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Allerede tilbage i 1828 italesatte DTU’s første rektor  
H.C. Ørsted vigtigheden af, at et universitet samarbejder 
tæt med private virksomheder om at skabe ny innovation. 
Nuvel, H.C. Ørsted var en af den danske guldalders hoved
personer, men det kræver alligevel en stærk begavelse og 
et ualmindeligt fremsyn at kunne formulere en vision, som 
kan gøre sig gældende 184 år senere – nemlig i 2012. Med 
udtalelsen lagde Ørsted kimen til begreber som innovation 
og åben videndeling mellem universiteter og erhvervsliv, 
hvilket er nøgleord den dag i dag i DTU’s mission. Vi er 
her til gavn for samfundet.

I 2011 blev det i flere internationale universitetsrang
lister understreget, hvorledes DTU formår at efterleve 
vores mission om at være til gavn for samfundet. På  
UniversityIndustry Research Cooperation Scoreboard 
2011, der udarbejdes af Centre for Science and Technology 
Studies ved Leiden Universitet i Holland, er DTU ranket 
blandt de 10 bedste universiteter i verden målt på vores 
evne til at samarbejde med erhvervslivet. Ser man på vores 
evne til at forske, publicere og blive citeret af andre, går det 
også godt. På den anerkendte Leiden Ranking 2011/2012 
tog vi et markant hop op ad listen i vinteren 2011, hvilket 
fik os op i den eksklusive klub blandt de 50 mest tone
angivende universiteter i verden – en placering, intet  
andet dansk eller nordisk universitet kan hamle op med.

Når DTU placerer sig godt på forskellige rankings, så 
handler det ikke om, at vi har haft som mål at vinde en 
skønhedskonkurrence blandt verdens øvrige tekniske  
universiteter. Men det, at vi har en stærk performance i  
de anerkendte internationale målinger, er et billede på,  
at vi rent faktisk driver vores universitet godt – at vi 
bedriver forskning, som er til gavn for virksomhederne  

og dermed til gavn for samfundet – præcis som Ørsted 
kundgjorde.

Ligesom en filminstruktør, der lige har vundet en 
Oscar, helt naturligt vil tiltrække de dygtigste skuespillere 
fra nær og fjern og få nemmere ved at skaffe finansiering 
til sine fremtidige projekter, betyder det, at vi bevæger 
os blandt de bedste universiteter i verden, at vi kan blive 
en magnet for de kvikkeste hoveder. Med de stærkeste 
forskere vil vi også kunne forstærke den positive spiral og 
tiltrække flere forskningsbevillinger, så vi kan vokse os 
endnu stærkere som universitet – til gavn for samfundet. 

Men laurbær er ikke til at hvile på – de er til at krydre 
maden med. Med andre ord kommer det til at kræve 
både flid og dygtighed at fastholde vores position som et 
af regionens stærkeste universiteter. Heldigvis er det min 
oplevelse, at det er en del af den danske dna at arbejde 
hårdt. Vi er, om vi vil være ved det eller ej, en nation af 
begavede arbejdsbier. Derfor har vi også muligheden  
for at nå vores mål og forblive en attraktiv samarbejds
partner, såvel for det danske erhvervsliv som for vores 
allianceuniversiteter. 

Vi har altså en forpligtelse til at være innovative, tænke 
nyt, skabe noget nyt, ikke bare fordi Ørsted har forudsagt 
vores skæbne, men fordi vi kan.

ørsteDs proFetier 

 Anders Bjarklev
 Rektor



nyt poLArcenter     hjæLper 
Arktisk strAteGi     på vej
DtU har oprettet et nyt tværgående center for polare 
aktiviteter: Polar DtU. Centret skal understøtte rigs
fællesskabets arktiske strategi med forskningsbaseret 
uddannelse, myndighedsbetjening og innovation.

s A Bin A A sk hoL m L A r sen >

DTU vil i de kommende år kunne  
yde vigtige bidrag til at omsætte rigs
fællesskabets nye arktiske strategi til 
praksis. Det sker gennem det nyetab
lerede Center for polare aktiviteter, 
i daglig tale kaldet Polar DTU, som 
fokuserer på forskning, uddannelse 
og innovation, der er af værdi for 
såvel offentlige som private aktører i 
Arktis. 

Den arktiske strategi er blevet til i 
samarbejde mellem den danske rege
ring, det færøske landsstyre og det 
grønlandske selvstyre. Hensigten med 
strategien er at sikre fælles fodslag i 
håndteringen af de mange nye udfor
dringer og muligheder i Arktis med 

4

Da nm a r k s T ek niske Uni ver si T e T

p o L A r e  A k t i v i t e t e r



henblik på at fremme ’selvbærende 
vækst og samfundsmæssig bære
dygtighed’. 

100 år i Arktis

De polaraktiviteter, der i dag foregår i 
DTUregi, har rødder 100 år tilbage i 
tiden. Særligt geomagnetisk forskning 
har en lang tradition i Arktis. I 1926 
blev det første geomagnetiske obser
vatorium oprettet i Qeqertarsuaq i 
Sydvestgrønland. Siden er der kommet 
flere til, og DTU’s faciliteter i Grønland 
inkluderer nu blandt andet permanente 
GPSstationer langs indlandsisens rand, 
målestationer, magnetometerstationer 
og geomagnetiske observatorier.

Det primære fokus for det nye center 
er Arktis, da det er her, der er størst 
grobund for samarbejde med såvel myn
digheder som erhvervsliv. Aktiviteterne 
i Polar DTU omfatter imidlertid også 
polarområderne på den sydlige halvkugle.

Det er nødvendigt at blive klogere på 
Antarktis for at få et retvisende billede 
af, hvilke konsekvenser isafsmeltning og 
andre klimatisk betingede påvirkninger 
vil få for hele kloden. Et eksempel på, 
at tingene ikke altid hænger sammen, 
som man skulle tro, er, at isafsmeltning 
på Antarktis hæver vandstanden på den 
nordlige halvkugle, mens afsmeltning af 
den grønlandske indlandsis får vandet 
til at stige på den sydlige halvkugle. Det 

skyldes, at vandstanden i verdensha
vene bliver styret af massetiltrækning. 
Når der sker en afsmeltning af den 
grønlandske indlandsis, bliver massetil
trækningen her lavere. Den lavere mas
setiltrækning giver en relativ stigning i 
vandstanden på den sydlige halvkugle. 
Det samme princip gør sig gældende 
ved afsmeltning af Antarktis, hvor der 
sker en relativ stigning i vandstanden 
på den nordlige halvkugle. <

Kongeriget Danmarks Strategi for  
Arktis 2011– 2020 kan downloades  
på Grønlands Selvstyres hjemmeside: 
http://dk.nanoq.gl/~/media/b193bbe-
c95fb4ecf864b4e247be5b824.ashx

Hvem deltager i Polar dtU?

Mere end en halv snes DTU-institutter har aktiviteter, 

der falder inden for rammerne af Polar DTU. På nuvæ-

rende tidspunkt har følgende institutter og centre forsk-

nings- eller uddannelsesaktiviteter med tilknytning til 

polarområdet:

DTU Aqua

DTU Byg

DTU Elektro

DTU Informatik

DTU Kemi

DTU Management Engineering 

DTU Mekanik

DTU Miljø

DTU Space

DTU Systembiologi

DTU Transport

DTU Veterinærinstituttet

DTU Adgangskursus

Center for Arktisk Teknologi (ARTEK)

Center for Energy Resources Engineering (CERE)

Dansk Center for Havforskning

nyt poLArcenter     hjæLper 
Arktisk strAteGi     på vej

Foto S h u t t e R S to c k
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Grønlands undergrund gemmer efter 
alt at dømme på store ressourcer af  
olie og andre råstoffer. Et skøn lyder,  
at der kan blive fundet henholdsvis  
31 milliarder tønder olie og gas ved 
den nordøstgrønlandske kyst og 17 
milliarder tønder olie og gas i områ
derne vest for Grønland og øst for 
Canada. Tallet kommer fra ’Kongeriget 
Danmarks Arktiske Strategi 20112020’. 
Strategien er vedtaget i fællesskab af 
Danmark, Færøerne og Grønland.

Det er imidlertid ikke risikofrit 
at lede efter olie i arktiske farvande. 
Manglende viden om særligt is, der 
udgør en væsentlig faktor i de arktiske 
farvande, kan være omkostningsfuld 
for såvel miljøet som olieselskaberne.  
I samarbejde med Danmarks Meteoro
logiske Institut (DMI) har DTU Space 
kortlagt is, vejr og havforhold i de 
områder af Grønland, hvor der er 
udbudt licenser.

vigtig viden forud for  
boringsbeslutninger

I ’Redegørelse til Inatsisartut (Lands
tinget, red.) vedrørende råstofaktivi
teter i Grønland’ fra 2011 lyder det 

erklærede mål fra Grønlands regering, 
at Grønland ’i løbet af de næste 5 til 
10 år har mere end 5 aktive miner, 
og mere end et tusinde medborgere 
beskæftiget i denne sektor’. Grønlands 
samlede befolkning er på omkring 
56.500 personer, så satsningen på 
råstofsektoren er omfattende efter 
grønlandske forhold. Og i den forbin
delse indgår den forskningsbaserede 
viden om isforhold som et vigtigt 
led i forberedelsesarbejdet for blandt 
andet olieselskaberne. Nunaoil, der 
er ejet af Grønlands Selvstyre, er et af 
de olieselskaber, der anvender denne 
forskning direkte i arbejdet med 
olieefterforskning, både før og under 
en operation: 

”Der er mange miljøstudier, som 
knytter sig til en operation, f.eks. 
om dyreliv og havstrømme. Så det er 
et stort og sammensat billede, hvor 
isforskningen er en del af hele billedet,” 
siger StigMorten Knutsen, som er 
efterforskningschef ved Nunaoil. 

to millioner kroner i døgnet

Det er en omfattende proces, der sættes 
i gang, hvis et olieselskab for eksempel 

skal flytte sig for drivende isbjerge. 
For olieselskaberne kan det være store 
summer, der går tabt, hvis isen skaber 
problemer for deres operationer.  

”Der bliver gjort et meget omfat
tende arbejde i forhold til at overvåge 
og kortlægge is, både før og under en 
operation. Det koster typisk to mil
lioner danske kroner i døgnet at have 
en borerig liggende. Hvis den kobler 
sig fra er det to millioner, der er mistet. 
Derfor kan isstudierne være med til 
at styre en operation, så den bliver så 
effektiv som muligt,” forklarer Stig
Morten Knutsen.

Fra kortlægning af havis til  
konkret lovgivning

Den 1. januar 2010 blev råstofområdet 
fuldt overtaget af Grønlands Selvstyre. 
Det er Råstofdirektoratet, som hører 
under Grønlands regering, Naalakker
suisut, der varetager forvaltningen  
af råstofområdet i Grønland. Råstof
direktoratets største arbejdsopgave er 
løbende administration af forunder
søgelses, efterforsknings og udnyt
telsestilladelser på råstofområdet. Det 
er Råstofdirektoratet, som i sin tid 

 Den Arktiske is 

kortLæGGes FrA    oven

Drivende isbjerge og tilfrysning af havis udgør en naturlig del af miljøet ud for 
Grønlands kyst. Isen udgør samtidig både risici, begrænsninger og udfordringer, 
når der skal udvindes råstoffer. DtUforskere leverer data om den arktiske is, 
der bliver brugt som konkret værktøj af såvel olieselskaber som myndigheder.
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bestilte iskortlægningerne fra DTU 
Space og DMI.

”Kortlægningerne siger noget om 
de grundlæggende isforhold. De 
har været en væsentlig faktor i at få 
olie selskaberne til at byde ind på de 
licenser, som Råstofdirektoratet har 
udbudt oppe i det nordligste område,  
i Melville Bugt og ud for Nordøstgrøn
land. Det, de fortæller olieselskaberne, 
er: Hvor meget is er der, hvor tyk 
er den, hvordan har den fordelt sig 
gennem året, hvornår forsvinder isen, 

hvornår kommer den igen, og hvad er 
variationen over de sidste 20 år,” for
klarer René Forsberg, afdelingsleder 
for Geodynamik ved DTU Space. 

Kortlægningerne er et redskab, der 
bruges konkret i forbindelse med plan
lægning af olieaktiviteter i Grønland, 
fortæller chef for licensafdelingen i 
Råstofdirektoreatet Jørgen Hammeken
Holm.

”Forskningen er i allerhøjeste grad 
med til at danne grundlag for regule
ring af de aktiviteter, som Råstofdirek

toratet giver godkendelse til. Den har 
blandt andet været medvirkende til at 
lægge en meget stram ramme for de 
efterforskningsboringer, der er fore
gået de sidste to år. Den har givet os 
grundlag for en regulering, der siger,  
at der ikke må foregå efterforsknings
boringer to måneder før, isen kommer 
ind. Det er et sikkerhedsmæssigt 
spørgsmål. Hvis det usandsynlige 
skulle ske, at der kommer et ukontrol
leret blowout (en udblæsning af olie 
fra et borehul i undergrunden, red.) 

 Den Arktiske is 

kortLæGGes FrA    oven

DtUforskere foretager lasermålinger af den grønlandske is fra fly, hvorpå der er installeret højdemålere.
Foto Re n é F o R S b eR g

>>
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Kortet viser de 
nuværende og 
kommende licens
områder ved 
Grønlands kyst. 
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den allersidste dag, de borer, skal der 
være tid til at rydde op og lukke hullet. 
Der skal være en periode efterfølgende, 
som gør, at isen ikke lukker sammen, 
så miljøet bliver ufremkommeligt i de 
områder,” forklarer Jørgen Hammeken
Holm.

mere isforskning på vej

Råstofdirektoratet har bestilt og betalt 
for to undersøgelser fra DTU Space og 
DMI, som giver et overordnet billede af 
issituationen i Nordøst og Nordvest
grønland. Hvis olieselskaberne vil have 
data, der er tilpasset de områder, som 
de har licens til eller er interesserede 
i, må de selv til lommerne. Og det er 
mange af dem faktisk allerede kommet. 
Ifølge Råstofdirektoratet er det i virk
somhedernes egen interesse at lave 
konkrete studier for at være på forkant 
med, hvad der kan og vil ske.

”Vi har sagt til olieindustrien, at vi 
ikke har større ressourcer til at under
søge det her nærmere, og spurgt, om 
det ikke ville være i alles interesse, hvis 
vi samarbejder og sætter nogle kon
krete studier op. Derfor har vi lavet det, 
vi kalder ’ice study groups’. Vi er med 

som myndighed på den måde, at vi  
ejer dataene og kan være direkte med 
i projekterne. Der er fem års fortro
lighed, men det er samfundets data;  
det er bare selskaberne, der betaler, 
og det er selskaberne, som udfører og 
er operatører på alle studierne,” siger 
Jørgen HammekenHolm.

Med 20 nuværende efterforsknings
licenser og nye udbudsrunder i 2012  
og 2013 er der en del iskortlægning, 
der skal foretages i fremtiden. René 
Forsberg og hans kolleger på DTU 
Space står da også med gode kort på 
hånden, når olieselskaberne skal vælge 
samarbejdspartnere i fremtiden. 

”Fordi vi har lavet kortlægningerne 
for Råstofdirektoratet, har vi fået en 
god kontakt til olieselskaberne. Her til 
foråret skal vi for eksempel følge op på 
2011rapporten med nogle målinger 
og flyvninger i licensområderne for et 
konsortium af olieselskaber,” slutter 
René Forsberg. <

!  Y D e r l I G e r e o P lY s n I n G e r 

Afdelingsleder rené Forsberg, 

DtU space, rf@space.dtu.dk 

DtU-metoDe er nU stAnDArD 
metoden, som René Forsberg og hans kolleger har brugt til at kortlægge isforholdene ved grønland, 

er en flybåren altimeter-måling med laser. et altimeter er en højdemåler, der kan bestemme tykkel-

sen af havisen ved at måle forskellen mellem havisens frihøjde og højden på den omkringliggende 

vandoverflade. undersøgelsen foregår, ved at altimeteret i form af en laserscanner bliver installeret 

på et fly, der kan flyve over isen for at måle tykkelsen. gPS-målinger bliver brugt til at fastslå flyets 

positioner nøjagtigt. metoden blev udviklet af forskere fra dtu Space i 1998 og er nu standard inden 

for isforskning. 

til undersøgelserne for Råstofdirektoratet er altimeter-målingerne blevet kombineret med data 

fra nASA-satellitten iceSat og in situ-målinger (målinger på stedet, red.) fra isen. i kombination giver 

de forskellige målemetoder et mere dækkende billede af isen, end hvis der kun havde været satellit-

data til rådighed.

>>
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Fænomenet skimmelsvamp kender 
mange danske boligejere desværre alt 
for godt. Men i det mindste har svam
penes hærgen givet en viden, som kan 
blive nyttig i Grønland.

”Ligesom i Danmark har skimmel
svamp formentlig været lidt overset i 
Grønland i en del år, indtil der nu er 
kommet et antal sager, som tilsammen 
har sat stort fokus på problemet,” siger 
professor Carsten Rode, DTU Byg.

Senest har Grønlands største almen
nyttige boligselskab, INI, været nød
saget til at varsle huslejestigninger for 
at have penge til nødvendige renove
ringer, samtidig med at flere offentlige 
bygninger, herunder nogle af Selv
styrets egne kontorer, har været ramt  
af skimmelsvamp.

I samarbejde med det arktiske center 
ARTEK, som drives i et samarbejde 
mellem Bygge og Anlægsskolen i 
Sisimiut og DTU, er forskere fra DTU 
Systembiologi gået sammen med såvel 
byggeteknikere som indeklimaforskere 
fra DTU Byg om at forstå årsagerne.

”I forvejen holder vi fælles kurser for 
studerende på DTU, hvor vi inddrager 

viden om bygningsteknik, indeklima 
og mikrobiologi. Det er oplagt, at en 
tværfaglig tilgang giver bedst mening,” 
siger Carsten Rode.

skimmelsvampens signatur

Skimmelsvamp er ikke en art, men en 
fælles betegnelse for et stort antal arter. 
Cirka 40 arter er almindelige at finde i 
danske bygninger, og en halv snes 
af dem forekommer meget 
hyppigt.

”Første skridt bliver at 
undersøge, om sammen
sætningen af arter er den 
samme, som vi normalt 
finder i Danmark. 
Dermed kan vi forhå
bentlig pejle os ind på, 
om løsningerne skal være 
de samme, som man anbe
faler i Danmark, eller der er 
brug for særlige grønlandske 
løsninger,” siger lektor Birgitte 
Andersen, DTU Systembiologi.

Sammensætningen af skimmel
svampearter i en bygning kan være 
med til at vise forskerne, hvad der 

kAmpen 
moD svAmpen

I samarbejde med selvstyret indleder DtUforskere jagten på 
at forstå årsagerne til skimmelsvamp i grønlandske bygninger.

har skabt problemerne. For eksempel 
kræver nogle arter store mængder 
vand for at trives, mens andre er mere 
nøjsomme.

”Skimmelsvampe kræver også 
næring i form af organisk stof, men 
det er små mængder, og svampene kan 

tre kolonier af skimmelsvampen Trichoderma 
harzianum på et kunstigt tapetmedium. 
svampen er almindelig på fugtigt krydsfiner  
og karton, der bruges til gipsplader.
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tilmed gå i dvale i en periode om nød
vendigt. Dermed er det så godt som 
altid fugt, der er den vigtigste årsag til 
problemer med skimmelsvampe,” siger 
Birgitte Andersen og tilføjer:

”Nogle arter vil man kun finde, 
når der er sket en oversvømmelse, for 
eksempel fordi et vandrør er sprunget 
læk, mens andre arter kan nøjes med 
lidt vand – blot man tørrer tøj inden
dørs kan det under uheldige omstæn
digheder være nok.” 

Luft ud trods kulden

I Danmark har dårlig byggeteknik – 
blandt andet uheldige udførelser af 
1970’ernes flade tage – såvel som de 
senere års klimaforandringer med 
skybrud været i fokus. Endnu er det 
for tidligt at udpege forklaringen på de 
grønlandske problemer, understreger 
Carsten Rode:

”En stor del af den grønlandske 
bygningsmasse er opført med mate
rialer og byggeteknik eksporteret fra 
Danmark. Filosofien har nok været, at 
hvis det var brugbart i Danmark, var 
det også brugbart i Grønland. Men 
muligvis er der forskelle både i klimaet 
og i den måde, befolkningen bruger 
deres huse på, som havde gjort det 
mere hensigtsmæssigt at vælge andre 
løsninger.”

I den forbindelse afventer byggefor
skeren med interesse de kommende 
analyser fra DTU Systembiologi:

”Vi vil gerne vide, hvor svampene 
kommer fra. Er det naturligt forekom
mende svampe i Grønland, som breder 
sig indendørs, når betingelserne er til 
det, eller er de kommet til Grønland 
sammen med byggematerialerne?”

