og tilhørende vejledning er 
udarbejdet i samspil med de institut-
ter, som har mangeårig erfaring med 
forskningsbaseret rådgivning på DTU. 
Se kodeks på dansk på kortlink.dk/wx5u 
og på engelsk på kortlink.dk/wx5v

Social debate on technology 
· Training against road rage 
· Antimicrobial monitoring 
inspires in Asia · New code of 
conduct for scientific advice at 
DTU

n Kort nyt
Rådgivning og projekter

n News in brief  Tech management is about managing risks 
RISK MANAGEMENT Blockchain-based bank 
accounts, artificial intelligence, smart cities, 
autonomous cars—digitalization permeates 
society. For the top executives of a technology-
based company, this brings not only opportu-
nities, but also many new risks and unknowns. 
And many years of business experience is sud-
denly no longer your most important asset 

when planning the strategies of the future. In a 
world where any young intern may know more 
about current digital trends than the director, 
a new approach to strategy work becomes nec-
essary.

Josef Oehmen, Associate Professor at the 
Engineering Systems Group at DTU Manage-
ment, and his research team have observed 

and interviewed directors and senior execu-
tives in 40 technology-driven companies in 
Denmark, in sectors such as production, con-
struction, healthcare or services. The purpose 
was to map out their strategy work in order to 
produce models and methodologies that can 
provide inspiration for other companies in a 
digital world.

Af Tine Naja Berg

Blockchain-baserede bankkonti, kunstig 
intelligens, smarte byer, autonome biler – 
digitaliseringen gennemsyrer samfundet, 
og for topledelsen i en teknologibaseret 
virksomhed betyder det ikke kun mulighe-
der, men også mange risici og usikkerhe-
der. Lang erhvervserfaring er ikke længere 
det vigtigste, når strategierne for fremtiden 
skal lægges. I en verden, hvor den unge 
praktikant ved mere om de digitale trends 
end direktøren, må strategiarbejdet nød-
vendigvis gribes helt anderledes an.

Josef Oehmen, lektor ved Engineering 
Systems Group på DTU Management, 
og hans forskerteam har observeret og 
interviewet direktører og ledende med-
arbejdere i 40 teknologiske virksomhe-
der inden for produktion, konstruktion, 
sundhed og service i Danmark. Formålet 
var at kortlægge, hvordan lederne lægger 
og implementerer strategier for derved at 
nå frem til nogle modeller og metoder, 
som kan give inspiration til andre virk-
somheder i en digital verden.

„Vores undersøgelser viste, at de virk-
somheder, der klarer sig bedst, er dem, 

der har forstået at tilpasse deres strategi-
arbejde i forhold til de risici, som virk-
somhedens initiativer indebærer,“ siger 
Josef. 

Et godt eksempel er IBM. For dem be-
tyder digitaliseringen, at de ikke længere 
fokuserer udelukkende på lancering af 
færdige produkter.

„Vores tilgang handler nu langt mere 
om, hvordan vi kan støtte vores kunder og 
samarbejdspartnere i deres strategiske ar-
bejde med at udnytte nye teknologier. Vi 
hjælper f.eks. med at identificere relevante 
teknologitrends, udvikle prototyper og va-
lidere business cases. Ligesom vi hjælper 
med udrulningen og er en stærk partner 
i den efterfølgende drift. Så vi griber be-
stemt tingene helt anderledes an i dag end 
for bare få år siden,“ forklarer Claus Klint, 
direktør for Internet of Things i IBM Den-
mark og en af talerne ved DTU’s forrige 
High Tech Summit.

Og netop det, at virksomhederne tør 
tænke nyt og prøve nye strategimetoder 
af, er afgørende for deres succes, siger 
Josef. 

„Med digitaliseringen er det blevet 
svært for virksomhederne at planlægge 

langt ud i fremtiden. Derfor handler 
strategiarbejde nu i højere grad om, at 
virksomhederne gør sig klart, på hvilke 
områder de mangler viden, og tør lægge 
en strategi, hvor de eksperimenterer for 
billige penge og lærer hurtigt,“ under-
streger han.

Simple regler kan gøre det
Josef og hans team har også undersøgt, 
hvordan topledere træffer strategisk vig-
tige, men usikre beslutninger. På bag-
grund heraf kom forskerne frem til en 
række spørgsmål, der kan hjælpe virk-
somheder i beslutningsprocesserne.

„Vi har vendt det hele på hovedet. Det 
er nemlig en illusion at tro, at man kan 
finde den bedste løsning, bare man ana-
lyserer godt nok. Det går teknologiudvik-
lingen og markedet simpelthen for stærkt 
til. I stedet skal man finde ud af, hvordan 
man kan træffe beslutninger med en høj 
grad af usikkerhed. Og her gælder det 
om at minimere risikoen for at træffe de 
allerdårligste beslutninger. For at undgå 
det er simple regler for beslutningspro-
cesserne et godt redskab,“ fortæller Josef. 