Også beboernes adfærd vil indgå:
”Når det er koldt udenfor, er man 

instinktivt mindre tilbøjelig til at lufte 

ud, blandt andet fordi man gerne vil 
undgå træk. Det ville ellers være rigtig 
godt at lufte ud, for når det er koldt, er 
luften tør, og tør luft er en af de bedste 
måder at bekæmpe skimmelsvampe,” 
siger Carsten Rode og tilføjer:

”Omvendt har INI og Selvstyret 
allerede haft kampagner, der opfordrer 
folk til at lufte hyppigt ud og til at tørre 
tøj i det fri. Det er bestemt for tidligt at 
sige, om beboernes adfærd er en del af 
årsagen.”

sisimiut som model

Selvom arbejdet nu går i gang, bliver 
der ikke tale om fast rutefart til Grøn
land for DTUforskerne, understreger 
Birgitte Andersen, som koordinerer 
indsatsen:

”Blandt andet for at holde omkost
ningerne nede vil vi overvejende gøre 
det sådan, at forskere og studerende, 
som alligevel er i Grønland, bliver 
instrueret i at indsamle prøver til os.  
I princippet skal man bare bruge et par 
vatpinde og noget tape for at indsamle 
en prøve. Blandt andet er vi jo så hel
dige, at ARTEK har en række projekter 
primært i Sisimiut, så de fleste prøver 
vil nok blive indsamlet her. Faktisk 
forestiller jeg mig, at vi kan bruge 
husene i Sisimiut som en model for 
grønlandsk byggeri.”

”På længere sigt håber jeg, at det 
bliver muligt at uddanne grønlandske 
bygningsrådgivere og håndværkere i de 
teknikker, som skal til for at holde øje 
med skimmelsvampeproblemer og gøre 
noget ved dem.” <

!  Y D e r l I G e r e o P lY s n I n G e r 

professor carsten rode,  

DtU Byg, car@byg.dtu.dk 

Lektor Birgitte Andersen, 

DtU systembiologi, ba@bio.dtu.dk
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melsvamp i nybyggerier, understreger 
Jesper Johannesen:

”Heldigvis har vi lært af fortidens 
synder. Blandt andet sørger vi for, at det 
tømmer, der benyttes i klimaskærmen 
(ydervægge mv., red.), er tørret, og at 
det opbevares tørt, så der ikke opstår 
vækstbetingelser for svamp.”

når byggeri bliver For effektivt

Indtil 2008 var størstedelen af tømmeret 
til det grønlandske byggeri ikke tørret.

”Ligesom på så mange andre om
råder har der været en udvikling inden 
for byggeriet, hvor man har gjort sig 
utrolig effektiv,” kommenterer Jesper 
Johannesen.

”Blandt andet er omkostningerne  
til lagerplads skåret ned. Tiden, fra 
et træ bliver fældet, til tømmeret 
bliver anvendt, kan gøres utrolig kort. 
Ligesom den færdige bygning også  
er blevet lukket meget hurtigt, så tøm
meret heller ikke får mulighed for at 
tørre efter opførelsen. Det er klart, at 
byggeriet skal være effektivt, men man 
skal passe på, at det ikke sker på en 
måde, så der kommer fugtproblemer 
og dermed skimmelsvamp.”

Desuden er brug af såkaldt vindgips 
(imprægnerede, vindtætte gipsplader, 
red.) som vindspærre faset ud.

”Der har været en del tilfælde, hvor 
vindgipsen er smuldret eller rådnet 
på grund af fugtdannelse i facaden. I 
stedet bliver der nu brugt materialer, 

 oFFensiv 
moD GrønLAnDske 
skimmeLsvAmpe

Boligselskabet InI peger på fortidens byggemetoder  
som en del af årsagen til problemerne.

A/S boligselskabet ini varetager admi-

nistrationen af ca. 9.000 boliger og er 

grønlands største boligselskab. ini er ejet  

af grønlands Selvstyre. ini har kontorer i  

hovedparten af grønlands byer. i alt har  

selskabet ca. 180 medarbejdere, heraf ca. 

50 på hovedkontoret i Sisimiut.

! B oL iGseL sk A Be t ini

mor t en A nDer sen >

Hos A/S Boligselskabet INI, der er 
Grønlands største boligselskab, hilser 
man den kommende forskning i skim
melsvamp velkommen.

”I 2012 planlægger vi en ekstraor
dinær indsats omkring skimmelsvampe 
i eksisterende boliger, og vi vil også 
udføre forsøg med nybyggeri, blandt 
andet udvikling af bygninger, hvor 
brugen af organiske materialer, som 
svampene kan leve i, er minimeret,” 
siger Jesper Johannesen, direktør for 
datterselskabet INI Byggeteknik A/S.

”Først inden for de seneste år er 
der kommet fokus på skimmelsvampe 
i grønlandske boliger og bygninger 
generelt. I perioden fra 1960 frem 
til 1980’erne blev der bygget ganske 
mange boliger. Ikke alle, men nogle af 
dem er opført efter metoder, som vi 
ikke ville anvende i dag, og som kan 
have gjort bygningerne sårbare over  
for skimmelsvampeangreb.”

I de senere år er der gjort meget 
for at minimere risikoen for skim

en ukendt skimmelsvamp forstørret  
200 gange. Prøven er taget med  

brug af tape direkte fra en muggen  
rørisolering i en kold og våd kælder.

som er modstandsdygtige,” fortæller 
direktøren og tilføjer, at ud over selve 
klimaskærmen er ventilation og 
vådrum indsatsområder:

”Komfortventilation har vundet 
indpas gennem de senere år. Det er med 
til at minimere skimmelsvamp. Omkring 
vådrum benyttes i dag anerkendte løs
ninger, hovedsageligt tunge og uorga
niske løsninger på såvel vægge som gulv.”

store temperaturforskelle

På spørgsmålet, om det grønlandske 
klima spiller en særlig rolle, svarer 
Jesper Johannesen:

”Nede i Danmark har I jo også haft 
mange problemer med skimmelsvamp. 
Umiddelbart burde vi have færre 
problemer i Grønland, fordi vi har et 
tørt klima, men omvendt har vi også 
nogle store temperaturforskelle mellem 
uden dørs og indendørs, hvilket kan 
give mere kondens i bygningerne. Des
uden skal man altid huske, at en del af 
skimmelsvampeangrebene kunne have 
været undgået ved korrekt brugerad
færd, hvor der udluftes korrekt, og hvor 
fugtkilder som eksempelvis tørring af 
tøj begrænses. Alle disse mulige årsager 
er jo noget, som nu vil blive undersøgt 
nærmere.” <
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LoUise s imonsen >

Center for Arktisk Teknologi, Artek, 
har til huse i Grønlands næststørste 
by, Sisimiut. Gennem centret har 
Sanaartornermik Ilinniarfik (Bygge 
og Anlægsskolen) i Sisimiut og DTU 
gennem de seneste ti år samarbejdet 
om årligt at uddanne 2025 diplomin
geniører, der er særligt specialiserede 
i arktisk teknologi. Undervisningen 
finder sted både i Sisimiut og i Lyngby.

Centret blev etableret i 2000 med 
støtte fra Grønlands Selvstyre, og 
opgaven med at uddanne det aftalte 
antal arktiske ingeniører har ifølge 
Arteks centerleder, institutdirektør på 
DTU Byg Michael Faber, været hånd
teret godt gennem årene: ”Det betyder, 
at Artek er supergodt forankret i det 
grønlandske samfund,” fortæller han, 
men pointerer samtidig, at det nuvæ
rende koncept har visse begrænsninger, 
f.eks. at man skal transportere både 
studerende og undervisere mellem 
Danmark og Grønland, fordi centret er 
forankret både i Sisimiut og i Lyngby.  

Det grønlandske samfund står også 
over for store udfordringer – og frem
tiden byder samtidig på enorme mulig
heder for landet, som er rigt på råstoffer, 

ikke bare i form af olie og gasforekom
ster – men i endnu højere grad i form af 
sjældne jordarter og grundstoffer, som 
verden har brug for. Råstofforekomster, 
der kan indbringe det grønlandske 
samfund meget store indtægter. Det 
at skulle håndtere denne fremtidige 
ressourceindvinding vil byde på store 
udfordringer, og behovet for viden og 
højtuddannet arbejdskraft stiger. 

”Vi vil gerne være med til at skabe 
grundlaget for, at vi udnytter disse 
muligheder til – på bæredygtig vis – at 
fremme Grønland som et videnbaseret 
samfund, hvor netop uddannelse og 
viden er en væsentlig komponent,” 
siger Michael Faber og fortsætter: 

”Derfor er visionen, at vi nu booster 
Artek til at være en regulær universitets
enhed i stedet for en undervisnings
satellit. Vi vil udvikle centret til et 
internationalt kraftcenter for tekniske 
uddannelser og arktisk teknologi. Og 
det er indlysende, at tyngdepunktet for 
et sådant center skal være i Sisimiut. 
Antallet af optagne studerende skal øges 
til 125 per år – og vi skal ikke i nær det 
samme omfang transportere studerende 
og undervisere mellem Danmark og 

Grønland. Hvis denne vision føres ud i 
livet, vil den medføre en fast videnska
belig stab på omkring 30 personer, som 
skal bo i Grønland. Og de skal undervise, 
men de skal også forske og lave myndig
hedsbetjening,” slutter Michael Faber.

Planen er, at den nuværende diplom
ingeniøruddannelse fortsætter, men 
desuden skal der opbygges en bachelor 
og masteruddannelse i arktisk tek
nologi. Næste skridt er, at projektets 
interessenter, dvs. repræsentanter for 
de grønlandske myndigheder, grøn
landske politikere og interessegrupper, 
repræsentanter fra fonde og industrien 
samt fra andre grønlandske forsknings 
og uddannelsesinstitutioner, samles 
for i fællesskab at finde ud af, i hvilken 
udstrækning, i hvilke tempi og hvordan 
en sådan vision kan føres ud i livet. 
Disse og mange andre udfordringer 
ligger og venter på den nye Artek 
centerleder, der forventes at være  
identificeret i løbet af kort tid. <

!  Y D e r l I Ge r e o P lY s n I n Ge r 

institutdirektør på DtU Byg,  

professor michael havbro Faber,  

mihf@byg.dtu.dk

et Boost tiL GrønLAnD 
som viDensAmFUnD
Der er gennem tiden blevet uddannet en del arktiske ingeniører i den grønlandske by sisimiut. 
men nu kommer der endnu flere, og der er behov for dem.
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k At rine k ro Gh - jep p esen >

Hos Dong Energy A/S så man for nogle 
år siden potentialet i en opfindelse 
udsprunget af et projekt på DTU. En 
lavtemperaturforgasser, der forbe
handler råstoffer som halm og laver 
dem om til en gas, der kan fyres af i 
kraftværkskedlen sammen med kul.   

Forgasseren står i dag på Asnæs
værket i Kalundborg og har en effekt 
på 6 MW, eller hvad der omtrent svarer 
til effekten fra to nyere havvindmøller. 

Siden april 2012 har den demonstreret, 
at der med den nyudviklede teknologi 
kan sendes forgasningsgas direkte ind 
i kedlerne på kulkraftværket og produ
ceres bæredygtig elektricitet fra halm. 

I 2006 påbegyndte Dong Energy en 
omstillingsproces, den såkaldte 85/15 
vision, der hedder sådan, fordi 85 
procent af Dong Energys el og varme 
dengang blev produceret med fossile 
brændsler, hovedsageligt kul. Og fordi 

visionen er, at Dong i løbet af de næste 
30 år vil reducere udledningen af CO2 
pr. produceret kWh til 15 procent af 
det nuværende niveau – og købet af 
forgasningsteknologien er derfor en 
naturlig del af denne vision. 

Den problematiske halm

På de store kulfyrede kraftværker, hvor 
man supplerer med affyring af halm og 
andre askeholdige overskudsbiomasser 

FrA 
hALm 
tiL eL

computere og smartphones 
kører døgnet rundt. Vi skal 
have føntørret håret, food-
processoren er blevet en 
uundværlig del af madlav-
ningen, og vandet til teen 
koges i en elkedel. Vi bruger 
i dag el til stort set alle dele 
af vores liv, men når elek-
triciteten kommer fra kul, 
udleder vi co2 og bidrager 
til den globale opvarmning. 
derfor giver det god me-
ning at se på, hvad vores 
co2-neutrale overskuds-
biomasse kan bidrage  
med i elproduktionen.

Foto d o n g e n e R g y
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(også kaldet samfyring), kan biomas
sen maksimalt komme op og udgøre 
1015 procent af den samlede mængde 
brændsel. En del af forklaringen er, at 
et kulfyret kraftværk kører med høje 
temperaturer for at få en høj elvirk
ningsgrad. Og netop den høje tempe
ratur er et problem, når der tales om at 
afbrænde en lang række af biomasser 
direkte i kedlen. Benny Gøbel, der er 
civilingeniør hos Dong Energy og til 
daglig står for udviklingen og vedlige
holdelsen af forgasseren, uddyber:

”I Danmark er der hvert år store 
mængder af halm i overskud, og derfor 
er det en oplagt biomasse at udforske. 
I dag bruger vi allerede halm til at 
samfyre med på nogle af vores værker, 
men halm har et højt askeindhold, der 
indeholder alkaliske (basiske) forbin
delser som kalium og natrium. Og 
netop asken og disse forbindelser er et 
stort problem, da det ved afbrænding 
ved høje temperaturer kan give ganske 
betydelige og uønskede belægninger 
og korrosion inde i kedlen. Forgas
seren (kaldet Pyroneer) tilbageholder 
langt størstedelen af disse askekompo
nenter og sorterer så at sige brændbart 
fra ikke brændbart materiale, inden 
den sender det videre ind i kraft
værket. På den måde kan kraftvær
kerne øge deres fyring med biomasse 
ganske betydeligt – potentielt set op til 
100 procent.”

næringsstofferne tilbage til naturen   

Den lave forgasningstemperatur i for
behandlingen af biomassen har også 
andre gavnlige konsekvenser. At der 

asnæsværket ved Kalundborg er Danmarks største kraftværk. 
Her står Dong energys lavtemperaturforgasser, som forvandler 
biomasse til gas, der kan erstatte kul i traditionelle kraftværker.

ikke dannes giftige stoffer, betyder 
nemlig, at de næringsstoffer, der med 
asken sorteres fra i processen, uden 
problemer kan føres tilbage til vores 
landbrugsjord og komme afgrøderne 
til gode. Noget, man ikke kan gøre med 
den aske, som kommer fra direkte sam
fyring med biomasse og kul. 

Konstitueret programleder Ulrik 
Birk Henriksen fra DTU Kemiteknik 
forklarer:

”De fleste af næringsstofferne til
bageholdes i restproduktet efter for
gasningen, og det forhold, at ingen 
af de farlige tjærestoffer, som ellers 
forekommer i aske fra højtemperatur
afbrænding, forekommer, betyder, at 
det er helt oplagt at føre næringsstof
ferne tilbage til jorden som gødning. 
Reststoffer fra forgasning af biomasse 
går også under betegnelsen bioaske. 
Anvendelsen af bioaske som gødning 
er et område, der har en voksende 
bevågenhed. Her på DTU laver man 
derfor forsøg både i vækstkamre og  
på marker, hvor man undersøger bio
askens gødningsegenskaber.” 

Forventningen er, at gødningsvær
dien af asken er så god, at den kan 
bruges som erstatning for kommerciel 
kunstgødning, og at den kan anvendes 
i økologisk landbrug. Er dette tilfældet, 
ligger der altså også et kommercielt 
potentiale for Dong Energy i udnyt
telsen af bioasken.  

et simpelt princip

Forgasseren er bygget op efter et sim
pelt princip. Biomassen varmes op til 
omkring 730 grader C, og fra denne 

proces udvikles der brændbare gasser, 
som til en start er blandet op med aske
stoffer og tjære. 

”Og ved at anvende en cyklon – dvs. 
en kunstigt skabt hvirvelvind inde i 
en beholder – kan man få adskilt gas 
fra partikler, idet tyngdekraften sørger 
for, at de tungere partikler falder til 
bunds,” forklarer Ulrik Birk Henriksen 
og uddyber, at en del af gassen føres 
tilbage til pyrolyseenheden, hvor den 
bruges til opvarmning af biomassen, 
mens resten føres igennem endnu 
en cyklon og til sidst ind i kedlen til 
afbrænding. Da forgasningsgassen 
tilføres kedlen ved høj temperatur, 
har processen en meget høj energi
virkningsgrad på omkring 95 procent, 
hvilket vil sige, at man kun har et ener
gitab på fem procent af den energi, som 
biomassen indeholder. 

I dag samfyrer Dong Energy mere 
end 0,5 mio. ton halm af om året på 
sine kraftværker, men bygger man 
bare en forgasser på 100 MW, vil den 
alene kunne forgasse op til 200.000 

"i Danmark er der 
hvert år store

mængder af halm  
i overskud. Derfor

er det en oplagt bio-
masse at udforske."

Civilingeniør Benny Gøbel, Dong energy

>>
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Pyrolyse 
≈ 650°C Forgasning ≈ 730°C

ton halm om året. Til sammenligning 
har vindmølleparken på Horns Rev 1, 
der består af 80 vindmøller, en samlet 
effekt på 160 MW.     

industriaffald og hønselort

Halm er kun et enkelt eksempel på, 
hvad forgasseren kan ’spise’. Faktisk 
kan den klare alt fra industriaffald til 
husdyrgødning samt det, som betegnes 
’småt brændbart’ på genbrugspladsen, 
og som allerede nu sorteres fra. Ting 
som f.eks. cykelslanger, gammelt tøj 
og bøger. Forgasseren åbner mulighed 
for at anvende en hel række alternative 
biomasser, da mange spår, at der vil 

blive stor efterspørgsel efter de popu
lære træpiller i fremtiden.  

Udviklingsgruppen på DTU har 
allerede lavet flere succesfulde forsøg 
med de forskellige typer af tilgængelige 
restprodukter af biomasse som f.eks. 
biogasfibre, tørret gødning fra høns og 
svin og pektinrester (industriaffald fra 
geleringsfremstilling).

”Vi er utrolig glade for vores tætte 
samarbejde med DTU, da forskerne er 
med til gøre projekter som dette mere 
langsigtede. De sørger for at bære idé
erne videre og videreudvikle koncep
terne – og så trækker vi igennem kon
takten til DTU på et kæmpe netværk, 

hvilket bl.a. illustreres i dette projekt, 
hvor DTU har forskere, der kan se på 
livscyklus, alternative biomasser og 
udnyttelsen af askestofferne (bioasken, 
red.) til landbruget,” siger Benny Gøbel 
fra Dong Energy.  

Et af de konkrete projekter, som 
DTU og Dong Energy arbejder videre 
med i forbindelse med forgasseren, er 
en mere raffineret proces, hvor målet 
er at få en gas ud af biomassen, der er 
så ren, at den kan anvendes direkte til 
andre formål end til afbrænding på 
kraftværker. Det gøres bl.a. med par
tikelrensning. Potentialet er, at denne 
rene gas kan anvendes i gasmotorer, 

4 Processen har en me
get høj virkningsgrad, 

idet omkring 95 % af de 
tilstedeværende kulbrinter 
i biomassen udnyttes til 
energi. Dette skyldes bl.a. 
recirkuleringen, men også at 
den varme gas føres direkte 
ind i kedlen på kraftværket, 
og at der derfor ikke er det 
store varmetab, som en 
nedkølingsproces af gassen 
uvægerligt ville medføre.

>>

Pyroneerforgasseren består over ordnet 
af fire hovedkomponenter: et pyrolyse
kammer, en koksreaktor, en recirkule
rende cyklon (1. cyklon) og en 2. cyklon, 
der tilbageholder omkring 95 % af aske
stofferne, inden den varme gas sendes 
direkte ind i kedlen på et kraftværk. 

1 Processen starter  
med, at brændstof  

i form af halm, men po 
tentielt set også andre  
biomasser som industri
affald eller småt brænd 
bart, tørres og fødes ind  
i pyrolysekammeret.  
Her varmes det op til  
ca. 650 °C, og biomassen  
omsættes til to dele. en del 
bliver til forgasningsgasser 
(bl.a. Co, brint og tjære), og 
en anden del bliver til koks, 
som indeholder store dele 
kulstof samt aske. 

2 Gas og partikler adskilles her
efter i den 1. cyklon, hvor bl.a. 

koks og sand vha. tyngdekraften  
falder til bunds og ledes ind i koks
reaktoren. Her bliver det med vand
damp og luft omsat til koksgasser 
ved 730 °C. Gassen recirkuleres  
endnu en gang tilbage i pyrolyse
kammeret, og det varme sand anven
des til varme i pyrolysekammeret.  

3 Forgasningsgassen og 
de resterende ’lette’ 

partikler sendes videre ind 
i en anden og mere kraftig 
cyklon, som sorterer de små, 
fine askepartikler fra. 

i L LU s t r At io n d o n g e n e R g y
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gasturbiner og som syntesegas (bestå
ende af CO og brint), der igen kan 
konverteres til flydende methanol eller 
DME (dimethylether) – et brændstof, 
som mange spår en stor rolle som 
fremtidens brændstof i biler.  

opskalering til 100 mW

Nu, hvor det er demonstreret, at forgas
seren virker efter planen, er det Dong 
Energys intention at opskalere til en 
større forgasser på 50 MW inden for 
en kort årrække, for som Benny Gøbel 
siger: ”Så er det bare at øge mængderne 
og bygge større; en forgasser på op til 
100 MW er på ingen måder utænkelig.” 

De store forgassere kunne i første 
omgang stå ved Dong Energys kraft
værker i Aarhus, hvor halminfrastruk
turen med levering, opbevaring og 
forbehandling allerede er etableret, da 
man her kører med op til 15 procent 
samfyring af halm i kedlerne. 

”Forgasseren er forholdsvis billig at 
fremstille; den er teknisk simpel; nem 
at vedligeholde og ligetil at regulere og 
styre. Så potentialet er stort,” slutter 
Benny Gøbel. <

ForGAsninGsteknoLoGi
biomass gasification group på dtu kemiteknik samarbejder løbende med dong energy  

på forgasningsteknologien, hvor gruppen primært optimerer og videreudvikler forgas-

seren. gruppen foretager også dataanalyser, behandler måleresultater og laver kemiske 

analyser som f.eks. tjæremålinger. 

dong energy købte i 2009 konceptet af Peder Stoholm (tidligere ansat på dtu),  

der er opfinder og patenttager på konceptet i firmaet danish Fluid bed technology.  

de seneste 15 år har danish Fluid bed technology og dtu samarbejdet om videre-

udvikling af forgasseren, og da dong energy købte teknologien i 2009 var det oplagt,  

at dtu fortsatte som udviklingspartner.

F
o

t
o

 d
o

n
g

 e
n

e
R

g
y

17

Dy n A m o n r.  29,  m A j 2012



Foto s S tenSb o Rg A / s

revoLUtionerenDe 

hoLoGrAmtryk
Det er normalt en omstændelig proces i  

flere trin at forsyne pengesedler, dankort og  
mærkevarer med hologrammer. men en  
ny metode gør det muligt at integrere  

hologrammer i en almindelig trykkeproces. 
teknikken sparer tid og penge, er  

bedre for miljøet og åbner helt nye  
muligheder for industriel mikro og  

nanostrukturering af overflader.
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Et lille, sølvskinnende mærke med 
farver, der skifter, alt efter hvordan 
lyset falder på det. Sådan møder vi 
hologrammet mange steder i daglig-
dagen, for eksempel på kreditkort og 
pengesedler. Hologrammer kan ikke 
kopieres i en almindelig kopimaskine, 
så de er ikke kun et smukt blikfang, 
men også en garanti for, at man har 
fat i den ægte vare. 

Massefremstillingsprocesser for 
hologrammer produceret som mikro- 
og nanostrukturerede overflader 
er normalt meget omstændelige: 
Hologrammerne fremstilles på nogle 
få trykkerier med specielle trykke-
maskiner på særskilte folier. Disse 
transfer-folier sendes videre til det 
almindelige trykkeri, som så skal over-
føre hvert enkelt hologram til tryksagen 
ved hjælp af kostbart specialudstyr. 
Det forsinker processen, præcisionen 
er problematisk, og en stor del af folien 
bliver tilovers og kan blot kasseres, når 
hologrammerne er overført. 

en vild idé

”Hvis bare hologrammet kunne 
trykkes direkte på etiketten som en 

ekstra farve. Så ville det blive lettere 
for vores kunder at trylle med effek-
terne og tilføje dette sikkerhedsni-
veau.” 

Sådan ønsketænkte man for 15 år 
siden i firmaet Nilpeter, der frem-
stiller trykkemaskiner til etiketter. 
Problemet blev forelagt for Lars Lind-
vold, seniorforsker på DTU med spe-
ciale i laserteknologi og lysfølsomme 
materialer, og Jan Stensborg, ejer af 
et firma, der rådgav om integration af 
hologrammer i sikkerhedstryksager.

De to gik i tænkeboks, eller rettere: 
De tænkte ud af boksen og fandt ud af, 
at løsningen lå i at støbe hologrammet 
i stedet for at trykke det. Andre havde 
forsøgt sig med at have hologram-
støbeformen siddende på en roterende 
cylinder, men det var et problem at få 
hærdet lakken, lige idet trykket blev 
afsat, hverken før eller efter. Samtidig 
gav det problemer, at materialet var 
svøbt omkring den roterende cylinder, 
fordi hologrammet kunne krakelere, 
når det efterfølgende drejede væk fra 
cylinderen.

”Lars fik den vilde idé at bruge en 
gennemsigtig trykcylinder, sætte en 

lyskilde ind i den og sørge for, at det 
lakhærdende lys blev fokuseret ned 
i en lille sprække, så det ramte med 
høj intensitet præcis i det øjeblik, 
hvor formen var i den våde lak på 
materialet,” fortæller Jan Stensborg. 
”Med denne teknik kunne vi føre  
et medie forbi valsen og støbe holo-
grammet præcis, hvor vi ville have 
det.”

Udviklet i samarbejde med forskere 
og industri

Idéen var fostret, nu skulle den bare 
omsættes til en teknik, der kunne 
anvendes i stor skala. Det var dog 
nemmere sagt end gjort. De første 
forsøg blev gjort med materialer, der 
var tilovers fra andre aktiviteter i det 
daværende Forskningscenter Risøs 
Afdeling for Optik og Fluid Dynamik 
(Nu DTU Fotonik), og trykruller 
fremstillet på Risøs værksted. ”Vi 
kom kun op på en meter i minuttet 
med de første prototyper,” husker Jan 
Stensborg.

Men opfinderne var overbeviste 
om, at idéen holdt, og de fik også 
nogle investorer til at tro på den. >>
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NilpeterFonden donerede blandt 
andet en digital trykkemaskine, og det 
lykkedes at få bygget et hologramtryk
kemodul ind i den. Under denne del 
af udviklingsforløbet opdagede Lars 
Lindvold og Jan Stensborg, at man ved 
at ændre den kemiske sammensæt
ning af den lysfølsomme lak kunne 
erstatte brugen af kortbølget UV
stråling, som er kræftfremkaldende og 
genererer skadelig ozon, med lamper, 
som udsender langbølget UVstråling 
og blåt lys, der ikke genererer ozon. 
Denne ændring betød endvidere, at 
det ikke længere var nødvendigt at 
anvende kostbare trykkecylindre af 
kvarts, man kunne frit vælge mellem 
cylindre lavet af optisk klar plastik eller 
borosilikatglas. 

”Vi endte med at bygge lampen selv, 
for ingen producenter kunne levere det 
rette spektrum og den rette intensitet,” 
fortæller Jan Stensborg. ”Og sjovt nok 
har vi noteret os, at fabrikanterne siden 
har indbygget et lignende princip i de 

lamper, der bruges i stor stil til hærd
ning af lakker på biler, gulve, grafisk tryk 
med meget mere,” tilføjer Lars Lindvold.

verdensrekord

Den næste prototype kom op på 
svimlende 15 meter i minuttet ved en 
bredde på 300 mm. Det var en stor sejr, 
men slet ikke nok til industrien, som 
forlangte hastigheder på mellem 30 og 
60 meter i minuttet. Så i samarbejde 
med Nilpeter og DTUforskere med 
viden om polymerer og materialeka
rakterisering arbejdede Jan Stensborg 
og Lars Lindvold videre med mekanik, 
lampedesign, trykruller, trykplader og 
sågar UVlakker.

Endelig lykkedes det at komme helt 
op på 92 meter pr. minut og en opløs
ning på 50.000 dpi; det var en absolut 
verdensrekord inden for rulle til rulle
teknologien. 

Der blev bygget en industriel version 
ud fra prototypen, som blev udstillet på 
Nilpeters stand ved Labelexpo 2009 i 

Bruxelles, og den vakte en overvældende 
interesse, fortæller HoloPrints fædre. 

”Vi havde døbt teknologien Holo
Print, fordi vi henvendte os til kunder 
i trykkeindustrien, selv om der jo 
egentlig var tale om en støbning,” for
klarer de. ”HoloPrint var virkelig et 
gennembrud, der fik alle i branchen op 
på mærkerne. Maskinen blev lidt af en 
sensation på messen, folk flokkedes om 
den og nærmest flåede de holoprintede 
labelprøver til sig.”

international anerkendelse

Siden er udviklingsarbejdet fortsat i 
Stensborg A/S, hvor Jan Stensborg er 
administrerende direktør og Lars Lind
vold teknisk direktør sideløbende med 
en ansættelse i DTU Nutech, Center 
for Nukleare Teknologier. 

Mange store firmaer har vist inte
resse for den revolutionerende holog
ramteknologi, og for nylig har Stens
borg indgået et betatestsamarbejde 
med det tyske emballagetrykkeri 

>>

F
o

t
o

s
 S

t
e

n
S

b
o

R
g

 A
/S

20

DA nm A r k s t ek niske Uni ver si t e t

t r y k k e t e k n i k



Xlabel, der har integreret HoloPrint 
i en trykkemaskine sammen med 14 
andre trykkestationer. 

”Vores kunder i kosmetikindustrien 
og den farmaceutiske industri er inte
resserede i de fantastiske muligheder 
for at placere hologrammer præcis der, 
hvor designeren ønsker det. Og så er 
det en ekstra fordel, at hologramtryk
ningen foregår som en integreret del af 
den samlede trykkeproces. På den måde 
har vi total kontrol over arbejdsgangen 
og trykker kun det, kunden skal bruge, 
hvilket også bidrager til den overord
nede sikkerhed. Det er alle disse fordele, 
som overbeviste os om, at HoloPrint var 
den rette teknologi at investere i,” siger 
KarlFriedrich Michel, Director of Pro
duction & Technologies i Xlabel.

HoloPrint har også fået et skul
derklap fra brancheorganisationen 
International Hologram Manufacturers 
Association (IHMA), der i november 

2011 tildelte Stensborg A/S prisen for 
den mest innovative hologramtekno
logi med potentiale til at revolutionere 
hele holografibranchen.

Grøn teknologi med et væld af  
anvendelsesmuligheder

I øjeblikket rejser Jan Stensborg rundt 
i verden for at præsentere HoloPrint. 
Han har blandt andre drøftelser med 
store firmaer i Kina og Taiwan, der 
kunne tænke sig at integrere teknolo
gien i deres trykkemaskiner. 

Men HoloPrint er slet ikke 
begrænset til hologramtrykning på 
labels og etiketter, mener opfinderne:

”Vi betragter HoloPrintprocessen 
som en industriel platform for Nano 
Imprint Lithography (NIL), der gør 
det muligt at overføre mikro og nano
strukturer til alle overflader, der kan 
binde den lyshærdende lak. Normalt 
varmepræger man sådanne strukturer, 

og det er både energikrævende og selv
følgelig begrænset til varmetolerante 
materialer.”

”Vi er sikre på, at der opstår en 
masse nye idéer, når flere kommer i 
kontakt med dette enkle princip: at 
støbe nano og mikrostrukturer i et 
nip. HoloPrint åbner helt nye mulig
heder, ikke bare for fremstilling af 
diffraktive farveeffekter til den grafiske 
industri, men f.eks. også for inline 
massefremstilling af optoelektroniske 
tyndfilmskomponenter, såfremt Holo
Print kombineres med andre trykke
teknikker såsom inkjet og silketryk
teknikker. Som eksempler kan nævnes 
solceller, ebogskærme eller organic 
light emitting diodes – OLED.”

”Vi mener også, at vores teknik med 
fordel kan anvendes til massefremstil
ling af overflader, der fremmer eller 
hæmmer cellevækst, men egentlig er det 
kun fantasien, som sætter grænser.” <

Princippet i HoloPrint er følgen
de: en strålekilde fokuseres ned 
på banematerialet i en tynd linje 
(kaldet nippet). Der, hvor tryk
plade og lak mødes, bliver struk
turen formet og hærdet. Det ele
gante ved lyskildens placering er, 
at man kan overføre strukturer 
på ikkegennemsigtige materia
ler. med denne støbeteknik kan 
man nøjes med at påføre den lak, 
der skal bruges til hologrammet. 
strukturerne i støbeformen er 
meget små, ca. 100.000 gange 
mindre end vist på denne figur.

Bane- 
materiale

Område 
påtrykt 

lyshærdende lak

Støbning 
i et nip

Færdig- 
støbt lak

Videre forarbejdning 
f.eks. inkjet,

 silketryk eller
laminering

Nano-/mikro-
struktureret

master

Fokuseret
lys

Transparent 
støberulle

Lysenhed
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nU kAn enzymer 

erstAtte 
kemikALierne

en flere årtier gammel drøm er blevet opfyldt: nu er det rentabelt at benytte 
enzymer i stedet for kemikalier i biodieselproduktionen.
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“It looks very promising,” lyder en af 
de forståelige sætninger, der knitrende 
når gennem en halvdårlig forbindelse 
til Rachel Burtons mobiltelefon. Men 
direktøren og stifteren af Piedmont 
Biofuels Industrial er også på den 
anden side af Atlanten – i USA, på vej 
til en konference, hvor hun skal for-
tælle om sin virksomheds produktion 
af biodiesel. Ved hjælp af enzymer vel 
at mærke. 

Rachel Burton er i færd med at 
erstatte den konventionelle kemiske 

produktion af biodiesel med en pro-
duktion, som foregår ved brug af 
enzymer. I to år har Piedmont Bio-
fuels haft et pilotanlæg til at produ-
cere biodiesel ved hjælp af enzymtek-
nologi – en teknologi, der er udviklet 
i et forskningssamarbejde mellem 
blandt andre Novozymes og DTU.
Og nu har virksomheden i North 
Carolina fået smag for denne produk-
tionsmetode: I januar 2012 opskale-
rede Piedmont Biofuels den enzyma-
tiske biodieselproduktion.

”Vores håb er, at vi til næste år 
fuldstændigt har omstillet hele bio-
dieselproduktionen,” fortæller Rachel 
Burton, hvis virksomhed årligt produ-
cerer i alt 3,8 mio. liter biodiesel.

Piedmont Biofuels ser flere fordele 
ved at bruge enzymer i stedet for 
kemikalier:

Enzymatisk produktion betyder, 
at virksomheden undgår at håndtere 
giftige kemikalier i produktionen. 
Enzymerne kan genbruges, og det er 
muligt at bruge rest- og affaldsolie fra >>
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 bl.a. restauranter i stedet for de renere 
madolier udvundet af f.eks. soja eller 
raps. Biproduktet fra biodieselpro
duktionen, glycerol, er meget renere 
ved enzymatisk produktion og har 
dermed en højere salgsværdi, når det 
skal afsættes til f.eks. den kemiske eller 
farmaceutiske industri. Der er også 
energi at spare i produktionen, da 
enzymerne ikke kræver en så høj tem
peratur som kemikalierne, ligesom der 
er mindre spildevand at håndtere. 

med industrien for øje

Det har længe været kendt, at man  
kan benytte enzymer til biodieselpro
duktion. Men en væsentlig forhindring 
for industrien har været, at enzymerne 
er dyrere end kemikalierne. Med  
støtte fra Højteknologifonden har 
Novozymes samarbejdet med bl.a. 
DTU om at udforske den enzymatiske 
biodieselproduktion – blandt andet 
med henblik på at gøre den til et pris
mæssigt fornuftigt alternativ til den 
konventionelle kemiske produktion. 

Og det er lykkedes: Enzymatisk 
biodieselproduktion er nu rykket fra 
stinkskabene i laboratorierne over 
pilotanlæggene og ud i produktions
anlæg i fuld skala.

”Ja, det er en succes,” siger projekt
leder Jesper Brask fra Novozymes, som 
anslår, at virksomheden ved udgangen 
af 2012 vil have en håndfuld dieselpro
ducenter, som vil have gennemtestet 
den enzymatiske proces i industriel 
skala, hvorefter Novozymes er klar til 
global lancering. 

Det har taget omkring tre år at 
udvikle teknologien, der kan ende  

med at udkonkurrere kemikalierne i 
biodieselproduktionen.

I en biodieselproduktion indgår  
der forenklet sagt en plante eller 
affaldsolie, der blandes med en alkohol 
– enten methanol eller bioethanol  
– og ved hjælp af enzymer omdannes 
(katalyseres) blandingen til biodiesel 
og biproduktet glycerol.

I forskningsprojektet er alle led og 
råvarer i denne proces blevet udforsket. 
Der er afprøvet mange kombinationer 
af faktorer, f.eks. hvilken type olie man 
kombinerer med hvilken alkohol og 
igen med hvilken type enzymer. 

”Vi har arbejdet meget bredt, fordi 
vi gerne ville afdække mulighederne 
for en enzymbaseret dieselproduktion, 
men også for at finde ud af, hvad indu
strien vil have. Hvilken proces vil være 
lettest at implementere hos de eksiste
rende biodieselproducenter, og hvilken 
type olier anvender de, og foretrækker 
de methanol eller bioethanol? Det 
har været nogle af de hensyn, vi har 
arbejdet ud fra,” uddyber Jesper Brask.

Genbrug af enzymer

En af de store udfordringer var at 
finde den løsning, der kunne redu
cere omkostningerne på enzymerne, 
fortæller professor John Woodley fra 
DTU Kemiteknik. Genbrug var en 
oplagt mulighed:

”Vi har arbejdet en del på at finde  
ud af, hvordan vi kunne genanvende 
enzymerne, så de samme enzymer kan 
bruges mange gange i produktionen,” 
siger John Woodley.

Forskerne anvendte først immo
biliserede enzymer, hvilket vil sige, 

På DtU Kemiteknik står et pilotanlæg til enzymatisk biodieselproduktion.  
Den enzymatiske biodiesel er nu på vej ud i fuldskalaproduktionsanlæg.

>>
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at enzymerne bliver ’hægtet’ uden 
på nogle små partikler. Ved hjælp 
af teknisk indsigt og opfindsomhed 
udviklede postdoc Mathias Nordblad 
ved DTU Kemiteknik et filtreringstrin, 
hvor et specialdesignet filter fraskilte 
de enzymklædte partikler fra produk
tionsstrømmen. Det åbnede op for 
muligheden for at genanvende enzy
merne op til flere hundrede gange. 

I projektet blev der også arbejdet 
med enzymer i flydende form. De har 
den fordel, at de er mere robuste over 
for urenheder i olierne og er derfor 
velegnede til de biodieselproducenter, 
som ønsker at anvende affalds og 
restolier, der netop indeholder flere 
urenheder end madolier af f.eks. 
soja og raps. Endvidere er flydende 
enzymer billigere, og det letter kravet 
om, hvor mange gange det er nødven
digt at genbruge dem.

Undervejs i hele projektet blev der 
fremstillet biodiesel på pilotanlægget 
i DTU Kemitekniks forsøgshal. Først 
i mindre mængder ad gangen, men 
senere blev der skruet op, så det blev  
til en kontinuerlig produktion. Den 
frembragte diesel er blevet testet på 
eksterne laboratorier for at sikre, at 
brændstoffet lever op til de internatio
nale standarder:

”Der er specifikke krav til, hvor 
mange urenheder produktet må inde
holde. Vi kunne ret hurtigt sætte en 

produktion af biodiesel i gang, men 
det har også været et stort arbejde at 
sikre en så god kvalitet, at det også kan 
sælges,” forklarer John Woodley.

co2-besparelse

Den enzymatiske biodieselteknologi 
har som en del af projektet været forbi 
en anden forskningsgruppe på DTU, 
som er specialister i livscyklusvurde
ring (forkortes LCA efter den engelske 
betegnelse Life Cycle Assessment). De 
kan vurdere bæredygtigheden og mil
jøpåvirkningen af en ny teknologi eller 
et nyt produkt – fra vugge til grav: Det 
vil sige lige fra produktionen af råva
rerne over fremstillingen af produktet 
til bortskaffelsen af det. Således er det 
muligt at sikre, at man ikke erstatter  
en produktionsmetode med en anden 
og mere miljøbelastende metode. 
LCAforskerne har sammenholdt den 
enzymatiske biodieselproduktion med 
den konventionelle, kemiske biodiesel
produktion og kan slå fast, at den  
enzymatiske produktion rent miljø
mæssig er en lige så god løsning som 
den kemiske. Og måske er det endda 
en bedre løsning ifølge de foreløbige 
data fra pilotanlæggene, fortæller 
postdoc Andreas Jørgensen fra DTU 
Management Engineering, som har 
arbejdet med LCA på biodieselen.

”Enzymerne er mere effektive til 
at omdanne olien, og derfor skal der 

anvendes en procent mindre olie i den 
enzymatiske biodieselproduktion i 
forhold til den kemiske. Vores bereg
ninger viser desuden, at den enzyma
tiske biodieselproduktion kan medføre 
en lavere CO2udledning på op til hele 
ti procent over hele livscyklus,” siger 
Andreas Jørgensen.

teknologien kan forfines

Trods succesen med at få frembragt 
en teknologi, der gør det rentabelt at 
benytte enzymer i stedet for kemi
kalier i biodieselproduktionen, så er 
der stadig mulighed for at udvikle og 
forfine denne nye teknologi yderligere, 
mener både DTU og Novozymes. 

”De enzymer, vi har fundet frem 
til, er så stabile og robuste, at der er 
gode muligheder for at udvide tekno
logien til at kunne benytte alle former 
for olier. Drømmescenariet er, at vi 
får udviklet en hel række forskellige 
moduler, så uanset hvilken type olie 
eller alkohol producenterne benytter, 
så har vi en løsning i vores enzyma
tiske platform, der gør, at industrien 
altid kan fremstille et kvalitetsprodukt 
uanset deres udgangspunkt,” fortæller 
professor John Woodley. <

!  Y D e r l I Ge r e o P lY s n I n Ge r 

professor john Woodley,  

DtU kemiteknik, jw@kt.dtu.dk

”vi har arbejdet meget bredt, fordi vi  
gerne ville afdække mulighederne for en  

enzymbaseret dieselproduktion, men også for 
at finde ud af, hvad industrien vil have."