Han forklarer, at det gælder for virk-
somhederne om at stille sig selv de rig-
tige spørgsmål undervejs. F.eks.: Hvad er 
kriterierne for, hvornår en beslutning er 
for risikabel? Hvad taber vi, hvis vi ven-
ter en måned, og kan vi lære noget sam-
tidig? Hvilke beslutninger er ’gode’ nok 
med den viden, vi har nu? 

Josef og hans team har samlet deres 
forskning og praktiske råd på en portal 
ved navn Engineering Systems RiskLab. 
Her finder man en masse materiale, der 
forholder sig til risikoanalyse på en ny og 
mere holistisk måde.

Modellerne og forskernes anbefalinger 
er allerede publiceret i flere tidsskrifter og 
vurderes af flere virksomhedsledere til at 
være et særdeles vigtigt input inden for 
strategisk virksomhedsledelse. 

Målet for Josef og hans team er på 
længere sigt at øge samarbejdet inden 
for risikoledelse – både på DTU og med 
relevante partneruniversiteter – og stille 
resultaterne til rådighed via deres eget 
site, risklab.dtu.dk.

Metoder til at minimere 
risici i tech-branchen
RISIKOLEDELSE Forskere fra DTU kommer med nye bud på, hvordan toplederne i de største 
teknologivirksomheder skal lægge strategier i en stadig mere uforudsigelig verden.
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 n Få mere at vide
Josef Oehmen, lektor, Engineering Systems Group, 
DTU Management, jooehm@dtu.dk

Læs Josef Oehmens artikler om risk management og 
strategiarbejde på kortlink.dk/wv3q

Læs mere om Engineering Systems RiskLab på  
risklab.dtu.dk

Josef Oehmen er ekspert i risiko ledelse og også klar til at minimere risici i dagligdagen.
 Josef Oehmen is a risk management expert and also ready to minimize everyday risks.
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DTU
Årsfest
2019

03.05.2019

Benal
Johnny Deluxe
Hedegaard
Det Ny Big Band med solister
Stagebreakers
Blå Mandag Jazzband

Dato & tid 
Fredag d. 03.05.2019 
Kl. 17:00

Billetsalg til studerende 
Billetsalget åbner 
lørdag d. 6. april kl. 20:00
i Administrationshallen,
Byg. 101A, Lyngby Campus

Middags- & balbillet: 275 kr. 
Balbillet: 150 kr.
Max 4 billetter pr. person
Kun kortbetaling

Billetsalg til medarbejdere
Billetsalg foregår online.

Link kan primo marts  
findes på Inside og udsendes 
via instituttet/afdelingen  
når billetsalget åbner 
d. 4. marts 2019. 

Middags- & balbillet: 375 kr.
Bal: 150 kr.
Max 2 billetter pr. person.



Prizes and appointments · Anniversaries · Hello to Karen Morales · 
Goodbye to Martin Vigild

n News in brief 

Priser og udnævnelser
Professor Mikael Rørdam Andersen, DTU 
Bioengineering, har modtaget Jorcks 
Fonds Forskningspris 2018.

Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU 
Aqua, har fået Wesenberg-Lund Prisen for 
sin mangeårige indsats for at forbedre mil-
jøtilstanden i danske vandløb.

Fatima AlZahra’a Alatraktchi, der i efter-
året fik DTU’s pris for årets ph.d., er som 
en af 10 danskere kommet på erhvervsma-
gasinet Forbes’ liste over unge mennesker, 
der har gjort sig særligt bemærket inden 
for deres felt. 

Direktør for UNEP DTU Partnership 
John Christensen er udnævnt som den 
første professor i bæredygtig udvikling 
ved Yonsei University i Sydkorea.

Forsker Nikola Vasiljevic, DTU Vind-
energi, er udnævnt til at være en af de 
første europæiske ambassadører ved The 
Research Data Alliance (RDA).

Jubilæer
Lien Thi Minh Ngyen, laborant,  
DTU Sundhedsteknologi, 25 år 1/2
Karen Østergaard Jørgensen,  
kontorfuldmægtig, Afd. for Forskning og 
Relationer, 25 år 11/2

Goddag
DTU Biosustain har ansat Karen Morales 
som ny projektleder i informatik-gruppen, 
der står for at udvikle et system af digitale 
værktøjer til at understøtte forskningen. 
Karen er ikke projektleder i helt traditio-
nel forstand, men kalder sig også scrum-
master, hvilket betyder, at hun ikke har 
det formelle ledelsesansvar, men er den, 

der har fokus på teamets dynamik og 
fleksibilitet. Man arbejder i korte 

sprint med konstant feedback 
fra brugerne i stedet for et langt 
sejt træk, og Karen understøtter 
processen.