Jesper Brask, projektleder, novozymes
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Hver dag dør gennemsnitligt 10 
danskere af kronisk obstruktiv lunge
sygdom, populært kaldet KOL. Det er 
næsten dobbelt så mange, som der dør 
i trafikken. Danmarks Lungeforening 
anslår, at ca. 400.000 mennesker i Dan
mark har nedsat lungefunktion, men 
over halvdelen ved ikke, at de er syge. 
Størstedelen af dem, der bliver ramt 
af KOL, er rygere, der har røget i en 
aårrække, og det skønnes, at mellem 
250.000 og 300.000 mennesker har 
moderat til meget svær KOL. Symp
tomerne kan være nærmest usynlige, 
forklarer Nicolai Kirkegaard fra Dan
marks Lungeforening:

”KOL bliver ofte først opdaget, når 
patientens lungefunktion er under 50 
procent. Det mest markante symptom 
er åndenød. Men folk reagerer typisk 
ikke, fordi de tror, at det skyldes, at de 
er i dårlig form.” 

Man kan bremse udviklingen af 
sygdommen, men den tabte lungefunk
tion vender aldrig tilbage. Rygestop er 
den mest effektive forebyggelse mod 
lungernes forfald, men kost, motion og 
information om sygdommen har også 
vist sig at give positive resultater.

Siden kommunalreformen i 2007  
har ansvaret for rehabilitering af 
KOLpatienter ligget i kommunernes 

sundhedscentre. Her tilbyder læger, 
fysioterapeuter og andet sundhedsper
sonale at hjælpe KOLpatienterne med 
fysisk træning. Patienterne undervises 
samtidig i, hvordan de lever bedst med 
sygdommen. Men da kommunerne i 
sin tid fik overdraget ansvaret, havde de 
ingen redskaber til at registrere, måle 
og håndtere KOLpatienterne. Det er 
baggrunden for, at DTU Informatiks 
statistiske konsulenttjeneste (ISCC) 
i samarbejde med medicinalfirmaet 
Boehringer Ingelheim og Pfizer tilbage 
i 2007 søsatte projekt KOALA, for
tæller professor Henrik Spliid fra DTU 
Informatik:

”Målet var at udvikle en database, 
som kunne måle og følge patienterne, 
for at se, om den rehabilitering, de fik 
tilbudt, overhovedet var til gavn.”

Kun syv kommuner var med i 
opstarten af KOALAprojektet, men 
det greb hurtigt om sig. I dag er 
omkring 3500 KOLpatienter regi
streret i KOALAsystemet, som bliver 
anvendt af mere end hver tredje af lan
dets kommuner. I 2011 blev KOALA
systemet overdraget til Danmarks 
Lungeforening, som nu driver kvali
tetssikringssystemet i samarbejde med 
DTU Informatiks statistiske konsulent
tjeneste (ISCC). Nicolai Kirkegaard fra 

Danmarks Lungeforening er begejstret 
for KOALA:

”Det er et stærkt værktøj, som vi 
kan bruge til at få sat lungerne på den 
politiske dagsorden. For ved hjælp af 
KOALA kan vi dokumentere, at rehabi
litering af KOLpatienter faktisk virker.”

Lev med koL 

Når en person får konstateret KOL, til
byder kommunen patienten et rehabi
literingsforløb på 712 uger. Rehabilite
ring består af to ting: fysisk træning og 
undervisning, forklarer Nicolai Kirke
gaard, der er ansvarlig projektleder for 
KOALA i Danmarks Lungeforening:

”Man underviser f.eks. patienterne 
i, hvilke symptomer de skal være 
opmærksomme på, og hvordan de 
skal reagere. Man sætter dem ind i, 
hvordan de skal tage deres medicin, 
og hvad der er bedst for dem at spise. 
Omkring halvdelen af KOLpatienterne 
er underernærede, fordi de bruger al 
deres energi bare på at trække vejret, 
så det er enormt vigtigt, at de får noget 
ordentligt at spise.”

Men det er lige så vigtigt, at KOL
patienterne er i god form, forklarer 
Nicolai Kirkegaard videre:

”KOLpatienter skal bruge deres 
muskelmasse aktivt til både at trække 

hjæLp tiL 
koL-pAtienter 

Patienter, der lider af lungesygdommen Kol, bliver tilbudt genoptræning og vejledning i,  
hvordan de lever bedst med den kroniske sygdom. DtU har udviklet et itsystem, som giver  
kommunerne mulighed for at følge med i, hvordan rehabiliteringen virker for den enkelte patient.
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’dtu informatics Statistical consulting center’ (iScc) yder rådgivning og bistand om statistiske 

metoder og udvikling af dedikerede it-systemer. 

ofte er opgaven inden for det medicinske område og vedrører både registrering og analyse af 

kliniske og andre data. iScc har gennemført en række projekter i samarbejde med hospitaler, 

medicinalvirksomheder, myndigheder og virksomheder generelt. 

! om is cc 

vejret ind og presse luften ud igen. 
Motion er derfor meget vigtigt. Fysisk 
træning giver ikke lungefunktionen til
bage, men man får øget styrke, muskel
masse, kondition og dermed bedre 
iltoptagelse i muskelcellerne.” 

værdifulde data

Netop KOLpatienternes evne til 
eksempelvis at trække vejret er – 
ligesom deres kondition og BMI 
– målbare faktorer, og det er her, com
putersystemet KOALA kommer ind i 
billedet. KOALAsystemet indeholder 
en elektronisk journal for hver enkelt 
KOLpatient. Hver gang patienten 
møder op på sundhedscentret, bliver 
vedkommende undersøgt og målt på 
en række parametre, og de tal indtastes 
direkte i KOALAsystemet. Dermed 
kan man nemt holde øje med, om reha
biliteringen virker, forklarer professor 
Henrik Spliid:

”Patienten kommer på sundheds
centret cirka fire gange i løbet af 
rehabiliteringen, og hver gang plottes 
eksempelvis tal ind for, hvordan patien
tens iltoptagelse er, hvor godt patienten 
klarer gangtesten, hvor stort det nuvæ
rende tobaksforbrug er, hvad BMI’et og 
fedtprocenten er. På den måde kan man 
sammenligne tallene og se, om der sker 
en positiv eller negativ udvikling.”

Og disse data er guld værd – for 
kommunerne og i sidste ende for 
patienterne, fortæller Nicolai Kirke
gaard fra Danmarks Lungeforening:

”Man kan naturligvis først og frem
mest finde ud af, om patienten får det 
værre eller bedre, og ud fra de tal kan 
man beslutte, om man skal intensivere 
træningen eller sætte andre ting i værk. 
Men kommunerne har også stor gavn 
af KOALA, for blot ved et enkelt klik i 
systemet kan de trække en evaluerings

rapport ud over den landsdækkende 
indsats, og på den måde kan sundheds
centrene se, hvordan de klarer rehabili
teringen af KOLpatienterne i forhold til 
andre kommuner. Ved at analysere sig 
frem til, hvad de bedste kommuner gør, 
kan de andre kommuner lære af dem. 
Det er naturligvis viden, som gavner 
patienterne, men det giver også kom
munerne et billede af, hvad der bedst 
kan betale sig samfundsøkonomisk.”

Og tager man et kig på de tal, man 
kan trække ud af KOALAsystemet, er 
rehabilitering af KOLpatienterne en 
effektiv behandling, forklarer Nicolai 
Kirkegaard:

”Vi kan se, at de patienter, der ved
ligeholder deres træning, som spiser 

ordentligt, passer på sig selv, som 
ved, hvordan de skal trække vejret, og 
som ved, hvornår de lige skal holde 
en pause, de får et rigtig godt liv med 
KOL. Og omvendt kan vi se, at dem, 
der ingenting gør, får det dårligere, 
og de kan ikke længere klare sig selv. 
De skal typisk have hjemmehjælp fire 
gange dagligt eller indlægges i længere 
perioder – og det koster samfundet 
mange penge.” <

Du kan søge flere informationer om 
KOALA og KOL på www.lunge.dk 

!  Y D e r l I Ge r e o P lY s n I n Ge r 

professor henrik spliid, 

DtU informatik, hs@imm.dtu.dk

Foto shU t t er s to ck
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DtU stråLer på rAnGListe

Universitetet rykker hele  
ti pladser op ad den  
anerkendte leiden  
ranking, der rang 

ordner 500 universi
teter i verden. Det 

skaber synlighed  
og mange fordele 

for hele landet,  
lyder erfaringer 

fra udlandet 
samt Dansk  

Industri.

leiden Ranking bliver udarbejdet af forskere ved centre for Science and technology Studies (cWtS) på leiden 

universitet i holland. 

de har mere end 20 års erfaring med udvikling af kvantitative indikatorer til brug for forskningsevaluering 

og benchmarking af universiteter.

leiden-forskerne bruger flere forskellige indikatorer til at vurdere et universitet. de peger selv på, at den 

mest stabile og derfor den væsentligste indikator for leiden Rankingen er ’Proportion top 10 % publications’. 

det er en indikator, der viser, hvilke universiteter der står bag verdens 10 % mest citerede forskningsartikler.

Rankingen sammenligner universiteterne fagområde for fagområde – fx sammenlignes matematik kun med 

matematik – og den er derfor internationalt anerkendt som det bedste bud på en tilnærmelsesvis objektiv  

metode til sammenligning af universiteter.

! om L eiDen r A nk inG

Foto e h R h o R n h u m m e R S to n

på Leiden Ranking indtager EPFL 
den ærefulde placering som det højst 
placerede universitet i Europa. EPFL 
er DTU’s alliancepartner i den euro
pæiske universitetsalliance EuroTech 
Universities – en alliance af fire euro
pæiske universiteter, der samarbejder 
om uddannelse og forskning inden for 
blandt andet grøn teknologi.

At EPFL og DTU er sammen i 
EuroTechalliancen er ikke en tilfæl
dighed, for det schweiziske universitet 
brugte blandt andet informationer fra 
rang lister, da de overvejede at indgå 
alliancen med bl.a. DTU, fortæller 
Dimitrios Noukakis, projektleder i 
International Relations ved EPFL.

”Vi benytter rankings, når vi under
søger universiteternes præstationer. En 
rangliste er et vægtigt faktum. Vi mener 
dog, at rankings blot er én indikator ud 
af mange, som fortæller noget om et uni
versitets natur, og der skal mere til end 
en god placering på en rangliste, for at et 
universitet bliver en interessant alliance 
for os,” forklarer Dimitrios Noukakis.

God placering giver synlighed

EPFL glæder sig over deres egen flotte 
placering på Leiden Ranking. Det er 

Lot t e k rUL L >

DTU tog et markant spring opad i den 
nyeste version af Leiden Ranking, som 
blev offentliggjort i december 2011. 
Universitetet ligger nu på en 45.plads 
på denne universitetsranking, hvilket 
er ti pladser længere oppe ad ranglisten 
end sidste år. 

Den iøjnefaldende forbedring af 
placeringen er endnu mere bemær
kelsesværdig, da mængden af univer
siteter, der bliver ranket i den nyeste 
udgave af Leiden Ranking, er steget til 
500 mod kun 250 universiteter året før. 
Men trods denne fordobling i antallet 
af universiteter, som er blevet optaget 
i rankingen, rykker DTU alligevel op 
blandt top 50 over de mest toneangi
vende universiteter i verden.

Med en 45.plads er DTU det højest 
placerede danske og nordiske univer
sitet på Leiden Ranking 2011/12. De 
44 universiteter foran DTU er overve
jende amerikanske (37 i alt), mens de 
resterende udgøres af fire britiske, to 
schweiziske og et israelsk universitet.

vigtigt for alliancer

Et af de schweiziske universiteter 
er École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). Med en 12.plads 
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ikke kun for universitetet selv, er også 
noget, man er opmærksom på hos 
Dansk Industri (DI). Forskningspoli
tisk chef i DI, Charlotte Rønhof, kan 
nikke til EPFL’s erfaringer med, at det 
omgivende samfund får glæde af, at et 
universitet får tiltrukket de bedste stu
derende og forskere.

”Det smitter jo af på den arbejds
kraft, en virksomhed på sigt kan 
rekruttere. For dem, der studerer og 
eventuelt senere tager en ph.d.grad 
på et universitet, søger måske senere 
job i industrien, og så får erhvervslivet 
også glæde af dem,” forklarer Charlotte 
Rønhof.

Det giver kontante konkurrencefor
dele, når en virksomhed kan ansætte 
skarpe hjerner:

”Hvis det betyder, at virksomheden 
bliver først med de nye produkter eller 
hurtigere finder løsninger eller finder 
bedre løsninger, så giver det i sidste 
ende en højere indtjening. Det er også 
med til at skabe en positiv spiral, for 
når en virksomhed klarer sig godt, så 
er der flere, der ønsker at samarbejde 
med den, og så er der igen flere af de 
dygtigste, som søger derhen.”

BeDst i norDen
dtu (7 i europa)

Stockholm university (Sverige) (28 i europa) 

Aarhus universitet (37 i europa) 

københavns universitet (40 i europa) 

karolinska institute (Sverige) (66 i europa)

kiLDe: leiden R Anking 2011/12

BeDst i eUropA
école Polytechnique Fédérale de lausanne (Schweiz) 

eth zürich (Schweiz) 

university of cambridge (Storbritannien) 

london School of hygiene & tropical medicine (Storbritannien) 

university of oxford (Storbritannien) 

durham university (Storbritannien) 

dtu 

imperial college london (Storbritannien) 

university college london (Storbritannien) 

trinity college, dublin (irland)

kiLDe: leiden R Anking 2011/12

BeDst i verDen
massachusetts institute of technology (mit), uSA

Princeton university, uSA

harvard university, uSA

kiLDe: leiden R Anking 2011/12

også erhvervslivet få gavn af DtU's høje ran
king ifølge Charlotte rønhof, DI. når univer
sitetet kan tiltrække de bedste hjerner, kan 
virksomhederne i sidste ende ansætte bedre 
kandidater og dermed få konkurrencefordele.

Hos det schweiziske universitet ePFl 
betyder den høje ranking, at universitetet 
kan vælge mellem de bedste ansøgere,  
både når det gælder studerende og  
forskere, fortæller Dimitrios noukakis.
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det schweiziske universitets erfaring,  
at en god placering på ranglisterne 
giver en øget synlighed:

”Vi modtager bedre ansøgninger og 
ansøgere af en højere kvalitet – hvad 
enten det er studerende, forskere eller 
professorer, som søger til EPFL. Vi kan 
også se, at vi nu har ansøgere fra ansete 
universiteter i andre lande, som ikke 
har været blandt ansøgerne tidligere.  
Så vi har oplevet, at EPFL’s gode place
ringer på ranglister har medvirket til  
at gøre universitetet mere synligt – også 
i udlandet,” siger Dimitrios Noukakis.

Når et universitet får gode ansøgere, 
så har det også en effekt på det omgi
vende samfund, fortæller Noukakis. 

”Vi kan vælge mellem de bedste 
ansøgere, som er dygtige og aktive, 
og det er ofte dem, der skaber virk
somheder. For eksempel kan vi se, at 
halvdelen de opstartsvirksomheder, der 
har deres udspring fra EPFL, er startet 
af universitetets internationale stude
rende,” oplyser Noukakis.

mere end en akademisk øvelse

At universitetsrankings kan have en 
effekt på flere dele af samfundet og 

Når et universitet klarer sig godt i 
en ranking, så har det en betydning 
for især de forskningstunge og globalt 
orienterede virksomheder, fortæller 
Charlotte Rønhof.

”Hvis vi kan vise, at Danmark har et 
universitet i verdensklasse, så kan det 
bruges som et argument for, hvorfor 
det er vigtigt at investere og samarbejde 
med en virksomhed i Danmark. På den 
måde er rankings ikke bare en akade
misk øvelse eller en slags skønheds
konkurrence for universiteternes egen 
skyld,” mener Charlotte Rønhof. <
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ny hånDBoG     i GLoBAL proDUktUDvikLinG

OrdbOg
Offshoring: At flytte en opgave eller 

funktion til en danskejet fabrik i et land 

med lave omkostninger 

Outsourcing: At flytte en opgave eller 

funktion til en fabrik, som er ejet af et 

andet – ofte lokalt – selskab i et land med 

lave omkostninger.
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Målet med guiden er, at danske og 
internationale virksomheder, der over
vejer eksempelvis at outsource dele af 
deres virksomhed, undgår nogle af de 
faldgruber, som kan gemme sig bag 
globaliseringens mange fordele.

Danske virksomheder har gennem 
de seneste 2030 år været meget aktive 
i udlandet og vælger stadig at flytte 
dele af produktionen eller produkt
udviklingen ud i verden. Det er der 
mange gode grunde til. Disse fordele 
ved globaliseringen kan blandt andet 
være lavere omkostninger til lønninger, 
råvarer og transport. De kan være at 
bringe virksomheden tættere på et 
attraktivt marked eller vigtige konkur
renter. Outsourcing og offshoring kan 
tilføre virksomheden nye kompetencer, 
skabe grobund for innovation, og 
de frigivne ressourcer kan bruges til 
at satse på nye områder. Derfor har 
danske virksomheder været meget 
udfarende gennem mange år. Og derfor 
er det afgørende, at virksomhederne 
fortsat fokuserer på, hvordan man 
drager fordel af en globaliseret verden, 
ifølge Mads Lebech, der er administre
rende direktør i Industriens Fond:

ny hånDBoG     i GLoBAL proDUktUDvikLinG

en ny guide til global produktudvikling er netop udgivet  
af DtU. Den er det håndgribelige resultat af et projekt  
finansieret af Industriens Fond, som har bragt virksomheder 
sammen i et netværk for at udlede best practices og komme 
med konkrete bud på en succesfuld global produktudvikling.

”Dansk erhvervsliv som sådan har 
været ret adaptive og har benyttet sig 
af de muligheder, de har fået gennem 
årene. Der er masser af forskellige 
indikatorer, som vil påvirke danske 
virksomheders konkurrenceevne, så 
det der med kun at diskutere hjem
memarkedet, det bliver Danmark ikke 
rigt af. Selv mindre virksomheder er 
nødt til at have en global tilgang til sin 
kundekreds. Så der er ingen tvivl om, 
at det her er et vigtigt tema,” siger Mads 
Lebech.

Globalisering i praksis

Samtidig med de oplagte fordele ved at 
placere dele af sin virksomheds aktivi
teter i udlandet er der dog også en række 
faldgruber. Det er dem, som guiden til 
succesfuld global produktudvikling nu 
trækker frem og kommer med løsnings
forslag til. Guiden er motiveret i en ph.d.
afhandling af Zaza Nadja Lee Hansen 
om danske virksomheders erfaringer, 
ligesom den også har sin baggrund i en 
række workshopper, hvor toneangivende 
virksomheder som Radio meter, Vestas, 
Novo Nordisk og mange andre har delt 
deres best practices. >>

industriens Fond er den  

danske industris og erhvervs-

livets innovative fond. 

Fondens formål er at udvikle 

og støtte nyskabende,  

inspirerende og økonomisk 

bæredygtige projekter og 

initiativer, der styrker dansk 

industris og erhvervslivs 

konkurrenceevne. På den 

baggrund udvikler og støtter 

industriens Fond initiativer  

og projekter inden for tre 

overordnede områder:

• viden og kompetencer

• virkelyst og iværksætteri

• globalisering og åbenhed

k iL De: W W W. in d u S t R ie n S F o n d. d k
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Det vigtigste budskab i guiden er, 
at virksomheder, der overvejer at out
source eller offshore dele af deres akti
viteter, gør sig klart, at de derved lægger 
op til en ændring, som vil påvirke store 
dele af virksomheden. Der er nemlig 
en lang række faktorer, der skal tages 
hensyn til: kulturelle forskelle, vidende
ling, dokumentation og organisatoriske 
forandringer er eksempler.

Saeema AhmedKristensen, der er 
lektor ved DTU Management Engi
neering, hovedvejleder på Zaza Nadja 
Lee Hansens ph.d., og som står bag 
guiden, fortæller, at mange danske 
virksomheder på grund af det årelange 
engagement i udlandet er at betragte 
som globale virksomheder, men at de 
meget ofte ikke er gearet til at håndtere 
de udfordringer, der møder dem, fordi 
der ikke hos ledelsen har været en klar 
vision for, hvordan processen skal køre.

”Ofte ser vi, at nogle virksomheder 
er meget langt fremme i deres globali
seringsproces, men at de løser proble
merne ad hoc. Man skal være klar over, 
at det medfører en ændring af hele ens 
virksomhed, og man skal være klar over, 
hvor alle de ændringer er, og have en 
plan for, hvordan man håndterer dem; 
man skal forstå, at det ikke bare handler 
om outsourcing eller offshoring,” siger 
Saeema AhmedKristensen og fortæller, 
at mange virksomheder særligt har 
oplevet problemer med kulturforskelle.