„Den måde at arbejde på giver 
simpelthen flere succeshistorier og 

fuld gennemsigtighed,“ siger Karen, der 
er meget glad for sit jobskifte. Før DTU 
var hun 11 år i Mærsk. Først i sit hjem-
land, Den Domini kanske Republik, der-
efter i  Manila, i  Panama og endelig i ho-
vedkvarteret på Esplanaden i København. 
Hun havde langsomt arbejdet sig op til en 
lederstilling i det verdensomspændende 
firma, men kunne alligevel ikke se sig selv 
blive der resten af livet.

„Jeg ville over i noget, hvor bæredygtig-
hed var omdrejningspunktet. Så jobbet i 
DTU Biosustain var simpelthen lige i øjet.  
Alle folk her er åbne og varme, og de har 
blikket rettet mod de videnskabelige mål 
mere end sig selv. Det er perfekt.“

Farvel
I januar stoppede Mar-
tin Vigild som dekan 
for bacheloruddannel-
ser og studiemiljø. Nu 
forlader han sit Alma 
Mater, hvorfra han blev 
uddannet som civilingeni-
ør i 1993 og hvor han har arbejdet i 19 år. 

Studiet på DTU afsluttede han med et 
eksamensprojekt om tyndfilm af diamant-
lignende kulstof. Det førte til forskning i 
polymerer og neutroner, som gav ham en 
ph.d.-grad fra Københavns Universitet i 
1997. Efter to år som postdoc ved Univer-
sity of Minnesota i USA vendte han hjem til 
DTU, hvor han fulgte karrierevejen adjunkt, 
lektor og docent på DTU Kemiteknik.

Ud over sin forskning og almindelige 
under visning engagerede Martin sig stærkt i 
pædagogik og didaktik. Han arbejdede sam-
men med den daværende uddannelses dekan 
Gunnar Mohr om at indføre CDIO-metodo-
logien (Conceive, Design, Implement, Ope-
rate) på tværs af DTU’s uddannelser.

Som et spinoff på CDIO-princippet sø-
satte Martin, efter han blev ansat som de-
kan i 2009, de karakteristiske og populære 
Roskilde Festival- og Blue Dot-aktiviteter.  

Martin har også i samarbejde med blandt 
andre tidligere dekan Martin Bendsøe ud-
viklet konceptet Grøn Dyst, som i dag pla-
cerer DTU’s studerende solidt i landskabet 
af FN’s Verdensmål. 

En af Martin Vigilds store ledelsesmæs-
sige opgaver var at gennemføre fusionen 
med Ingeniørhøjskolen i København i 
2013. Og han har stået i spidsen for udvik-
lingen af det fysiske studiemiljø med bib-
lioteket på Lyngby Campus som et  lysende 
eksempel på en fornyelse, der i den grad 
har slået an hos de studerende.

Martin har arbejdet både nationalt og 
internationalt for ingeniøruddannelsens 
udvikling og betydning i samfundet. Han 
bragte DTU ind som stiftende medlem 
af Engineer the future i samarbejde med 
Inge niørforeningen IDA og tog initiativ til 
DTU’s deltagelse i Folkemødet. Fra 2015 
til 2017 var han præsident for European 
Society for Engineering Education, SEFI, 
og han organiserede to internationale kon-
ferencer på DTU om ingeniøruddannelser: 
CDIO 2011 og SEFI 2018.

Det har været en stor glæde for Martin i 
ti år at være en del af DTU’s uddannelses-
system:

„Jeg synes, det er karakteriseret af tre 
h’er: (Skarpe) hjerner, (flittige) hænder og 
(store) hjerter hos TAP’er, VIP’er og stu-
derende, der alle bidrager til DTU’s ud-
dannelser på så mange forskellige måder. 
Samarbejdet foregår på en organisatorisk 
dialogbaseret facon, der hviler på tillid til 
hinanden og gensidig respekt.“ 

Hvor Martin i fremtiden skal udfolde sin 
energi og opfindsomhed som uddannelses-
menneske og bæredygtighedsaktivist, står 
endnu hen i det uvisse.

n Kort nyt
Navne og karriere

Students building bridge
BRIDGE When the light railway comes to 
DTU, Asmussens Allé will be closed to all oth-
er traffic. Campus Service therefore wants to 
establish a bridge for pedestrians and cyclists 
from the car park across Asmussens Allé to 
Matematiktorvet. The bridge will be part of the 
new transverse crossing, leading pedestrians 
and cyclists in an east-west direction.

Last year, Campus Service therefore initi-
ated a collaboration with third-year architec-
tural engineering students at DTU Civil Engi-
neering. The students were presented with the 
ideas behind the bridge and used it as a case in 
their three-week assignment in January. Two 
of the proposals can be seen on this page.
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Studerende 
bygger bro
OVERGANG Måske skal der bygges en bro over Asmussens 
Allé når letbanen kommer. Byg-studerende foreslår løsninger.

Vandfaldet af Henrik Clausager Nielsen, Jacob Pedersen, Kirsten Estrup Christensen, 
Sofie Bækby Skov-Carlsen, Stephan Sander og Trine Harrestrup.