Hvordan sikrer man sig for 
eksempel, at en leverandør eller samar
bejdspartner har forstået den opgave, 
som virksomheden sender ud? Ofte 
er engelsk et fremmedsprog for begge 
parter, men samtidig er der også forskel 
på eksempelvis indisk eller kinesisk 
og dansk kultur, hvorfor man – nogle 
gange for sent – oplever, at der er sket 
misforståelser.

"Der er masser af  
indikatorer, som  
vil påvirke danske
virksomheders  
konkurrenceevne,  
så det med kun at 
diskutere hjemme-
markedet, det  
bliver Danmark  
ikke rigt af."
mads lebech,  
adm.dir. i Industriens Fond

>> ”Et problem er al den tid, som bliver 
brugt på grund af kulturforskelle, fordi 
der ikke har været forståelse. Vi har 
blandt andet set nogle eksempler, hvor 
en opgave har været afleveret til tiden, 
fordi leverandøren har forstået, at det 
var det vigtigste. Men når produktet 
ankommer fra Kina, opdager man,  
at produktets kvalitet ikke er høj nok, 
så det skal sendes tilbage igen. Det 
kræver meget tid. Her er vores råd, 
at al den ekstra tid, som man ellers 
risikerer at bruge på at udrede misfor
ståelser, skal lægges tidligt i processen, 
så man er sikker på, at alle er enige 
om, hvad der skal laves,” siger Saeema 
AhmedKristensen.

kulturforskelle et centralt problem

En af de virksomheder, der har delt 
sine best practices i de workshopper, 
der danner noget af baggrunden for 
guiden, er Radiometer, som blandt 
andet laver måleinstrumenter til 
analyse af blodprøver. Radiometer er 
repræsenteret mange steder i verden 
og har blandt andet outsourcet dele af 
sin softwareudvikling. Tommy Bysted, 
der er R&D Director hos Radiometer, 
fortæller, at der er flere konsekvenser af 
at skulle samarbejde på tværs af lande
grænser.

”Der sker typisk det, at man får et 
team, der ikke er integreret nok ind 
i ens eget team. Det ene team forstår 
måske ikke helt det område, det andet 
arbejder på, og derfor er der ikke det 
rigtige sampil mellem de mennesker, 
der sidder på ens eget kontor, og dem, 
der sidder hos outsourcingpartneren. 
Så et af hovedproblemerne er, om 
partneren har forstået opgaven, og om 
virksomheden forstår, hvor partneren 
er henne undervejs. Nu har jeg prøvet 
det gennem flere omgange i forskellige F
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virksomheder, og vi har prøvet at lave 
et grundigt stykke arbejde hver gang, 
men det er ikke så nemt, som man 
tror. Man agerer på forskellige måder 
og har forskellige holdninger, så det er 
noget, der kræver et vist arbejde,” siger 
Tommy Bysted og understreger, at en 
af de afgørende faktorer bag en succes
fuld outsourcing eller offshoring er at 
gøre sig klart fra begyndelsen, præcis 
hvilken opgave man gerne vil have 
løst. Her kræves det, at virksomheden 
lægger et grundigt forarbejde og doku
menterer sine processer, så de er forstå
elige – også på tværs af kulturer.

”Heldigvis kan danske ingeniører 
generelt gøre sig forståelige på engelsk, 
men typisk kræver processen, at doku
mentationen er på et højere niveau end 
ved rent intern udvikling. Hvis danske 
ingeniører har arbejdet på et produkt 
i mange år, er der mange ting, som de 
bare ved; for eksempel hvordan soft
waresystemet er designet. Derfor er 
det vigtigt at sikre sig, at outsourcing
partneren arbejder under de rigtige 
betingelser,” siger Tommy Bysted.

klar vision en forudsætning

Denne erfaring kan Saeema Ahmed
Kristensen nikke genkendende til fra 
arbejdet med at kortlægge danske virk
somheders erfaringer med aktiviteter 
i udlandet. Derfor er det helt centrale 
punkt i guiden, at danske virksom
heder gør sig grundige overvejelser, 

et netværk, som skal samle endnu flere 
virksomheder i et projekt om evalu
ering af global succes. Derudover har 
vi et universitetssamarbejde, hvor vi 
udveksler erfaringer mellem forskere 
og industri i Danmark og England 
sammen med Kina. Jeg tror, vi kan lære 
rigtig meget af danske virksomheders 
leverandører, og hvis vi har bedre 
forståelse for deres synspunkter, kan 
vi for alvor begynde at lave nogle for
bedringer i samarbejdet,” siger Saeema 
AhmedKristensen.

vigtigt for små og mellemstore  
virksomheder

Mads Lebech fra Industriens Fond ser 
store muligheder i, at arbejdet med 
erfaringsudveksling fortsætter – måske 
særligt for mindre virksomheder:

”Store virksomheder har typisk både 
i omfang og i kvalitet mange akademi
kere ansat, som er med i faglige net
værk, og som derfor kan trække viden 
ud, men taler man om de mellemstore 
og de mindre virksomheder, som 
måske ikke har en eneste akademiker 
ansat, har de jo også lidt sværere ved 
at få del i denne viden. Derfor er det 
vigtigt at fastholde nogle netværk på 
disse problemfelter, for det er helt tyde
ligt, at det ikke bliver et mindre vigtigt 
område i årene, der kommer,” siger 
Mads Lebech. <

inden de vælger outsourcing eller off
shoring:

”Hvis man beslutter at offshore eller 
outsource, skal man finde ud af, hvor 
alle ændringerne vil være henne. Det 
gælder kulturelt, organisatorisk og 
med hensyn til dokumentation af dine 
processer. Det handler om at finde ud 
af, hvordan man kan implementere alle 
de ændringer, så de er på plads, inden 
man går videre,” siger Saeema Ahmed
Kristensen og understreger, at forud
sætningen for, at outsourcingen eller 
offshoringen fungerer, er en ledelse, 
der sætter nogle klare mål, samtidig 
med at den er villig til at skifte retning 
undervejs i processen, hvis det viser sig 
nødvendigt.

netværket fortsætter

I guiden opstilles et framework, som 
kan sikre, at virksomheder tænker 
faldgruberne ind tidligt i en outsour
cing eller offshoringproces. Dette 
framework består af fem faser, som 
virksomhederne kan følge undervejs  
i processen, men Saeema Ahmed 
Kristensen understreger, at DTU’s 
arbejde med at forbedre virksomhe
dernes muligheder for at begå sig i en 
globaliseret verden fortsætter:

”Gennem guiden kan virksomhe
derne se, hvor udfordringerne er, og 
hvis man kan se sine udfordringer i 
forvejen, er det muligt at planlægge sin 
strategi ud fra det. Samtidig vil vi skabe 

Forfattere: zaza nadja lee hansen og Saeema Ahmed-kristensen.

For yderligere information eller for at rekvirere et eksemplar af guiden  

se www.tiny.cc/xd283, eller kontakt lektor Saeema Ahmed-kristensen,  

dtu management engineering: 4525 5563, sakr@man.dtu.dk
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 innovAtiv inGeniør BrinGer

Lys over LAnD 
I starten af 1800tallet var land og by indhyllet i mørke, når 
solen gik ned om aftenen. selv om man mange steder havde 
tranlamper i gaderne eller selv medbragte en håndlampe, 
kunne det være svært at se, hvor og i hvad man trådte!

A nne t t e BUhL s ø rensen >

Lyset skulle dog i løbet af de føl
gende 50 år fortrænge mørket i 

byerne. I 1812 blev det første 
gasværk bygget i London, og 
i 1815 udviklede en køben
havnsk blikkenslager først 
et minigasværk i Købma
gergade og kort efter også 
et i Bredgade, så bl.a. Ama
lienborg kunne blive oplyst 
med gas. 

Gassen skulle i første 
omgang anvendes til gade og 

indendørs belysning, senere 
blev den også brugt i hushold

ninger (fra 1870’erne) og til 
motorbrug (fra 1880’erne).
Rygtet om gassens fortræffelig

heder spredte sig til resten af landet 

– i første omgang til Odense, hvor 
det første privatdrevne gasværk blev 
indviet i 1853. Værket var etableret af 
det til formålet dannede Danske Gas
kompagni med udgangspunkt i engelsk 
kapital og knowhow. Allerede året efter, 
i 1854, blev der anlagt værker i Aal
borg, Randers og Helsingør. 

Ligeledes i 1854 blev det besluttet at 
bygge Københavns første gasværk, og 
hér kommer polytekniker Howitz ind 
i billedet. Georg Howitz (18211900), 
som var ansat som Inspektionsas
sistent ved Københavns vandvæsen, 
avancerede nemlig til også at skulle 
kontrollere det engelske firmas arbejde 
i forbindelse med etableringen og blev 
derfor sendt til England for at videre
uddanne sig.

F o t o F R A i n g e n i Ø R e n 13 .  o k t o b e R  19 0 0

Cand.polyt.  
Johan Christian  
Georg Howitz.
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 innovAtiv inGeniør BrinGer

Lys over LAnD 

Hjemme igen udarbejdede han 
sammen med stadsingeniør L.A.  
Colding planerne for Vestre Gasværk. 
Så da København i 1856 efter lange 
diskussioner omsider besluttede sig 
for selv at ville anlægge og drive byens 
gasværk, for bl.a. at sikre kommunen et 
eventuelt overskud af værkets drift, blev 
Howitz selvfølgelig bestyrer af værket. 

Med etableringen af gasværket i 
København blev det samtidig lettere for 
kommunerne rundt om i landet selv 
at etablere gasværker, da de ikke læn
gere var så afhængige af Det Danske 
Gaskompagnis ekspertise, men i stedet 
kunne gøre brug af de københavnske 
gasværksingeniørers viden på området.  

I løbet af de næste 1015 år blev der 
således bygget 38 kommunale gas

værker rundt om i landet, og Howitz 
var med til at etablere de 17. Som 
eksempel kan nævnes Nakskov Kom
munes gasværk, som blev det førende 
gasværk i Danmark mht. til innova
tioner og prispolitik, og Kolding, som 
fulgte Nakskovs eksempel. 

Howitz var førende fagmand inden 
for sit felt i disse år. Han blev beskrevet 
som en ingeniør med ’store Evner, rastløs 
Energi og aldrig svigtende Interesse’, der 
forventede det samme hos andre, og var 
imod ’al Halvhed og Lunkenhed’. 

I anledning af hans død i 1900 skrev 
Ingeniøren bl.a., at Howitz havde 
bestyret Vestre Gasværk ’med fremra
gende Dygtighed (...) idet han havde 
den lykkelige Evne aldrig at stagnere, 
men stadig bevare sit frie Syn på 

Howitz’ facadetegning af Kolding Gasværk.

Udviklingen og lempe sig efter de krav, 
som Tiden medførte.’  

Han foretog talrige undersøgelser og 
forsøg, som blev publiceret i fagskrifter, 
indførte forbedringer i driften, som f.eks. 
anvendelsen af myremalm til gasrens
ning i stedet for den væsentligt dyrere 
kalk, og han introducerede en ’for Tiden 
meget ukendt’ regelmæssig laboratorie
kontrol af værkets råvarer og produkter. 

Det hører med til historien, at han 
også anlagde den første danske cement
fabrik efter forsøg med anvendelse af 
bornholmske kalksten. Han medvir
kede også ved etableringen af et kryolit
selskab og ved etableringen af et born
holmsk kaolinselskab, som udviklede 
sig til ’en betydelig Eksportforretning’. 

I løbet af 1920’erne og 30’erne 
begyndte gassen så småt at blive trængt 
af elektriciteten. Man forsøgte sig med 
effektivisering af gasværkernes produk
tion og lygter, men de stadig stigende 
lønninger op gennem 1950’erne gjorde 
det svært for gasværkerne at være kon
kurrencedygtige. Gasbelysning kræ
vede langt flere mandetimer til vedli
geholdelse end de eldrevne lamper. Til 
sidst gjorde billig olie fra Mellemøsten 
det af med byernes gaslys, og gasvær
kerne blev nedlagt fra 1955 og frem. <

k iL Der :  h e n R ik h A R n o W, d e n dA n S ke in ge ni Ø R S h iS to R ie ,  1850 -1920  

k .  g .  A S t Ru P o g h .  F Re d e R ik S e n ,  ko l d in g g A S Væ R k 

dA n S k b io gR A FiS k l e k Siko n 19 8 0  

in ge ni Ø Re n ,  13/10 19 0 0,  S .  305 

h A n n e t h o m S e n , FR A g A S t il e l –  g A S i  ko l d in g 18 61-20 05 

g A S m u SS e t. d k ,  F R A byg A S t il n At u R g A S

Foto Ko l D I n G s ta D s a r K I v

tager vare på dtu's kulturarv og sikrer bevarings-  

værdige genstande og arkivalier for eftertiden.

læs mere på www.historie.dtu.dk
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Det sker på DtU

21. april
kl. 13-16
landmålerhuset på landmålervej, 
2800 kgs. lyngby

Besøgsdag
i anledning af Forskningens døgn byder dtu Space  
inden for i landmålerhuset, hvor man bl.a. kan høre  
foredrag om universets gåder.

dtu Space ulla Svensmark
us@space.dtu.dk

7.-9. maj
kl. 8.30-18
bygning 101, mødelokale 1
dtu lyngby campus

Konference
18th ieee international Symposium on Asynchronous  
circuits and Systems (ASyncc ‘12)

dtu informatik Jens Sparsø
jsp@imm.dtu.dk

8. maj
klokkeslæt og og sted oplyses på 
www.dtu.dk

Workshop
Smart cities workshop-serie: “Fødevarer og industri”

dtu i samarbejde 
med copenhagen 
cleantech cluster og di 
energibranchen

henriette hansen
hehn@adm.dtu.dk

9.-11. maj
matematiktorvet, bygning 303S
dtu lyngby campus

Workshop
code-based cryptography Workshop

dtu matematik christiane Peters 
c.p.peters@mat.dtu.dk

9.-11. maj
kl. 8.30-18
oticon Salen
dtu lyngby campus

Konference
6th Acm/ieee international Symposium  
on networks-on-chip

dtu informatik Jens Sparsø
jsp@imm.dtu.dk

10.-11. maj
kl. 9-17
Produktionstorvet 
bygning 421, auditorium 71 og 72
dtu lyngby campus

Konference
eu/me 2012: Workshop on metaheuristics

dtu management 
engineering

Jesper larsen
jesla@dtu.dk

24.-25. maj
crown Plaza hotel
Ørestad, københavn S

Konference
euroFm 2012
the european Facilities management conference

dtu management 
engineering

Per Anker Jensen
pank@man.dtu.dk

30. maj 
kl. 8-18
bygning 308,  
auditorium 11, 12 og 13
dtu lyngby campus

Konference
Visionday 2012 – multi-track conference covering  
a range of topics including computer graphics,  
machine vision, multivariate analysis, and image  
analysis for medical and food applications

dtu informatik 
dtu Fødevareinstituttet

eina boeck
eb@imm.dtu.dk

30.-31. maj
kl. 9-16.30
Aarhus universitet

Konference
european union Reference laboratory for  
Fish diseases

dtu Veterinærinstituttet niels Jørgen olesen
njol@vet.dtu.dk

12. juni
kl. 15-17
bygning 116, auditorium 81
dtu lyngby campus

H.C. Ørsted Lecture
v/ nobelprismodtager, professor mario molina, university  
of california San diego. mario molina udviklede teorien  
om cFc-gasserne, der nedbryder ozonlaget.

dtu bente Schneider
bsch@adm.dtu.dk

12.-14. juni
kl. 8-15
tivoli hotel & congress center,
københavn

Konference
cAPec-PRoceS industrial consortium Annual  
meeting 2012

dtu kemiteknik eva mikkelsen
eva@kt.dtu.dk

t iD o G s t eD A k t i v i t e t A rr A nG ø r inFo
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BeretninG

sket i året 38-51 
året i tAL 45-51

nye proFessorer 52

nye Doktorer 52

  FrAtråDte proFessorer 52

ph.D.-GrADer 53-59

2011
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1. januar
Jingjing Zhang, adjunkt på DTU Fotonik, 
opnåede en delt fjerdeplads på det aner
kendte tidsskrift Physics Worlds top ti 
over årets forskningsresultater. Jingjing 
Zhang og hendes forskningsgruppe har 
udviklet en ’usynlighedskappe’, der kan 
skjule millimeter store tredimensionelle 
objekter. 

1. januar 
Et danskkinesisk grundforskningscenter, 
Center for anvendelser af algebraisk 
geometri i kodningsteori og kryptografi, 
ser dagens lys. Centret er et samarbejde 
mellem DTU Matematik og East China 
Normal University i Shanghai og skal 
bidrage til at udvikle fremtidens ekstremt 
hurtige kommunikationssystemer. 

17. januar 
Professor Frank Møller Aarestrup, DTU 
Fødevareinstituttet, modtager årets Fritz 
Kaufmannpris på 100.000 kr. for hans 
forskning, som ligger bag det det danske 
overvågningsprogram for antibiotika
forbrug og resistens, DANMAP. 

26. januar
Otte DTUstuderende får overrakt Novo 
Nordisk og Novozymes’ scholarships på 
op til 84.000 kroner til hjælp under spe
cialeskrivningen. Legatet gives til landets 
mest talentfulde studerende inden for det 
farmaceutiske og bioteknologiske område. 

27. januar
Tre ph.d.studerende fra DTU får 
Videnskabsministeriets EliteForsk
rejsestipendier på 300.000 kr. De tre unge 
forskere er Elisabeth Jacobsen Heimdal, 
DTU Management Engineering, Thomas 
Scheby Kuhlman, DTU Kemi, og Nina 
Overgaard Therkildsen, DTU Aqua. 

28. januar
Lektor Flemming Frandsen fra DTU 
Kemiteknik forsvarer sin doktorafhand
ling, som samler 15 års forskningsarbejde 
inden for fyring med halm, som kan 
anvendes af kraftvarmeværkerne i stedet 
for kul og dermed nedsætte udledningen 
af CO2.

3. februar
Seniorforsker Trine Klemensø, DTU 
Energi konvertering, får Siemens Klimapris 
på 100.000 kr. for sit værdifulde arbejde 
med effektivisering af brændselsceller. 

7. februar
Den franske bilgigant Faurecia investerer 
i cleantechvirksomheden Amminex, 
som udvikler og producerer systemer til 
at rense dieselbilers udstødningsgas for 
skadelige stoffer. Amminex er en spin
outvirksomhed fra DTU og bygger på en 
opfindelse – kendt som ’brintpillen’ – gjort 
af fem DTUforskere, der udviklede en 
metode til at lagre brint.

10. februar
DTU Systembiologi åbner en ny fermen
teringsplatform, hvor man kan dyrke 
mikroorganismer under nøje kontrollerede 
forhold. Fermenteringsprocesser bruges i 
stor stil i industrien, f.eks. til produktion 
af insulin, nye antibiotika og til at erstatte 
oliebaserede kemikalier. 

sket i året

10. februar28. januar

i  ' S ke t i  Å Re t '  eR d e R A n Ve n dt d e n ye in S t i t u t- o g c e n t e R n AV n e dt u en eR giko n Ve Rt e R in g ,  dt u V in d e n e R gi o g dt u n u t e c h ,  S o m e R g æ l d e n d e F R A 1.  J A n uA R 2012.  d iSS e in S t i t u t t e R o g c e n t Re l Å t id l ige Re i  d e t dAVæ Re n d e R iS Ø dt u.
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1. marts
Professor Otto Anker Nielsen, DTU 
Transport, står i spidsen for et nyt euro
pæisk projekt, der skal videreudvikle den 
europæiske transportnetværksmodel, så 
den kan fungere optimalt som støtte for 
politiske beslutninger på transportom
rådet. Projektet har deltagende partnere 
fra en række europæiske lande og er støttet 
af EUKommissionen med 14 mio. kr.

3. marts
DTU deltager i et forskningsprojekt, som 
modtager Højteknologifondens største 
bevilling nogensinde. En forsknings
gruppe under ledelse af professor Søren 
Brunak, DTU Systembiologi, skal sammen 
med forskere fra Københavns Universitet, 
Aarhus Universitet og Aalborg Universitet 
samt en række biotekvirksomheder kort
lægge danskernes genetiske arvemasse og 
udvikle vacciner til at forebygge kræft.

11. marts
Jordskælvet ved Japan udløser en tsunami, 
der beskadiger Fukushimaatomkraft
værket nordøst for Tokyo. Skaderne for
årsager nedsmeltning og udslip af radio
aktive stoffer. DTU Nutech registrerer 
radioaktiv luftforurening i Danmark fra 
marts til maj og har siden udført kontrol
målinger for radioaktivitet i importerede 
fødevarer og foderstoffer fra Japan for 
Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet.

21. marts
Den studenterdrevne organisation Biotech 
Academy, der arbejder for udbredelsen af 
kendskabet til biotek blandt folkeskole og 
gymnasieelever, tager nye metoder i brug 
for at indsamle viden om jordbakterien 
Pseudomonas aeruginosa. Folkeskole
elever indsamler prøver af bakterien, som 
efterfølgende indgår i et forskningspro
jekt. Samtidig med indsamlingen følger 
eleverne et undervisningsforløb og har 
mulighed for at vinde præmier til klassen.