 The waterfall by Henrik Clausager Nielsen, Jacob Pedersen, Kirsten Estrup Christensen, Sofie Bækby 
Skov-Carlsen, Stephan Sander, and Trine Harrestrup.

Molekylebroen af Mikkel Jensen, Michael Granby-Larsen, Oliver Zaremba og Søren Madsen.
 Molecular bridge by Mikkel Jensen, Michael Granby-Larsen, Oliver Zaremba, and Søren Madsen.

Af Anna-Claudia Erichsen

Når letbanen kommer til DTU, bliver 
Asmussens Allé lukket af for al øvrig tra-
fik, og derfor ønsker Campus Service at 
etablere en bro for gående og cyklister fra 
Parkeringsalléen over Asmussens Allé til 
Matematiktorvet. Broen skal være en del 
af et nyt tværstrøg og lede de gående og 
cyklisterne i øst-vestlig retning, som be-
skrevet i Strategisk Campusplan for DTU 
Lyngby Campus.

Sidste år indledte Campus Service der-
for et samarbejde med tredjesemesters 
diplomstuderende på Bygningsdesign 
på DTU Byg. De studerende blev præ-
senteret for tankerne bag broen og brugte 
den mulige nye broforbindelse som case i 
treugers opgaven i januar. 

Som en del af undervisningen deltog 
lyskunster Jakob Kvist. Samarbejdet med 
Jakob Kvist var finansieret af Corrit fon-
den, der har tildelt midler i anledning af, 
at DTU i 2020 fejrer 200 året for H.C. Ør-
steds opfindelse af elektromagnetismen.  

Jakob Kvist tog de studerende med på 
lyssafari rundt på campus en mørk januar 
aften. De studerende fik indblik i hvordan 
belysning fremmer wayfinding,  og styr-
ker identitet og tryghed på campus. 

CAS arbejder fortløbende på at få en 
række forhold omkring letbanen på plads 
med Hovedstadens Letbane. Der er der-
for nogen usikkerhed om broens endelige 
placering og udformning.

To af forslagene kan ses her på siden 
og alle de studerendes forslag er udstillet 
1.-18. marts i bygning 303A.
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New tool to strengthen conversation on well-being
5X-LAB A game board and 36 cards with 
statements about what promotes or inhibits 
job satisfaction is to act as a catalyst for a deep-
er discussion on well-being in the workplace.

Experience, explain, expect, explore, ex-
ecute. These are the five x’s that the new in-
terview tool for well-being and job satisfac-
tion—DTU 5X-lab— is named after. The tool 

was developed by a working group consisting 
of researchers from different departments and 
employees from Corporate HR.

“As a follow-up to the job satisfaction sur-
vey, the departments as a rule hold large-scale 
meetings where they review and interpret the 
figures. Very few people feel like talking about 
their own experiences in this forum. And the 

employees can sometimes feel as if well-being 
is only on the agenda because the departments 
are obliged to draw up action plans,” says Lou-
ise Witt, Senior Executive, Corporate HR. 

5X-lab, for example, is used when you have 
a specific challenge in the workplace—e.g. in 
connection with a reorganization—where a 
discussion about what gives the individual job 

satisfaction, motivation, and self-confidence 
can act as a springboard for the change pro-
cess. But the tool can also be used in situations 
where you want to discuss how to maintain the 
positive culture you already have. 

Af Marianne Vang Ryde

Experience, explain, expect, explore, exe-
cute. Det er de fem x-er, som det nye sam-
taleværktøj om trivsel og arbejdsglæde, 
DTU 5X-lab, er opkaldt efter. Værktøjet 
er udviklet af en arbejdsgruppe bestående 
af forskere fra forskellige institutter og 
medarbejdere fra Koncern HR.

„Som opfølgning på trivselsundersø-
gelsen holder institutterne som regel stor-
møder, hvor de kigger på tallene og tolker 
på dem. De færreste føler sig inviteret til 
at sætte ord på deres egne oplevelser i den 

sammenhæng. Og medarbejderne kan 
måske nogle gange opfatte det, som om 
man mest bringer trivsel på dagsordenen, 
fordi institutterne er forpligtet til at udar-
bejde handlingsplaner,“ siger chefkonsu-
lent i Koncern HR Louise Witt. 

5X-lab kan for eksempel bringes på 
bane, når man har en konkret udfor-
dring på arbejdspladsen, måske i forbin-
delse med en omorganisering, hvor en 
snak om, hvad der giver den enkelte job-
tilfredshed, motivation og selvtillid, kan 
være en løftestang for forandringspro-
cessen. Men værktøjet kan også bruges i 
situ ationer, hvor man ønsker at diskutere, 
hvordan man kan holde fast i den gode 
kultur, man allerede har. 

Samtalen foregår i mindre grupper à 
tre til seks deltagere og tager udgangs-
punkt i 36 kort med forskellige udsagn 

om, hvordan arbejdslivet kan opleves. 
Udsagnene bygger på DTU-forskeres er-
faringer, og der er også plads til, at delta-
gerne selv kan spille ind med flere udsagn.

„I samtalen om de valgte kort, som 
foregår i de faser, vi har kaldt Experi-
ence, Explain og Expect, kan der opstå 
en fællesmængde af erfaringer og årsags-

sammenhænge, som man kan arbejde 
videre med. Alene oplevelsen af, at andre 
genkender ens følelser, kan være meget 
frugtbar,“ siger Louise.

I Explore-fasen handler det om at 
se på problemernes positive modpol; 
at  ændre optikken. Og i Execute-fasen 
konkretiserer man forandringsprocessen, 
det vil sige diskuterer konkrete forslag til 
handlinger, både på individ-, gruppe-, 
ledel ses- og organisationsplan.

Udviklet til forskere – men kan 
bruges af alle
Spillet er i første omgang udviklet med 
henblik på at støtte forskere i at tale om 
deres trivsel. 

„Forskere har en lang tradition for at 
tale om deres fag og er vant til at agere 
i et konkurrencemiljø, hvor man ikke 
flasher det, man ikke har styr på. De har 
ikke samme tradition for at være åbne 
om deres egen usikkerhed i forhold til en 
given opgave eller dele deres tvivl med 
kollegerne. Det skal vi forsøge at gøre op 
med, så dialogen om reel trivsel kan få 
bedre vilkår og være med til at forebygge 
stress,“ siger Louise. 

5X-lab kan med ganske få greb også 
bruges af administrative medarbejdere, 
og Louise og hendes kolleger håber, 
mange vil efterspørge det. I øjeblikket 
bliver det afprøvet i pilot-workshops af 
forskellige grupper med HR-medarbej-
dere som igangsættere. Men flere med-
arbejdere på institutterne er i gang med 
blive uddannet til at facilitere dialogpro-
cesserne.

Nyt værktøj skal styrke 
samtalen om trivsel
5X-LAB En spilleplade og 36 kort med udsagn om, hvad der fremmer 
eller hæmmer arbejdsglæden, skal virke som motor for en dybere 
samtale om trivsel på arbejdspladsen.

Til spillet hører et antal ’fidgets’, som man kan beskæftige hænderne med, mens man taler. 
 The game includes a number of ‘fidgets’ that participants can use to occupy their hands while talking. 

FAKTA

Eksterne midler fra Statens Kompetencefond 
har gjort det muligt at producere materia-
lerne til 5X-lab i en god kvalitet.

 n Få mere at vide
Louise Witt, chefkonsulent, Koncern HR, witt@dtu.dk 

Kontakt jeres HR-partner, hvis I vil prøve 5X-lab.
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“The most important thing is to contribute to society”
RECOGNITION May 5 will be something of 
a red-letter day for Xiaolin Hou. At a major 
conference in Budapest, Hungary, he will re-
ceive the highest recognition in radio analysis 
and nuclear chemistry—the Hevesy Medal 
Award—from the scientific community. The 
medal was established in memory of George 
de Hevesy who received the Nobel Prize in 

1943 and who also worked closely with Niels 
Bohr in Copenhagen. 

Xiaolin Hou is 52 years old and the young-
est recipient of the award to date. Of the pre-
vious 42 recipients, the youngest was 60, and 
the award is usually given for lifelong achieve-
ment, so Xiaolin’s initial reaction to the nomi-
nation was: “I’m not that old.”

While naturally proud and delighted to be 
receiving this award, it is important for him 
not to view it as a the crowning achievement 
of his career. He is happy to devote another 20 
years of his life to science and society.

“I’m still aiming to improve and contribute 
more. It gives me energy to think like this. If I 
said, ‘now I’ve fulfilled my potential’, the world 

would be a lot less interesting,” says Xiaolin 
with a hearty laugh.

The list of Xiaolin’s academic qualifications 
is long, but if you ask him which achievement 
he is most proud of, he replies modestly: “Well 
yes, there are a few of them that have benefited 
society.”

Since 2001, he has, among other things, 

Af Marianne Vang Ryde

5. maj bliver noget af en mærkedag for 
professor Xiaolin Hou. Der skal han 
nemlig på scenen ved en stor konference 
i Budapest for at modtage den højeste 
anerkendelse fra det videnskabelige sam-
fund inden for radioanalyse og nuklear 
kemi, Hevesy Medal Award. En medalje 
indstiftet til minde om George de Hevesy, 
som modtog Nobelprisen i 1943, og som 
i øvrigt arbejdede tæt sammen med Niels 
Bohr i København. 