1. april 8. april

21. marts
Forsknings og Innovationsstyrelsen 
offentliggør, at syv nye innovations
konsortier sættes i gang med et samlet 
budget på 230 millioner kroner. DTU 
medvirker i fem af de syv konsortier, hvor 
virksomheder og forskningsinstitutioner 
sam arbejder om at skabe innovation i virk
somhederne. 

1. april
DTU Danchip tager sit nyanskaffede Ion 
Beam ætsnings og deponeringsanlæg i 
brug. Det er et instrument, der i nanoskala 
bl.a. kan ætse strukturer i stort set alle 
slags materialer med uhyre stor præcision. 
Instrumentet er med til at sikre, at DTU’s 
udstyr til mikro og nanofabrikation fortsat 
er i verdensklasse.

8. april
Professor André Visser, DTU Aqua, for
svarer sin doktorafhandling, ’Small, wet 
and rational: Individual based zooplankton 
ecology’, hvor han bruger evolutionens 
og fysikkens love til at forudsige, hvordan 
dyrene i fremtidens oceaner vil opføre sig 
som følge af klimaforandringerne.
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13. april
DTU Nanotech indvier nye lokaler på 
DTU’s campus i Lyngby. Lokalerne består 
bl.a. af fire etager med nyindrettede labo
ratorier og kontorlokaler, der er skrædder
syet til nanoteknologiske aktiviteter. 

24. april
Forskere fra DTU Fysik har sammen med 
forskere fra Stanford University og SLAC 
National Accelerator Laboratory udviklet 
et billigt alternativ til de dyre platinkata
lysatorer, der i dag bruges til at fremstille 
brint fra sollys og vand. Det drejer sig om 
et materiale bestående af grundstofferne 
molybdæn og svovl, som har vist sig at 
være en fremragende katalysator. Resul
taterne offentliggøres i en artikel i tids
skriftet Nature Materials.

professor Nam Pyo Suh, der er rektor 
for KAIST (Korea Advanced Institute of 
Science and Technology). 
 Professor emeritus Vagn Lundsgaard 
Hansen, DTU Matematik, modtager G. A. 
Hagemanns Guldmedalje. 
 DTU’s æresdoktorgrad tildeles pro
fessor James B. Rawlings, University of 
WisconsinMadison, USA, og professor 
Hassan Aref, Virginia Tech, USA. 
 De studerende kårer lektor Lars Staal
hagen fra DTU Fotonik til Årets underviser 
på bachelorniveau og adjunkt Per Richard 
Hansen fra DTU Management Engineering 
som Årets underviser på kandidatniveau. 
 Lektor Poul Andersen, DTU Mekanik, 
modtager DTU’s internationaliseringspris, 
og den nyindstiftede pris for forskningsba
seret rådgivning bliver overrakt til chefkon
sulent 
 Arne Büchert fra DTU Fødevareinsti
tuttet. Skibsinspektør HansErik Mahnfeldt, 
DTU Aqua, får DTU’s sikkerhedspris, sik
kerhedsnålen. 
 Årsfestens officielle del afsluttes med 
et veloplagt foredrag om ’Ledestjerner, 
stjernekameraer og DTU som rumfartsuni
versitet’, som professor på DTU Space John 
Leif Jørgensen står for.

sket i året

6. maj3. maj

1. maj
Professor Leon Mishnaevsky, DTU Vind
energi, koordinerer et danskkinesisk 
forskningsprojekt, der skal skabe det 
videnskabelige grundlag for at udvikle 
avancerede materialer til vindmølleblade 
ved at optimere materialernes mikrostruk
turer. Projektet foregår i samarbejde med 
China University of Mining and Techno
logy, Beijing, og Ministry of Science and 
Technology of China.

3. maj
Kunstværket ’Seven magic moles’, som 
består af syv malerier af den danske 
kunstner Lars Nørgård, afsløres i DTU’s 
administrationsbygning. Malerierne, som 
dækker en væg på 30 meter i vandre
hallen, er skænket af Ny Carlsbergfondet.

6. maj 
Videnskabsminister Charlotte Sahl
Madsen bliver budt velkommen til DTU’s 
årsfest af rektor Lars Pallesen og bestyrel
sesformand Sten Scheibye. Flere end 4.000 
gæster deltager i DTU’s fest, hvor der 
bliver uddelt akademiske æresgrader og 
hædersbevisninger. 
 DTU’s guldmedalje bliver for første 
gang givet til en ikkedansker, nemlig 
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11. maj
Den koreanske organisation Global Green 
Growth Institute åbner sit første kontor 
uden for Asien på DTU. Det sker i for
bindelse med, at Sydkoreas præsident Lee 
Myungbak besøger DTU Risø Campus, 
hvor han sammen med blandt andre 
H.K.H. Kronprins Frederik, udviklings
minister Søren Pind og klima og energi
minister Lykke Friis åbner det koreanske 
kontor for grøn vækst. 

12. maj
DTU indgår en samarbejdsaftale med 
det sydkoreanske universitet KAIST 
(Korea Advanced Institute of Science and 
Technology). Det sker ved en ceremoni 
i Eigtveds Pakhus i forbindelse med den 
koreanske præsidents statsbesøg. Aftalen 
er en udløber af det tætte samarbejde, 
som Danmark har med Korea inden for 
grøn vækst. Et af de områder, hvor man vil 
samarbejde, er inden for vandteknologi, 
hvor bl.a. DTU Miljø og DTU Nanotech 
sammen med KAIST i 2012 påbegynder 
tre fælles projekter.

12. maj
Schweiziske EPFL (École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne) tilslutter sig alli
ancen ’EuroTech Universities – Excellence 
in Science and Technology’, som derud
over består af DTU, TUM (Technische 
Universität München) og TU/e (Techni
sche Universiteit Eindhoven). Den fælles 
vision for alliancen er at skabe Europas 
stærkeste forsknings og uddannelsespro
grammer inden for naturvidenskab og 
teknisk videnskab.

18. maj
Den ene af DTU’s to årlige H.C. Ørsted
forelæsninger holdes af den fremtrædende 
professor Stanley N. Cohen fra Stanford 
University School of Medicine. Stanley N. 
Cohen regnes som en af genteknologiens 
ophavsmænd og var med til at udvikle 
teknikken til at transplantere gener. 

1. juni
DTU udgiver undervisningsmateriale 
om energilagring til folkeskolen. Det 
er forskningscentret CASE, der med 
støtte fra bl.a. Nordeafonden har 
fremstillet lærebogen ’Energi på 
lager’. 

7. juni
Jakob Søndergaard Jensen fra DTU 
Mekanik forsvarer sin doktorafhandling 
om ’topologioptimering’. Det er en mate
matisk metode til at designe bl.a. meka
niske konstruktioner med mindst muligt 
materialeforbrug og størst mulig styrke.

7. juni
DTUstuderende tager hul på at udvikle 
fremtidens plusenergihus med et mini
seminar, der indleder de følgende 
måneders arbejde, hvor studerende i 
samarbejde med Grundfos A/S, Rock
wool A/S, Schneider Electric Danmark 
A/S og Uponor A/S skal designe et 70 
kvadratmeter stort hus. I september 2012 
deltager projektet sammen med projekter 
fra 19 andre universiteter fra 15 lande i 
konkurrencen Solar Decathlon i Madrid, 
Spanien.

11. maj 7. juni
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8. juni
For første gang fremviser DTU Transport 
en tidlig version af den samlede model 
over Danmarks trafik og transport. Den 
færdige landstrafikmodel forbedrer beslut
ningsgrundlaget for alle transportpolitiske 
initiativer, f.eks. etablering af en fast bane 
og vejforbindelse over Kattegat og moder
nisering og forbedring af jernbanenettet.

9. juni
DTUstuderende Rasmus Schmidt 
Davidsen, DTU Nanotech, vinder hoved
præmien på 250.000 kr. ved årets udgave 
af iværksætterkonkurrencen Venture Cup. 
Med projektet Black Silicon Solar Cells har 
han udviklet en nanoteknologisk belæg
ning, der gør solceller til en mere rentabel 
form for alternativ energi. Samtidig vinder 
Mads Tvillinggaard Bonde, DTU System
biologi, og Tobias Aabye Dam, DTU 
Management Engineering, Venture Cup
kategorien ’Services’ med et virtuelt labo
ratorium til undervisningsbrug. Desuden 
vinder seniorforsker Ole Bjarlin Jensen, 
DTU Fotonik, i kategorien ’Applied Tech
nology’ med en grøn laser til brug i blandt 
andet medicinsk udstyr. 

sket i året

9. juni 20. juni

19. juni
DTU’s forskerpark Scion DTU A/S er vært 
ved en international forskerparkkonfe
rence, der afholdes i Tivolis kongrescenter. 
Konferencen samler repræsentanter fra 
alle verdens forskerparker med 540 delta
gere fra 53 lande. 

20. juni
DTU er vært for den syvende internatio
nale CDIOkonference, hvor eksperter 
og praktikere inden for ingeniøruddan
nelserne samles og diskuterer den fortsatte 
udvikling af undervisningen til gavn for 
studerende, universiteter og samfundet. 
Undervisningskonceptet CDIO står for 
Conceive, Design, Implement og Operate. 
I tilknytning til konferencen afholdes 
’Rethink Cities’ – en ’innovation camp’, 
hvor ingeniørstuderende fra hele verden 
er udvalgt til at komme med løsninger på 
nogle af de udfordringer, som fremtidens 
megabyer står over for.

28. juni
Fødevareministeriet erklærer, at Danmark 
som det første land har udryddet den 
frygtede fiskesygdom VHS – også kendt 
som egtvedsygen – der har givet store tab 
for dambrugene. Professor ved DTU Vete
rinærinstituttet Niels Jørgen Olesen har 
været en vigtig deltager i den mere end 
40 år lange kamp mod sygdommen. DTU 
Veterinærinstituttet er på baggrund af 
pionerarbejdet udpeget som EU’s referen
celaboratorium for fiskesygdomme samt 
referencelaboratorium for VHS under The 
World Organisation for Animal Health.

30. juni 
70 DTUstuderende bidrager med inge
niør mæssige løsninger på en række 
udfordringer på årets Roskilde Festival, og 
festivalen bliver dermed et stort forsøgs  
la bo ratorium, hvor nye idéer kan afprøves 
i praksis. De studerendes faglige projekter 
omfatter alt fra sækkestole lavet af skrald 
over solturbiner til armbånd med sikker
hedschips, der kan fortælle, hvor mange 
mennesker der er samlet på et område på 
et givet tidspunkt. 
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1. juli
Højteknologifonden bevilger 15 mio. 
kroner til et projekt, der skal udvikle et 
helt nyt, sensorbaseret system til at måle 
udledninger fra skibsmotorer. Lektor 
Mogens H. Jakobsen, DTU Nanotech, 
deltager i konsortiet sammen med for
skere fra A.P. Møller – Mærsk A/S, Green 
Instruments A/S og Danfoss A/S. Målet 
er, at udstødning fra skibe skal reduceres, 
samtidig med at skibenes energiforbrug 
mindskes.

1. juli
DTU Kemiteknik afholder ’Summer Uni
versity’, som tiltrækker 56 studerende fra 
USA og Europa. Undervisningen foregår 
på DTU Kemitekniks pilotanlæg, hvor de 
studerende får en forsmag på ’det virkelige 
liv’, og på hvordan et industrielt anlæg kan 
se ud. Arrangementet er et enkelt af en 
lang række sommerskoler, der arrangeres 
på hele DTU, og som tiltrækker stude
rende fra hele verden.

30. juli
Aldrig før er så mange unge blevet optaget 
på ingeniøruddannelserne på DTU. Søg
ningen til DTU’s uddannelser har været 
stigende siden 2004, og i år slår antallet af 
optagne alle rekorder. 

I alt optages 1.328 unge på en af DTU’s 
24 uddannelser til henholdsvis civil og 
diplomingeniør. Heraf 496 på diplom
ingeniøruddannelserne og 832 på bache
loruddannelserne i teknisk videnskab 
(civil ingeniøruddannelserne). Det er en 
stigning på 12 % i forhold til sidste år. 

5. august
NASA’s rumskib Juno opsendes og påbe
gynder sin rejse til Jupiter. DTU Space har 
leveret de ekstremt nøjagtige stjernen
avigationskameraer om bord samt kali
breringsmetoder, der skal sikre nøjagtige 
måledata, når Juno i 2016 kommer frem 
til Jupiter. Missionens formål er at under
søge naturen af Jupiters indre. Herved 
vil videnskaben få svar på en lang række 
spørgsmål, der strækker sig fra solsyste
mets dannelse, over vandets og dermed 
livets udbredelse i solsystemet til ny viden 
om eksotiske tilstandsformer af stof i 
kæmpeplanetens indre.

30. juni 17. august

11. august 
Danmarks første elbil med ’vehicle to grid’ 
ankommer til DTU Elektro, hvor den skal 
indgå i udviklingen af det intelligente elnet
værk, smart grid. Bilen udmærker sig, ved at 
den er i stand til at sende sin lagrede elektri
citet retur til elnettet, såfremt der pludselig 
er brug for den, hvis der f.eks. genereres for 
lidt vindkraft. 

17. august 
DTU’s vindbil vinder det uofficielle verdens
mesterskab for modvindsdrevne biler,  
Aeolus Race i Holland. Bilen har derud
over sat ny verdensrekord med en hastighed 
på 74,5 % af vindens hastighed. Bag vind
bilen står et hold studerende fra henholdsvis 
DTU Vindenergi og DTU Mekanik.

18. august
11 højt kvalificerede unge forskere får 
mulighed for at videreføre deres karrierer 
gennem et stipendium fra DTU’s internatio
nale H.C. Ørsted postdocprogram. Stipen
diet gives til unge, talentfulde forskere med 
en ph.d.grad fra et udenlandsk universitet. 
De 11 begynder alle sammen deres arbejde 
på DTU i løbet af efteråret og kan derfra 
fortsætte deres forskerkarrierer på DTU i de 
kommende 12 år.
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22. august 
32 partnere i et nyt konsortium til udvik
ling af det intelligente elsystem, smart 
grid, mødes på DTU for at tage hul på 
den store opgave, det er at integrere mere 
vedvarende energi i fremtidens elnet. Det 
sker under projektet iPower, der ledes af 
programleder Anders Troi, DTU Elektro.

23. august
Fire talentfulde forskere fra DTU mod
tager bevillinger fra Det Frie Forsk
ningsråds Sapere Audeprogram for 
eliteforskere. De fire forskere er lektor 
Peter Fristrup, DTU Kemi, gæsteprofessor 
Rune Linding, DTU Systembiologi, lektor 
Kristian Sommer Thygesen, DTU Fysik, 
og lektor Christian F. Niordson, DTU 
Mekanik.

23. august 
DTU Nanotech modtager Region Hoved
stadens Global Excellencepris på 1,5 mio. 
kr. for instituttets biomedicinske indsats. 
Prisen gives for en indsats i verdensklasse 
inden for udvikling og anvendelse af ny 
viden i sundhedssammenhæng.

29. august
Statsminister Lars Løkke Rasmussen ind
leder valgkampen med et besøg på DTU. 
Under besøget får han under stor presse
bevågenhed lejlighed til at se, hvordan 
DTU arbejder med innovation. Han 
bliver blandt andet præsenteret for DTU 
Roadrunners’ økobil Dynamo, som i for
året vandt førstepræmien ved Shell Eco
marathon, da den kørte 509,4 kilometer 
per liter brændstof.

29. august
DTU Kemi er vært for en gæsteforelæs
ning af nobelpristager i kemi professor 
Eiichi Negishi fra Purdue University. 
Professor Negishi har bidraget til et sæt 
af metoder, der gør det lettere at synteti
sere en bred vifte af nyttige kemikalier til 
medicin, landbrug og elektronik. 

30. august 
DTU modtager to af de prestigefyldte 
ERC Starting Grants fra det europæiske 
forskningsråd. Jakob Søndergaard Jensen, 
DTU Mekanik, modtager en bevilling 
til at udvikle intelligente strukturer og 
materialer, der bl.a. kan bruges i bil og 
flyindustrien. 

29. august 29. august

sket i året

Tidligere på året modtager Anders Baun, 
DTU Miljø, et ERC Starting Grant til forsk
ning i risikovurdering af nanopartikler. 

12. september
DTU, CBS og KU’s alliance CIEL (Copen
hagen Innovation and Entrepreneurship 
Lab) sættes i gang ved en event, hvor 
aktører fra de tre uddannelsesinstitutioner 
besøger hinanden på en busrundtur. CIEL 
er et strategisk samarbejde mellem de tre 
universiteter, og målet er at igangsætte 
tværgående aktiviteter, der skal fremme de 
studerendes evner og lyst til at skabe værdi 
gennem nye virksomheder eller innovation 
i de eksisterende. 

14. september
I år gik AEG Elektronfondens elektronpris 
på 50.000 kr. til seniorforsker Jakob Birkedal 
Wagner fra DTU Cen. Han har de seneste 
12 år arbejdet med elektronmikroskopi og 
været med til at udvikle metoder, så for
skerne nu kan undersøge forskellige mate
rialer i et mere realistisk miljø. Industrien 
har allerede haft stor gavn af Jakob Birkedal 
Wagners forskning, der har givet viden på 
områder, hvor man tidligere kun har haft 
vage forestillinger om sammenhængen.
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14. september
DTU lancerer en ny, fællesnordisk 
masteruddannelse i miljøteknologi. 
Uddannelsen, der koordineres af DTU 
Miljø, er etableret under samarbejdet i 
Nordic Five Tech, som består af de fem 
ledende tekniske universiteter i Norden. 
I efteråret/vinteren 2011bliver yderligere 
to fællesnordiske masteruddannelser 
dannet i samme regi med deltagelse 
fra henholdsvis DTU Matematik og 
DTU Management Engineering. Og i 
december lancerer DTU sammen med 
fire andre nordiske universiteter en ny 
kandidatuddannelse i produktion og for
arbejdning af fisk, skaldyr og andre føde
varer fra hav og ferskvand. Uddannelsen 
koordineres af DTU Fødevareinstituttet.

16. september
Lektor Jakob Eg Larsen, DTU Infor
matik, udvikler sammen med ph.d.
studerende Arkadiusz Stopczynski en 
smartphoneapplikation, så man kan 
se sin hjerne og dens aktivitet i 3D 
på mobiltelefonen. Nyheden når vidt 
omkring, blandt andet til tidsskriftet 
New Scientist.

21. september
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21. september
Borgmester Søren P. Rasmussen, Lyngby
Taarbæk Kommune, og DTU’s rektor, Lars 
Pallesen, underskriver en samarbejdsaftale. 
Aftalen udstikker de overordnede rammer 
for et forpligtende samarbejde, samtidig med 
at den konkret peger på en række initiativer, 
som skal udvikle kommunen, f.eks. byud
vikling med kollegier og boliger i centrum 
af Lyngby, forbedring af infrastrukturen, 
erhvervsudvikling, klima, grøn teknologi  
og nye velfærdsteknologiske løsninger. 

26. september
For at skabe større større synergi mellem 
DTU Risø Campus og DTU Lyngby Campus 
og for at udnytte universitetets stærke posi
tion inden for bæredygtig energi, nedsættes 
ni arbejdsgrupper, der skal udarbejde
forslag til den faglige profil for nye institutter 
og integration af flere afdelinger. Arbejds
grupperne består af medarbejdere fra en 
række institutter på begge campi, og deres 
arbejde resulterer i, at DTU ved årsskiftet 
2011/2012 bl.a. etablerer de tre nye insti
tutter DTU Vindenergi, DTU Energikonver
tering og DTU Management Engineering, 
samt et nyt center DTU Nutech, der arbejder 
med stråleforskning.
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29. september
Professor Frederik Krebs, DTU Energi
konvertering, modtager Grundfosprisen 
på 1 mio. kroner. Prisen er en anerken
delse af Frederik Krebs’ banebrydende 
forskning inden for solceller af plastik  
– forskning, der baner vejen for en  
bedre udnyttelse af vedvarende energi. 

29. september
DTUstuderende Andreas Hougaard 
Laustsen vinder prisen CSR Student 
Award ved CSR Awards 2011. Han 
anerkendes for sit lederskab i det stu
denterdrevne Biotech Academy på DTU 
Systembiologi, hvor han har arbejdet for 
at udbrede kendskabet til bæredygtig 
naturvidenskab, fremme interessen for 
grøn teknologi og for at undervise frem
tidens grønne iværksættere inden for 
bioteknologi.

1. oktober
DTU leder forskningstemaet ’Bæredygtig 
energi’ under det danskkinesiske univer
sitetssamarbejde SinoDanish University 
Center (SDC) i Beijing og har nu etableret 
14 ph.d.projekter inden for området. 

6. oktober
Et nyt grundforskningscenter, Center for 
nanostruktureret grafén, skal placeres på 
DTU. Professor AnttiPekka Jauho, DTU 
Nanotech, skal lede centret, der er finan
sieret af Danmarks Grundforskningsfond. 
Centret skal i samarbejde med forskere fra 
DTU Fysik, DTU Fotonik, DTU Cen og 
Aalborg Universitet forske i det nye vid
undermateriale grafén og videreudvikle 
en række af dets funktionaliteter. Grafén 
har en række helt særlige karakteristika 
– f.eks. en tykkelse på kun ét atom – og 
kan bruges inden for elektronikken og i 
brændselsceller.