Xiaolin Hou er 52 år og den til dato 
yngste modtager af prisen. Af de tidligere 
42 modtagere var den yngste 60, og pri-
sen gives normalt for en livslang indsats, 
så Xiaolins første reaktion på nominerin-
gen var: „Så gammel er jeg da ikke.“

Selvfølgelig er han stolt og glad over 
at modtage prisen, men det er vigtigt 
for ham ikke at tænke på den som en af-
sluttende krone på karrieren. Han tager 
gerne 20 år mere i videnskabens og sam-
fundets tjeneste.

„Jeg stræber stadig efter at blive bedre 
og gøre mere. Det giver mig energi at 
tænke sådan. Hvis jeg sagde: ’Nu er jeg 
god nok’, ville livet ikke være så interes-
sant mere,“ siger Xiaolin og ler hjerteligt.

Verdenskendt
Listen over Xiaolins videnskabelige me-
ritter er lang, men spørger man ham, hvad 
han er mest stolt af, svarer han beskedent: 

„Øh jo, der er da et par af dem, som har 
bidraget med noget godt til samfundet.“

Han har blandt andet siden 2001 ud-
viklet en række analytiske metoder til be-
stemmelse af lavaktive isotoper i miljøet.

„Med disse metoder kan man lave 
præcise målinger ud fra ganske små 
luft- eller vandprøver. Målemetoderne 
er nemme at bruge og kræver ikke gif-
tige kemikalier som tidligere metoder. 
Vi har også automatiseret processen, så 
man bare kan sætte apparatet i gang og 
gå hjem, og når man kommer om morge-
nen, er resultatet klar,“ smiler han. 

Nu kan man måske undre sig over, 
at disse metoder netop skulle udvikles i 
Danmark, hvor vi aldrig fik indført atom-
kraft, og hvor forsøgsreaktoren på Risø 
netop i 2000 var blevet lukket ned. Men 
der sker jo af og til større eller mindre 
uheld med atomkraft i verden omkring 
os, og så er det vigtigt at kunne måle, 
om eventuelle radioaktive udslip betyder 
 noget her i landet.

Når der skal ryddes op efter et nukleart 
anlæg, skal man ligeledes kunne måle på 
den stråling, der er tilbage i materialerne. 
Og Xiaolins metode er da også både ble-
vet brugt af Dansk Dekommissionering, 
der overtog arbejdet med at demontere 
Risøs nukleare anlæg, og spredt til flere 
steder i verden, hvor atomkraftværker 
skulle nedlægges. 

„På grund af Xiaolins metode, har 
DTU fået et fint rygte med hensyn til at 

kunne håndtere sådanne vanskelige ana-
lyser. Og den er også blevet en væsentlig 
del af DTU Nutechs økonomiske grund-
lag,“ siger Sven P. Nielsen, som var leder 
af sektionen for radioøkologi indtil 2015. 

Hjemme i Danmark
Xiaolin kom til Danmark i 1998, kort ef-
ter at han havde fået sin ph.d. fra det ki-
nesiske videnskabsakademi. Han havde 
mødt lederen af det daværende Isotopla-
boratorium på Risø, Kaj Heydorn, på en 
konference, og søgte om at komme hertil 
som postdoc. Heydorn var imidlertid på 
vej på pension, men gav Xiaolins papi-
rer videre til sin efterfølger, som straks 
erklærede: „Ja, ham må vi have.“ Og det 
har ingen af parterne fortrudt. 

„Jeg har fået spændende muligheder 
her, og alle respekterer mine evner og de 
planer, jeg har for min forskning. Jeg rej-
ser meget og arbejder ofte i kortere pe-
rioder andre steder i verden. Men kun i 
Danmark føler jeg, at jeg står helt fast på 
jorden. Her er jeg afslappet og komforta-
bel,“ siger Xiaolin. 

Det eneste, der generer ham lidt, er 
sproget. Xiaolin gik straks, han kom 
hertil, med vanlig ildhu i gang på sprog-
skolen og nåede også hurtigt op på høje-
ste niveau – altså med at læse og skrive. 
Men udtalen er og bliver en kæmpe ud-
fordring. Han har simpelthen svært ved 
at kende forskel på forskellige lyde i det 
danske sprog. Dansk er dog efterhån-

den blevet en del af hans hverdagssprog 
– blandt andet til julefrokoster, som han 
altid ifølge den nuværende sektionsle-
der, Jixin Qiao, bidrager meget positivt 
til med sin afslappede og humoristiske 
facon:

„En typisk bemærkning fra Xiaolin er 
for eksempel: ’Det danske sprog er meget 
nemt: Når man siger goddag, siger man 
hej, og når man siger farvel, siger man hej 
hej’,“ fortæller hun.

Verdens bedste lærer
Jixin var også Xiaolins første ph.d.-stude-
rende, noget hun tænker tilbage på med 
glæde.

„Han er utrolig vidende, og jeg lærte 
meget af ham. Men han var også god til 

„Det vigtigste  
er at bidrage  
til samfundet“

BLÅ BOG

Xiaolin Hou er 52 år og bor i Valby med sin kone, der også er kineser. De har en 
søn på 27 og en datter på 13 år.
• 2013 – Professor ved DTU Nutech
• 2007: Seniorforsker ved DTU Nutech
• 2003: Medlem af European Association for Chemical and Molecular Sciences, 

Nuclear and Radiochemistry division
• 2003: Seniorforsker ved Forskningscenter Risø
• 2002: Medlem af bestyrelsen for International Nuclear Chemistry Society 
• 1998: Postdoc ved Forskningscenter Risø
• 1995 – 1997: Ph.d.-studier ved Chinese Academy of Sciences
• 1991 – 1995: Forskningsassistent ved China Institute of Atomic Energy
• 1988 – 1991: Kandidatstudier ved China Institute of Atomic Energy
• 1984 – 1988: Bachelorstudier ved Northwest University, China

PRISVÆRDIG Kolleger i DTU Nutech karakteriserer Xiaolin Hou som en enormt 
dygtig kemiker med en fantastisk arbejdsevne. Nu bliver han hædret med 
verdens fornemste anerkendelse inden for nuklear kemi, Hevesy Medal Award.
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developed a number of analytical methods to 
determine low-level isotopes in the environ-
ment.

“With these methods you can make accu-
rate measurements based on very small air or 
water samples. The measuring methods are 
easy to use and do not require toxic chemi-
cals as in previous methods. We have also 

automated the process, so you can just turn 
on the apparatus and go home, and when you 
arrive in the morning, the result is ready,” he 
says with a smile. 

Readers may be wondering why these meth-
ods were developed in Denmark—a country 
which never introduced nuclear power and 
where the experimental reactor at Risø was 

shut down in 2000. However, from time to 
time there are nuclear meltdowns of varying 
degrees of severity in the world around us, so it 
is important to be able to measure whether any 
radioactive leaks pose a threat to the country. 

Similarly, when cleaning up following the 
closure of a nuclear installation, it is also nec-
essary to measure the level of radiation in the 

materials. Xiaolin’s method has also both been 
used by Danish Decommissioning, which 
took over the work of dismantling Risø’s nu-
clear facility—and the method has spread to 
other places in the world following the closure 
of nuclear power stations. 

at stimulere en til at tænke selv ved ikke 
bare at løse ens problemer,“ siger hun.

Og Xiaolin forklarer:
„Når jeg ikke serverer en løsning, er 

det også, fordi min måde at gøre tingene 
på ikke nødvendigvis er den bedste. Så-
dan er videnskab. Jeg lærer meget af mine 
studerende. Hvis deres måde viser sig at 
virke bedre, skifter jeg til den. Det vig-
tigste i videnskab er at være åben for nye 
tanker og hele tiden blive bedre.“

Xiaolin vil gøre alt for at få sine stude-
rende til at nå langt og hjælpe dem, når de 
har brug for det. Men han tvinger dem ikke 
til at arbejde lige så hårdt, som han selv gør. 

„Det er vigtigt, at de følger deres egen 
plan. Men hvis de ønsker at gøre mere, 
hjælper jeg gerne. Og jeg giver altid feed-

back så hurtigt som muligt. Hvis de sen-
der noget til mig fredag aften, har de svar 
fra mig inden mandag,“ ler han. 

Samarbejde er roden til alt godt
Xiaolin vil egentlig hellere tale om sin 
gruppes end sine egne resultater. Du kan 
være nok så dygtig, men rigtig store resul-
tater får du ikke uden at samarbejde med 
andre, siger han. Og det er en tankegang, 
som han synes karakteriserer hele det 
danske uddannelsessystem:

„I Danmark lærer man at samarbejde, 
fra underskolen til universitetet. Også i min 
forskningsgruppe kommer vi med forskel-
lige fagligheder, diskuterer alle løsninger og 
arbejder virkelig som et team. Det er meget 
forskelligt fra det, jeg oplevede i Kina.“

Der er i det hele taget lang vej fra 
 Xiaolins kinesiske opvækst til hans egne 
børns. For ham handlede uddannelses-
valget f.eks. ikke om, hvad han havde 
lyst til og evner for, men om, hvordan 
for ældre og lærere så på hans jobmulig-
heder. Xiaolin var bedst til fysik i gymna-
siet, men kom til at læse kemi. Og efter 
kandidateksamen havde han to mulighe-
der: At tage det job, som myndighederne 
anviste i den lille by, hvor han var vokset 
op, eller gå videre på universitetet. 

Xiaolin valgte universitetsvejen og 
gjorde sig klar til at søge ind som miljø-
kemiker. Men aftenen før prøven gik det 
op for ham, at professoren på det institut 
ikke var registret som vejleder. Så han 
måtte skifte hest i vadestedet og fik øje på 

radiokemi-studiet. Her bestod han hel-
digvis, så han slap for at komme tilbage 
til sin hjemegn. Og det viste sig at være 
et godt valg, for den viden, han fik om 
radioaktive isotoper, har han også kun-
net bruge i miljøets tjeneste til at studere, 
hvordan verdenshavene bringer alle mu-
lige slags forurening rundt.