7. oktober
En bevilling fra Villum Fonden gør det 
muligt at etablere ’Centre for Ocean Life’ 
under ledelse af DTU Aqua. Både forskere 
fra DTU Aqua, DTU Fysik, DTU Mate
matik, KU og RUC indgår i centret, som 
professor Thomas Kiørboe og professor 
Ken Haste Andersen, begge fra DTU 
Aqua, står i spidsen for. I forbindelse  
med centret bliver der bl.a. oprettet  
20 ph.d. og postdocstillinger.

10. oktober
DTU er medstifter af et europæisk net
værk inden for klimaforskning, European 
Climate Research Alliance (ECRA), som 
skal samle kompetencer og infrastruktur 
inden for europæisk klimaforskning med 
henblik på at reducere udledning af driv
husgasser og tilpasse samfundet til fremti
dens klimaændringer. I alt otte europæiske 
forskningsinstitutioner står bag netværket.

11. oktober
Det bioteknologiske forskningscenter  
’The Novo Nordisk Foundation for  
Biosustainability’ flytter med sine nu 68 
medarbejdere ind i DTU’s forskerpark 
Scion DTU A/S i Hørsholm. Centret, 
der ledes af professor Bernhard Palsson 
(billedet), skal blandt andet special
designe bakterier og gærsvampe, der kan 
omdanne biomasse til nyttige kemikalier 
og dermed erstatte brugen af råolie til 
kemikalieproduktion. Centret er resultatet 
af en historisk stor donation til DTU på 
700 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden 
i december 2010.

8. marts29. september 11. oktober

sket i året
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13. oktober
Den verdensomspændende virksomhed 
Samsung C&T Corporation og DTU 
underskriver et såkaldt memory of under
standing, som betyder, at DTU og Sam
sung i fremtiden vil samarbejde og dele 
viden om bæredygtige energiteknologier 
inden for eksempelvis byggeri.

14. oktober
Forskningsprofessor Henning Friis 
Poulsen, DTU Fysik, modtager et af de 
prestigefyldte ERC Advanced Grants fra 
det europæiske forskningsråd. Bevillingen 
skal bruges til at konstruere et helt specielt 
mikroskop, som kan bruges til at karak
terisere metaller, keramiske materialer 
og halvledere. Mikroskopet vil kunne ’se’ 
strukturerne i nanomaterialer over tid, 
så man kan fremstille 3Dfilm, som viser, 
hvordan forskellige processer foregår i 
materialet. Bevillingen er på 18,5 mio. 
kroner.

28. oktober

året i tAL ForskninG
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15. oktober
DTU lancerer en fælleseuropæisk Erasmus 
Mundusmasteruddannelse i vindenergi. 
Uddannelsen er udviklet i samarbejde med 
fem universiteter blandt de i alt 12 euro
pæiske videninstitutioner, som indgår i 
partnerskabet SEEIT – Sustainable Energy 
Education, Innovation and Technology. 
Uddannelsen er et led i partnerskabets 
arbejde med at integrere forskning, inno
vation og uddannelse inden for bæredygtig 
energi.

28. oktober
DTU’s nyuddannede ph.d.kandidater 
fejres ved en reception, hvor dekan Martin 
P. Bendsøe uddeler en række priser. Prisen 
for årets ph.d.afhandling går til Martin 
Spangsberg Holm fra DTU Kemi for 
hans afhandling om katalyse. Årets ph.d.
vejleder er professor Anne Meyer, DTU 
Kemiteknik, som hædres for sin evne til at 
dele sine dybe faglige indsigter og sin sær
lige evne til at fremme selvtillid og beslut
somhed hos sine studerende. 

Ved samme lejlighed hædres to  
yngre forskere, Camilla Taxvig fra DTU 
Fødevareinstituttet og Antonio Caballero 
Jambrina fra DTU Fotonik. De modtog 
DTU’s Young Researchers Award for  
deres arbejde. >>
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Direktør Peter GormPetersens Minde
legat tildeles fire ph.d.kandidater for 
deres ekstraordinært gode forsknings
indsats. Det er postdoc Michael Reibel 
Boesen, DTU Informatik, postdoc Kaspar 
Kirstein Nielsen, DTU Energikonver
tering, postdoc Jacob Wittrup Schmidt, 
DTU Byg og forsker Mathias Benn, DTU 
Space.

Der blev i 2011 optaget 409 nye ph.d.
studerende, så det samlede antal nu er 
1.276 studerende, hvoraf knap halvdelen 
er internationale studerende.

31. oktober
DTU’s rektor gennem 10 år, Lars Pallesen, 
fratræder, da han går på pension. I løbet 
af Lars Pallesens tid som rektor har DTU 
opnået anerkendelse på en række ran
kings som internationalt eliteuniversitet. 
Universitetet har i samme periode indgået 
flere strategiske alliancer med førende 
tekniske universiteter i Norden, i Europa 
og i Asien. Samtidig er antallet af ansøgere 
til DTU steget støt, ligesom universitetets 
samarbejde med erhvervslivet er cemen
teret, så DTU i 2011 har 1.196 samar
bejdsaftaler.

1. november 
Den anden af DTU’s to årlige H.C. 
Ørstedforelæsninger holdes af professor 
Juan de Pablo, University of Wisconsin
Madison, USA. Forelæsningen har titlen 
’Directed Self Assembly at the Nano Scale, 
and its Relevance in Modern Engineering’. 
Juan de Pablo regnes som en af pionererne 
inden for ’molekylær selvorganisering’ – et 
fænomen, der vil kunne anvendes i f.eks. 
solceller og i elektronikindustrien.

1. november
Anders Bjarklev tiltræder som DTU’s 
rektor. Han har været prorektor siden 
september 2010. Han står bag en omfat
tende videnskabelig produktion og en 
lang række patenter, ligesom han i sin tid 
som institutdirektør for DTU Fotonik 
har medvirket i at etablere to spinout
virksomheder fra DTU. 

Samtidig afløser professor Henrik 
Wegener Anders Bjarklev som prorektor 
for DTU. Gennem sin forsknings og 
ledelsesmæssige karriere, bl.a. som insti
tutdirektør på DTU Fødevareinstituttet, 
har Henrik Wegener spillet en central rolle 
inden for fødevaresikkerhed og risikovur
dering, både nationalt og internationalt. 

2. november
DTU Management Engineering lancerer 
en ny efteruddannelse i design og ledelse 
af projekter i netværk. Uddannelsen skal 
gøre projektledere i stand til at tænke i 
nye baner, når komplekse projekter skal 
løses i samarbejde med mange forskel
lige aktører på tværs af netværk. Den er 
udviklet i samarbejde med Atkins Dan
mark A/S, COWI A/S, Emendo A/S, Niras 
A/S, NNE Pharmaplan, Nokia, Nordsjæl
lands Politi, Novo Nordisk A/S, Nykredit, 
Odense Kommune, Rambøll Management 
Consulting A/S, Region Hovedstaden og 
Siemens A/S.

18. november
Minister for sundhed og forebyggelse 
Astrid Krag åbner et seminar i anledning 
af Europæisk Antibiotikadag på DTU. 
Ved seminaret præsenterer oplægsholdere 
fra DTU Fødevareinstituttet og Statens 
Serum Institut nogle af de seneste resul
tater fra det danske overvågningsprogram 
DANMAP, som har 15årsjubilæum.
DTU’s prorektor, Henrik Wegener, 
som er tidligere institutdirektør i DTU 
Fødevareinstituttet, modtager den årlige 
SWABpris fra den hollandske organisa
tion Dutch Working Group on Antibiotic 

1. november 1. november
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Policy for sit mangeårige arbejde med at 
bekæmpe antibiotikaresistens i sygdoms
fremkaldende bakterier fra dyr, fødevarer 
og mennesker.

18. november
EU’s kommissær for forskning, innovation 
og videnskab, Máire GeogheganQuinn, 
besøger DTU som optakt til det danske 
formandskab for EU. Under besøget 
fremhæver kommissæren, at der findes en 
kur mod finansielle kriser: investeringer i 
forskning og innovation. Besøget er arran
geret af Copenhagen Research Forum, et 
samarbejde mellem DTU, Københavns 
Universitet og Region Hovedstaden.

29. november
Forskerparken COBIS kåres som Best 
New Science Based Incubator 2011 på en 
international konference i Auckland, New 
Zealand. Scion DTU A/S ejer 50 procent 
af COBIS, der fik prisen på baggrund af 
antallet af nye virksomheder og arbejds
pladser, der bliver skabt i forhold til inve
steringen.

29. november 2011
DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig 
Energi udgiver den årlige ’International 
Energy Report’, som har fokus på, hvordan 
fremtidens megabyer håndterer udfor
dringer inden for infrastruktur, energi
produktion og byplanlægning. Rapporten 
bliver præsenteret på en konference på 
Københavns Rådhus, hvor forskere, indu
stri og erhvervsfolk og repræsentanter fra 
en række interesseorganisationer deltager. 
Konferencen er arrangeret af DTU, Dansk 
Industri og Københavns Kommune. 

1. december
DTU rykker 10 pladser op på Leiden 
Ranking, som er ranglisten over verdens 
mest toneangivende universiteter. DTU er 
dermed i top 50 i verden, da universitetet 
flytter fra nr. 55 til nr. 45. Top 50 er ellers 
domineret af amerikanske universiteter 
(42) og består derudover af fire britiske, 
to schweiziske, et israelsk og altså et 
dansk universitet i form af DTU. Samtidig 
fastholder DTU sin placering som nr. 1 i 
Norden og nr. 7 i Europa. 

18. november

året i tAL innovAtion
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1. december
DTUstuderende Bjarni Freyr Gud
mundsson har udviklet en sammenklap
pelig elknallert i forbindelse med sit 
afgangsprojekt. Knallerten vinder før
stepræmien i en intern konkurrence på 
DTU Elektro. Med projektet ønsker han at 
bidrage til, at persontransportudgifter kan 
holdes på et minimum, ligesom energifor
brug og CO2udslip skal begrænses mest 
muligt. 

1. december
LyngbyTaarbæks borgmester, Søren 
P. Rasmussen, overrækker prisen som 
Årets Virksomhed til både DTU og 
DTU’s kantine, der drives af Compass 
Group A/S. Prisen gives for den store 
indsats for beskæftigelsen og borgerne i 
LyngbyTaarbæk Kommune, som DTU 
og Compass Group udviser, bl.a. ved et 
tæt samarbejde med Jobcenter Lyngby
Taarbæk om f.eks. at skabe fleksjob og 
have ledige i virksomhedspraktik.

1. december
Tine Pars, rektor for Ilisimatusarfik, Grøn
lands Universitet, og dekan Martin Vigild, 
DTU, underskriver en aftale, der betyder, 
at de to universiteter i fællesskab kan 
tilbyde deres studerende at uddanne sig 
til tofagsgymnasielærere med hovedfag 
i matematik. Udgangspunktet er et nyt 
forløb, ’Byg og Beregn’, der er en variant af 
specialiseringen ’Byggeri’ under diplomin
geniøruddannelsen i Arktisk Teknologi på 
DTU. Uddannelsen er baseret på eksiste
rende DTUkurser i Sisimiut i Grønland 
og på DTU Lyngby Campus samt eksiste
rende uddannelser ved Ilisimatusarfik i 
Nuuk. 

15. december
Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser godkender tre 
nye uddannelser på DTU. Uddannelserne 
skal skabe ingeniører, der kan videreud
vikle højteknologiske hverdagsløsninger 
som eksempelvis gpsnavigation, pålide
lige vejrudsigter, LEDbelysning, lasere, 
sensorer og internettrafik. Det drejer sig 
om henholdsvis en bachelor og en kandi
datuddannelse inden for geofysik og rum
teknologi samt en kandidatuddannelse i 
’Photonics’. 

19. december
Det Frie Forskningsråd uddeler mere 
end 124 mio. kroner til yngre forskere i 
topklasse under eliteforskerprogrammet 
Sapere Aude. Seks DTUforskere mod
tager bevillinger. Det er postdoc Jonas 
Schou NeergaardNielsen, DTU Fysik, 
postdoc Tune Hannes Pers, DTU System
biologi, adjunkt Jingjing Zhang, DTU 
Fotonik, postdoc Troels Markussen, DTU 
Fysik, postdoc Maria Månsson, DTU 
Systembiologi, og postdoc Andrei And
ryieuski, DTU Fotonik.

21. december
Professor Ole Sigmund, DTU Mekanik, 
modtager sammen med lektor Jakob 
Søndergaard Jensen, DTU Mekanik, 
lektor Jakob Andreas Bærentzen, DTU 
Informatik, og lektor Mathias Stolpe, DTU 
Matematik, en forskningsbevilling på 12 
mio. kroner fra Villum Fonden til et pro
jekt om ’topologioptimering’, hvor de skal 
udvikle næste generation af værktøjer til 
at optimere eksempelvis materialeforde
lingen i en lang række konstruktioner. 

1. december
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22. december
Europas overvågning af sygdomme 
skal effektiviseres, så epidemolog Rene 
Bødker, DTU Veterinærinstituttet, 
sættes i spidsen for udviklingen af et nyt 
europæisk risikobaseret overvågnings
system. EU har bevilget 16 mio. kr. til 
computerprogrammerne, der både skal 
udpege risikoområder og opdage tidlige 
tegn på sygdomsudbrud. Blandt andet 
skal nye eksotiske sygdomme, der spredes 
til dyr og mennesker af insekter og flåter, 
opdages hurtigere.

22. december
Forskere fra DTU Informatik, DTU 
Systembiologi og Hvidovre Hospital 
afslutter et forsøg, der åbner mulighed 
for, at diabetikere i fremtiden kan leve 
en næsten normal tilværelse ved hjælp af 
en kunstig bugspytkirtel. Udviklingen af 
den kunstige bugspytkirtel bygger på en 
matematisk model, som kan bestemme, 
hvor meget insulin der skal til for at holde 
et stabilt blodsukkerniveau. Projektet er 
finansieret af Novo Nordisk A/S og Det 
Strategiske Forskningsråd.

22. december
Højteknologifonden giver støtte til 14 
forskningsprojekter, som i alt modtager 
242 millioner kroner fra fonden. Forskere 
fra DTU deltager i otte af projekterne. 

27. december
Danmarks Grundforskningsfond og Nati
onal Natural Science Foundation of China 
annoncerer, at det danskkinesiske center 
for nanometaller, som er et partnerskab 
mellem DTU Vindenergi og universite
terne i Beijing (Tsinghua), Chongqing og 
Institute of Metals Research i Shenyang, er 
blevet forlænget for en ny treårig periode 
fra 2012 til 2015. Forlængelsen er baseret 
på en succesfuld international evaluering 
af centrets resultater i første periode.

t ek s t lo uiS e S im o n S e n
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året i tAL økonomi

se heLe årsrApporten på  
WWW.DtU.Dk

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2011 dkk 1.000

uddannelse 577.379

Forskning 1.838.462

Øvrige indtægter på finansloven 63.721

eksterne midler til forskning 1.326.160

kommerciel indtægtsdækket virksomhed 262.652

Andre indtægter 175.272

Indtægter 4.243.646

driftsomkostninger bygningsdrift 536.784

Personaleomkostninger 2.388.588

Andre ordinære driftsomkostninger 887.651

Af- og nedskrivninger 312.522

Ordinære driftsomkostninger 4.125.545

Resultat af ordinær drift 118.101

Andre driftsposter 17.956

Resultat før finansielle poster 136.057

Finansielle indtægter 32.908

Finansielle omkostninger 87.895

Årets resultat 81.070

balance
Pr. 31. december 2011

Aktiver i alt 6.943.043

Passiver i alt 6.943.043

Egenkapital 2.188.762

1. december1. december
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nye proFessorer

Jesper Hattel >  Professor i Proces Modeling ved DTU Mekanik pr. 1.1.2011(overgang fra professor med særlige opgaver)
Lars Dittmann >  Professor i Integrated Networks ved DTU Fotonik pr. 1.1.2011 (overgang fra tidsbegrænset professoransættelse)
Paul Michael Petersen >  Professor i New Light Sources ved DTU Fotonik pr. 1.1.2011
Georgios Kontogeorgis >  Professor i Chemical and Biochemical Engineering Thermodynamics ved DTU Kemiteknik pr. 1.2.2011
Anders Baun >  Professor i Environmental Risk Assessment of Nanomaterials ved DTU Miljø pr. 1.3.2011
Niels Asger Mortensen >  Professor i Advanced Optical Materials and Fibers ved DTU Fotonik pr. 1.4.2011
Ole Bang >  Professor i Advanced Optical Materials and Fibers ved DTU Fotonik pr. 1.4.2011
Karsten Rottwitt >  Professor i Advanced Optical Materials and Fibers ved DTU Fotonik pr. 1.4.2011
André William Visser >  Professor i Physical Oceanography ved DTU Aqua pr. 1.3.2011
Ken Haste Andersen >  Professor i Theoretical Marine Ecology ved DTU Aqua pr. 1.3.2011
Brian R. MacKenzie >  Professor i Marine Fish Population Ecology ved DTU Aqua pr. 1.3.2011
Philip Binning >  Professor i Modeling of Water Resources and Environmental Engineering ved DTU Miljø pr. 1.5.2011
Rolf H. Berg >  Professor (MSA) i Nanotechnology and Innovation ved DTU Nanotech pr. 15.6.2011
Friedrich Köster >  Professor i Environmental Impact on Fish Stock Recruitment and Dynamics ved DTU Aqua pr. 1.7.2011
Alex Toftgaard Nielsen >  Professor (MSA) i Metabolic Engineering ved DTU Biosustain pr. 1.9.2011
Thomas Sicheritz-Pontén >  Professor i Metagenomics ved DTU Systembiologi pr. 1.11.2011
Peter Uhd Jepsen >  Professor i Terahertz Science and Technology ved DTU Fotonik pr. 1.10.2011 (overgang fra professor med særlige 

opgaver)
Birger Lindberg Møller >  Professor ved DTU Biosustain pr. 1.1.2011
Jens Bredal Nielsen >  Professor ved DTU Biosustain
Mathias Uhlén >  Professor ved DTU Biosustain
Michael St. John >  Professor i Marine Ecosystem Dynamics ved DTU Aqua i perioden 1.09.201131.08.2016 (professor med særlige 

opgaver)
Søren Forchhammer >  Professor i Coding for Visual Communication Technologies ved DTU Fotonik i perioden 1.7.201130.6.2016 (professor 

med særlige opgaver)
Niels Jørgen Olesen >  Professor i Aquatic Animal Diseases ved DTU Veterinærinstituttet i perioden 1.6.201131.5.2016  

(professor med særlige opgaver)
Toshio Morioka >  Professor i Advanced Optical Materials and Fibers ved DTU Fotonik i perioden 1.10.201130.03.2013
Rasmus Fehrmann >  Professor i Fundamentals and Applications of Ionic Liquids ved DTU Kemi i perioden 1.9.201131.8.2016  

(professor med særlige opgaver)
Charlotte Munch Jacobsen >  Professor i Lipids and Oxidation in Foods ved DTU Fødevareinstituttet i perioden 1.8.201131.7.2016  

(professor med særlige opgaver)
Ida Lykke Fabricius >  Professor i Petroleum Engineering Geology ved DTU Byg i perioden 1.9.201131.8.2016 (professor med særlige opgaver)
Per Dannemand Andersen >  Professor i Technology Foresight and Innovation ved DTU Management i perioden 1.11.201131.10.2016  

(professor med særlige opgaver)

nye Doktorer
Flemming J. Frandsen >  forsvarede den 28.01.2011 sin afhandling ’Ash Formation, Deposition and Corrosion When Utilizing Straw  

for Heat and Power Production’, DTU Kemiteknik
André W. Visser >  forsvarede den 08.04.2011 sin afhandling ’Small, wet and rational: Individual based zooplankton ecology’, DTU Aqua
Jakob Søndergaard Jensen >  forsvarede den 07.06.2011 sin afhandling ’Waves and Vibrations in Inhomogeneous Structures – bandgaps and  

optimal designs’, DTU Mekanik

FrAtråDte proFessorer
Rafal E. Dunin-Borkowski, DTU Cen, 30. marts 2011 • Alexander Uskov, DTU Fotonik, 14. april 2011 • Jens Clausen, DTU Management, 30. juni 2011 •  
Erik Lintz Christensen, DTU Space, 30. september 2011 • Fatkhulla Abdullaev, DTU Matematik, 31. maj 2011 •  
Giulio Pozzi, DTU Cen, 31. maj 2011 • Helmut Schift, DTU Nanotech, 31. august 2011 • Liisa Hakamies-Blomqvist, DTU Transport 31. december 2011 •  
Per Klemm, DTU Fødevareinstituttet, 31. december 2011 • Xiaolin Wu, DTU Fotonik, 31. december 2011
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ph.D.-GrADer