Men Xiaolins egne børn må vælge helt 
frit, hvilken vej de vil gå.

„Det vigtigste er, at de bidrager med 
noget nyttigt til samfundet.  Og hvordan 
gør man det? Det gør man ved hele ti-
den at stræbe efter at blive bedre. Jo hår-
dere du arbejder, jo større kan dit bidrag 
blive.“
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dygtig, men rigtig store 
resultater får du ikke uden 
at samarbejde med andre. 
Xiaolin Hou, professor
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Mastermind
Tallene fra 1-9 er gemt i et kvadrat bestående af 3x3 
felter. Hvert tal optræder netop én gang.

De to skemaer angiver hvert sit gæt på placeringen 
af tallene. Ud for hver række og kolonne i gættene er 
angivet med sorte cirkler, hvor mange af tallene, der 
står korrekt i rækken/kolonnen. De hvide cirkler angi-
ver, at et tal indgår i rækken/kolonnen, men ikke står 
på den korrekte plads. Sammenhold oplysningerne, 
og find tallenes korrekte placering.
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Listen indeholder primært bøger inden for de emner, som studerende og medarbejdere på DTU beskæftiger sig med. Lærebøger er ikke med, da salget af disse er ret 
konstant og blot afspejler kursernes størrelse. Listen omfatter perioden 11. december 2018 til 5. feburar 2018.

1   Teknisk Ståbi. Af Bjarne Chr. Jensen m.fl. (red.) på Praxis – Nyt Teknisk Forlag, 2018.

2   Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag. Af Morten Sehested Münster på Gyldendal, 2017. 

3   AB 18 for praktikere. Af Eric Boesgaard, Henrik Fausing og Mogens Hansen på Molio, 2018.

4   Pseudoarbejde. Af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen på Gyldendal, 2018.

5   How to Teach Quantum Physics to Your Dog. Af Chad Orzel på Oneworld Publications, 2010.

De bedste fotos 
på Instagram.

Bag projektet står Dennis Laust Sørensen, der er direktør 
i Kubell Audio og studerer Design og Innovation. Fortalt til 
Christina Tækker.

„DTU-startuppen Kubell Audio producerer højttalere ved 
hjælp af DTU Skylabs prototyping-faciliteter. 

Med hjælp fra DTU Skylab har virksomheden kunnet 
udvikle verdens første modulopbyggede Pro Audio-
system, der gør det nemt og hurtigt for cateringfirmaer 
at levere lydløsninger til alt fra karaoke til live band-
forestillinger.“
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The 70’s, baby!
Et post på Instagram i januar var 
med 870 likes et af de hidtil mest 
populære. Billederne er hapset fra 
Teknologihistorie DTU, hvor man også 
selv kan gå på opdagelse i DTU’s historie. 

“You’re probably not old enough to 
remember campus life in the 70’s, but 
we dug up some images that will let you 
experience the good vibrations. Back 
then skinny jeans were baggy, half the 
students drove mopeds and all cameras 
were out of focus,” lød en del af teksten.

Siden sidst på SoMe / SoMe since the last time

Hvad er der gang i?  
/ What's up?

#DTUdk

Bestsellerlisten De mest solgte fagbøger hos Polyteknisk Boghandel

Memory Lane / Memory Lane

Cristiano Trevisin
@cristrevisin
From Italy to #Greenland 
#dtudk #arctic #semester 
#university #travel #north 
#journey #travel #cold 
#snow #ice #sisimiut #town 
#sky #sea

Susan Reinholdt 
@2830sus
Dejligt med lidt humor i hver-
dagen #minarbejdsplads #dtu 
#dtudk #danmarkstekniske-
universitet #etlystøjeblik 
#bygning101 #detvarikkemig-
dergjordedet

Sabina Askholm
@binnitten
The lovely art of...engineering? 
#dtudk #workplaceart #fun-
withpinupboards #funwith-
pins #someonehadfun

Oliver Sandholdt Kolmers
@guldiver
This one scared me a bit! 
 Really rad piece of artwork 
done by @matmakesstuff 
#dtudk #dtuskylab #art 
#graffiti #enginnering #inno-
vation #street #streetart 
#wallart

Nobel-
pristager 
samler spyt 
Professor Henrik Dam fik i 
1943 Nobelprisen for sin op-
dagelse af K-vitaminet. Men 
han arbejdede også med 
forsøg, der skulle vise, om 
spyt kunne virke vækstfrem-
mende, som det fremgår af 
dette brev dateret 13-9-50.

Dam fik dog ikke til-
ladelse til at samle spyt fra 
skolebørn, da skoledirek-
tøren mente, at det ville 
forstyrre undervisningen 
for meget. 
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