DTU Byg

Bradley justin pease  Impact of cracking on durability of reinforced concrete Experimental investigations on the influence of concrete cracking  
on ingress and reinforcement corrosion behaviors

kasper paaske Larsen   Numerical Limit Analysis of Reinforced Concrete Structures – Computational Modeling with Finite Elements for  
Lower Bound Limit Analysis of Reinforced Concrete Structures

emil tang engelund  Wood – water interactions Linking molecular level mechanisms with macroscopic performance
jørgen krabbenhøft  Shallow Water Tuned Liquid Dampers Modeling, simulation and experiments
katrine Alling Andreassen  Temperature Influence on Rock Mechanical Properties HighPorosity, LowCemented Chalk
henrik Gjelstrup  Understanding and simulating windinduced vibrations of iced vertical cables Theoretical moddeling and experimental studies
steffen petersen  Simulationbased support for integrated design of new lowenergy office buildings
Daria zukowska  Airflow interactions in rooms – Convective plumes generated by occupants
jens Falkenskov mougaard  Towards modelling of Interacting Cracks in Concrete Structures
Dorthe kragsig mortensen  Demand controlled ventilation for multifamily dwellings Demand specification and system design
petra vladykova  An energy efficient building for the Arctic climate Is a passive house sensible solution for Greenland?
mariana canut  Pore structure in blended cement pastes
janne Dragsted  Solar heating in Greenland Resource assessment and potential
sara Laustsen  Engineered AirEntrainment of Concrete Use of Superabsorbent Polymers
einar thór ingólfsson  Pedestrianinduced lateral vibrations of footbridges Experimental studies and probabilistic modelling
Fedja Arifovic  Strengthening of reinforced concrete structures with externally bonded composite material
jacob Wittrup schmidt  External Strengthening of Building Structures with Prestressed CFRP

DTU Elektro  

martin christian hemmsen  Image processing in medical ultrasound
shi you  Developing Virtual Power Plant for Optimized Distributed Energy Resources Operation and Integration
ragnar ingi jónsson  Detection of Oestrus and Lameness in Dairy Cows
sébastien santurette  Neural coding and perception of pitch in the normal and impaired human auditory system
jiaying zhang  Antenna Miniaturization in Complex Electromagnetic Environments: Designs and Measurements of Electrically Small 

Antennas for the HearingAids Application
hjörtur jóhannsson  Development of Early Warning Methods for Electric Power Systems
preben nyeng  System Integration of Distributed Energy Resources
zhe zhang  Powering the Future Data Centre
yigang Du  Nonlinear Ultrasound Imaging
iris Arweiler  Processing of spatial sounds in the impaired auditory system

DTU Fotonik  

christina B. olausson  Active photonic crystal fibers for high power applications
elaine cristina saraiva Barretto  Integrated UltrasonicPhotonic Devices
Xiaomin Liu  Construction and Characterization of Monolithic Femtosecond Fiber Lasers
hendrik pieter porte  Timeresolved terahertz spectroscopy of semiconductor nanostructures
Andrei Andryieuski  Negative Index Materials and Plasmonic Antennas Based Nanocoupler
minhao pu Silicon NanoPhotonic Devices
krzysztof iwaszczuk  Terahertz Technology for Defence and SecurityRelated Applications
haynes pak hay cheng  Diode Pumped SolidState Laser for Pulsed UV Generation
kristian nielsen  Polymer fiber waveguides for terahertz radiation
neil Guerrero Gonzalez  Digital Photonic Receivers for Wireless and Wireline Optical Fiber Transmission Links
rasmus Bundgaard nielsen  Metaldielectric superlenses for ultraviolet and visible light
henri thyrrestrup nielsen  Quantum Electrodynamics in Photonic Crystal Waveguides
hao yu  Traffic Management for Next Generation Transport Networks
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ph.D.-GrADer

theis F. Q. iversen  Diode laser based velocity sensors for industrial applications
Antonio caballero jambrina  High Capacity Radio over Fiber Transmission Links
martin schubert  Coupled Photonic Crystal Cavity Array Laser
Lirong yang  Topology Optimization of Nanophotonic Devices
Aliaksandra ivinskaya  FiniteDifference FrequencyDomain Method in Nanophotonics
Deepak vijayakumar  Improvement of the spatial and spectral coherence in high power diode lasers
Lei Wei  Liquid Crystal Photonic Bandgap Fiber Devices and Applications
christian F. A. Lanzani  4G Mobile Networks: An Analysis of Spectrum Allocation, Software Radio Architectures and Interfacing Technology
rong Fu  Next Generation Control Plane and Interdomain Routing

DTU Fysik  
teis schnipper  Exotic wakes of flapping fins
André k. kelkkanen  Implementation of van der Waals Forces in DFT for Nanoelectronics and Water Structure
jakob Lund Laugesen  Modelling Nephron Autoregulation and Synchronization in Coupled Nephron Systems
vivien petzold  New density functionals with error estimation applied to atomicscale systems
Anna valerievna Gordeeva  Creation of Magnetic Flux in Quenched Superconducting Rings and Josephson Junctions
sania ibragimova  Supporting and stabilizing biomimetic membranes
Federico calle vallejo  DFT Perspectives on the Activity and Stability of Electrocatalysts
Georgios A. tritsaris  Trends in lowtemperature fuel cell catalysis A computational study
per jr. Greisen  Computer Simulations – from Peptides to Metalloenzymes
thomas Andersen  Surface compositions of clean materials for solid oxide electrochemical cells
kenneth nielsen  Site selectivity of specific reaction steps important for catalysis – CO dissociation on ruthenium surfaces
søren Bredmose simonsen  Sintering of oxidesupported Pt and Pd nanoparticles in air studied by in situ TEM
marco vanin  Electronic and chemical properties of graphenebased structures: A density functional theory study
thomas vagn korsgaard  New ways to test beta cell functionality in health and diabetes
isabela costinela man  Theoretical study of Electrocatalysts for oxygen evolution
tao jiang  Catalytic activity trends of CO oxidation – A DFT study

DTU Fødevareinstituttet  

Camilla Taxvig  Mechanistic evaluation of endocrine disrupting chemicals
Marta Axelstad Petersen  Thyroid hormone disrupting chemicals and their influence on the developing rat brain
maria L. rentsch  Proteomics in Nutritional Research A 2DE based study of diet induced changes in the human plasma proteome
Aberham hailu Feyissa  Robust Modelling of Heat and Mass Transfer in Processing of Solid Foods
matthias Wietz  Global patterns of marine bacterioplankton diversity and characterization of bioactive Vibrionaceae isolates
saranya Ashokkumar  Selection Criteria and Methods for Testing Different Surface Materials for Contact Frying Processes

DTU Informatik  

ricardo henao  Sparse Multivariate Modeling: Priors and Applications
matthieu Quéva  A Framework for ConstraintProgramming based Configuration
Luz judith rodriguez esparza  Maximum likelihood estimation of phasetype distributions
Lars christian henriksen  Model Predictive Control of Wind Turbines
Aske Brekling  Modelling and Analyses of Embedded Systems Design
marek krzysztof misztal  Deformable Simplicial Complexes
Wei Liu  Power and Thermal Management of SystemonChip
Bartlomiej Antoni szymczak  Computing an Ontological Semantics for a Natural Language Fragment
martin Wæver pedersen  Hidden Markov modelling of movement data from fish
nataliya skrypnyuk  Verification of Stochastic Process Calculi
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Bartlomiej Wilkowski  Semantic Approaches for Knowledge Discovery and Retrieval in Biomedicine
thomas hammershaimb mosbech  Computed Tomography in the Modern Slaughterhouse
Bjørn skovlund Dissing  New vision technology for multidimensional quality monitoring of food processes
michael reibel Boesen  A BioInspired SelfHealing Reconfigurable Hardware Architecture
katarzyna Welnicka  Descriptor Based Analysis of Digital 3D Shapes
ender yüksel  Qualitative and Quantitative Security Analyses for ZigBee Wireless Sensor Networks
jan kloppenborg møller  Stochastic State Space Modelling of Nonlinear systems – With application to Marine Ecosystems
patrick könemann  Integrating Design Decision Management with Modelbased Software Development
vedrana Andersen  3D Shape Modeling Using High Level Descriptors
morten Arngren  Hyperspectral Image Analysis of Food Quality
Anders Wang kristensen  Efficient Unbiased Rendering using Enlightened Local Path Sampling
carsten stahlhut  Functional Brain Imaging by EEG: A Window to the Human Mind
elena maftei  Synthesis of Digital Microfluidic Biochips with Reconfigurable Operation Execution
per Larsen  Feedback Driven Annotation and Refactoring of Parallel Programs
Anders sejer tranberg-hansen  System Level Modelling and Performance Estimation of Embedded Systems

DTU Kemi  

Uffe vie mentzel  Towards a methanol economy: Zeolite catalyzed production of synthetic fuels
David Aili  Proton Conducting Polymeric Materials for Hydrogen Based Electrochemical Energy Conversion Technologies
karen thrane højholt  Mesoporous molecular sieve catalysts
Anders theilgaard madsen  Catalytic Production of Biodiesel
tim ståhlberg  New Catalytic Systems with Ionic Liquids as Reaction Media for the Synthesis of Renewable Chemicals
maja martic  Ferredoxins containing Heterometallic Clusters – Synthesis and Characterization
Anders christer raffalt  Effects of strontium malonate (NB S101) on the compositional, structural and biomechanical properties of  

calcified tissues in rats and dogs
palle skovhus jensen  Metallic Nanoparticles and Indium Arsenide in Molecular and Biomolecular Electrochemistry
monika nøhr Løvgreen  Structure and Characterization of Proteins and Enzymes involved in Nucleotide Metabolism and IronSulfur Proteins
Astrid munch  Towards a Redefinition of Hordein Degradation Control of Hordein Breakdown in Brewing
Aleksey v. nikiforov  New Construction and Catalyst Support Materials for Water Electrolysis at Elevated Temperatures
Anders Lund  Robust high temperature oxygen sensor electrodes
thomas søndergaard hansen  Catalytic Routes to Renewable Polymer Building Blocks – and renewable chemicals from biomass
martin spangsberg holm  Conversion of Oxygenates over Zeolite Catalysts: StructureActivity Relations

DTU Kemiteknik  

jane Agger  Enzymatic hydrolysis of corn bran arabinoxylan – theory versus practice
Jacob Brix  OxyFuel Combustion of Coal
Louise enggaard rasmussen  Controlled enzyme catalyzed heteropolysaccharide degradation: Xylans
martin hagsted rasmussen  Low SO2 Emission Preheaters for Cement Production
rasmus risum Boesen  Investigation and Modelling of Diesel Hydrotreating Reactions
hao Wu  Cocombustion of Fossil Fuels and Waste
charlotte juel Fristrup  Polymers for Pharmaceutical Packaging and Delivery Systems
Ane søgaard Avlund  Extension of association models to complex chemicals
rasmus Wedberg  Molecular Modeling of Enzyme Dynamics Towards Understanding Solvent Effects
Carlos Axel Díaz-Tovar  ComputerAided Modeling of Lipid Processing Technology
michelangelo Dall’ora  Reactivity and burnout of wood fuels
matthias josef Beier  Heterogeneously Catalyzed Oxidation Reactions Using Molecular Oxygen
jakob munkholt christensen  Catalytic synthesis of longchained alcohols from syngas

55

Dy n A m o n r.  29,  m A j 2012
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Bodil voss  Valueadded Chemicals from Biomass by Heterogeneous Catalysis
muhd nazrul hisham zainal Alam  Continuous Membrane Microbioreactor for Development of Integrated Pectin Modification and Separation Processes
Xuan Zhang  Upscaling of the TwoPhase Flows in Petroleum Reservoirs
David mogensen  Methane steam reforming kinetics over NiYSZ anode materials for Solid Oxide Fuel Cells
Lise vestergaard thomassen  Enzymatic production of prebiotics and dietary fibers from potato pulp
martin D. ellegaard  Molecular thermodynamics using fluctuation solution theory
jesper holck  Enzymatic production of prebiotics from sugar beet pectin
maja Bøg toftegaard  OxyFuel Combustion of Coal and Biomass
Alicia Román-Martínez  A modelbased framework for design of intensified enzymebased processes
victor Darde  CO2 capture using aqueous ammonia
yuanjing zheng  Mercury Removal from Cement Plants by Sorbent Injection upstream of a Pulse Jet Fabric Filter
Li Li  Nanoporous Polymers for Membrane Applications
rasmus Lundsgaard  Migration of plasticisers from PVC and other polymers
mohd. kamaruddin bin Abd. hamid  ModelBased Integrated Process Design and Controller Design of Chemical Processes

DTU Management*  

Ali Gürcan Özkil  Service Robots for Hospitals: Key Technical Issues
Max Munnecke  EverydayOriented Innovation – Towards a methodological framework for exploring and mapping radical  

innovation opportunities within everyday activities
poorya Farahani  Advanced planning methodologies in food supply chains
Anne vibeke thorsen  Healthy meals at worksite canteens – Social shaping as a framework for understanding sustainable interventions
Lone munk  Product Platform Performance Achieving internal effects
mikael hygum thyssen  Facilitating Value Creation and Delivery in Construction Projects
jean-Francois Dupuis  Automated Design of Hybrid Systems Using Evolutionary Computation
Abdullah ismail  Diffusion of Telecommunications Services in a Complex SocioEconomic Context A comparative Diffusion  

Analysis of the Fixed Line, Mobile and Internet Services in Pakistan
mads kehlet jepsen  Branchandcut and BranchandCutandPrice Algorithms for Solving Vehicle Routing Problems
zaza nadja Lee hansen  On outsourcing and offshoring: Challenges facing management and engineering
Line Blander reinhardt  Routing and scheduling problems
Giovanna vianello  Transfer and Reuse of Knowledge from the Service Phase of Complex Products
Andreas traberg  ManagementByObjectives in Healthcare
matias sevel rasmussen  OptimisationBased Solution Methods for Set Partitioning Models Applications in Crew Scheduling
Laurent Flindt muller  Scheduling and Production Planning Problems
inger margrete Dyrholm siemsen  Patientovergange Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange
Bjørn petersen  Shortest Paths and Vehicle Routing

DTU Matematik  

johan rønby pedersen  Chaos and Integrability in Ideal BodyFluid Interactions
valérie Gauthier Umana  PostQuantum Cryptography
oded Amir  Efficient Analysis Procedures in Structural Topology Optimization
nina marianne Andersen  In Silico Models of Blood Coagulation
julia Borghoff  Cryptanalysis of Lightweight Ciphers

DTU Mekanik  

casper schousboe Andreasen  Multiscale topology optimization of solid and fluid structures
niels Aage  Topology optimization of radio frequency and microwave structures

* P R .  1.  J A n uA R 2012 dt u m A n Age m e n t en gin e eR in g
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troels Dyhr pedersen  Homogeneous Charge Compression Ignition Combustion of Dimethyl Ether
tim Behrens  Simulation of Moving Trailing Edge Flaps on a Wind Turbine Blade using a NavierStokes based Immersed Boundary Method
reza Azizi  Multiscale modeling of composites
Anders Wedel nielsen  Scour Protection of Offshore Wind Farms
Gabriel Gerardo martinez hernandez  LaminarTurbulent transition on Wind Turbines
zoran Lajic  Fault – Tolerant Onboard Monitoring and Decision Support Systems
martin Asger haugaard  On Controllable Elastohydrodynamic Fluid Film Bearings
sajjad haider  Experimental and Numerical Study of Swirling Flow in Scavenging Process for 2Stroke Marine Diesel Engines
Néstor Ramos García  Unsteady ViscousInviscid Interaction Technique for Wind Turbine Airfoils
ramin moslemian  Residual Strength and Fatigue Lifetime of Debond Damaged Sandwich Structures
rené matzen  Topology Optimization for Transient Wave Propagation Problems
Lorenzo carli  3DSEM Metrology for Coordinate Measurements at the Nanometer Scale
keun Woo shin  Cavitation simulation on marine propellers
syed talat Ali  Degradation Mechanisms and Diagnostics in High Temperature PEM Fuel Cell Characterization, Temperature Sensors, 

Thermodynamics and Chloride Effect
niels Gjøl jacobsen  A Full Hydro and Morphodynamic Description of Breaker Bar Development
Umadevi rathinavelu  Developing strategy for corrosion protection of electronic devices (Investigation of conformal coatings and corrosion behavior of 

metals/alloys for PCBA application)
yang zhang  Laser Induce Selective Activation For Subsequent Autocatalytic Electroless Plating
rasmus høigaard nielsen  Effects of oral salmon calcitonin in animal models of osteoarthritis – assessments of cartilage, bone and pain
petr kotas  Integrated Modeling of Process, Structures and performance in Cast Parts
martin nymann svendsen  Wind Turbine Rotors with Active Vibration Control
kaijia yu  Isothermal and nonisothermal polymer melt flow
José Pedro Albergaria Amaral Blasques  Optimal Design of Laminated Composite Beams
Lasse røngaard clausen  Design of novel DME/methanol synthesis plants based on gasification of biomass
kasper kærgaard  Numerical Modeling of Shoreline Undulations

DTU Miljø  

Flavio malaguerra  Models and statistical analysis of organic micropollutants in groundwaterbased drinking water resources
Louise hjelmar krøjgaard  Legionella in habitations: detection and risk factors
rasmus eisted  Miljøvurdering af Grønlands affaldssystem
sarah c.B. christensen  Asellus aquaticus and other invertebrates in drinking water distribution systems – occurrence and influence on microbial  

water quality
emmanuel c. Gentil  Lifecycle modelling of waste management in Europe: tools, climate change and waste prevention
niels David riegels  Using hydroeconomic modelling to investigate tradeoffs between ecological and economic water management objectives
josé seoane  Individualbased analysis and prediction of the fate of plasmids in spatially structured bacterial populations
zakir hossain  Rockphysics modelling of the North Sea greensand
Laure Lopato  Granular filters for water treatment: heterogeneity and diagnostic tools
khara Deanne Grieger  Understanding and assessing potential environmental risks of nanomaterials: Emerging tools for emerging risks
Gamze Gülez  Responses of Pseudomonas putida KT2440 to mild water stress
nanna Bloch hartmann  Ecotoxicity of engineered nanoparticles to freshwater organisms
Annika sidelmann Fjordbøge  Source zone remediation by zero valent iron technologies
Luca vezzaro  SourceFluxFate Modelling of Priority Pollutants in Stormwater Systems
mohammad monzurul Alam  Rock physical aspects of CO2 injection in chalk
helle Ugilt sø  Adsorption of arsenic and phosphate onto the surface of calcite as revealed by batch experiments and surface complexation modelling
cheng Fang  Biogas production from foodprocessing industrial wastes by anaerobic digestion
Annette kirstine hansen  Optimization of well field management
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DTU Nanotech  

meng tang  Development of Integrated Electronics for Readout of High Frequency Micro/Nanomechanical Resonator
Patricia Vazquez  Threedimensional electrode array for brain slice culture
mette skovgaard nielsen  Interface structure and strength in model dental resin composites
jörg vogel  Design, fabrication and testing of support structures for biomimetic water filters
pranjul shah  Evoluting microfluidics: Moving toward clinical applications
simon Andersen  Synthesis and characterisation of lipid derivatives for incorporation in matrix metalloproteinase sensitive drug 

delivery system
maciej skolimowski  Simulation of the Cystic Fibrosis patient airway habitats using microfluidic devices
maria matschuk  AllPolymer Microfluidic System with integrated Nanostructures for Cell Handling
thomas etzerodt  Biophysical Characterization of Interactions of ahelical Amphipathic Peptides With Membranes
jesper søndergaard hansen  Development of supported biomimetic membranes for insertion of aquaporin protein water channels for 

novel water filtration applications
jesper kenneth olsen  Micro Calorimetric Sensor for Explosives Detection
michael Bache  Development of new sensors for detection of organic chemicals
Arnaud e. musa  Development of miniaturized disposable electrochemical systems intended for point of care blood analysis
nimi Gopalakrishnan  Optofluidic applications of diblock copolymer derived nanoporous polymers
thomas Glasdam jensen  Improved optical solutions for onchip light scattering detection
joanna m. Lopacinska  Micro and Nanoengineering Meets Cell Biology: In Vitro Biocompatibility Testing Concepts
peder skafte-pedersen  Microfluidic cell culture systems for realtime studies of cells
Lee mackenzie Fischer  Development of an ElectrochemicalCantilever Hybrid Platform
martin jensen søe  Development of a novel concept for performing multiple assays on clinical samples using a fluidic device
kåre hartvig jensen  Osmotically driven flows in microfluidic systems and their relation to sugar transport in plants
kasper reck  MEMS Optical Sensor Systems
Daniel southcott engstrøm  MicroSystem Integration and Growth Optimization of Vertically Aligned Carbon Nanotubes
claus jeppesen  Metamaterials for Sensing Applications

DTU Space  

Lars stenseng  Polar Remote Sensing By CryoSattype Radar Altimetry
pernille engelbredt krogh  Large Scale Hydrological Model Calibration with Remote Sensing Data from GRACE
thea vilstrup Falkenberg  Propagation of Interplanetary Coronal Mass Ejections from the Sun to Earth and Mars Prediction capabilities 

of a 3D MHD model
jonas B. Bjarnø  Attitude Fusion Techniques for Spacecraft
mathias Benn  Vision Based Navigation Sensors for Spacecraft Rendezvous and Docking

DTU Systembiologi  

maria månsson  Discovery of Bioactive Natural Products from Marine Bacteria
Qiyuan Li  Prediction of Clinical Outcome and Treatment Response of Breast Cancer based on GeneExpression Profile
kanchana rueksomtawin kildegaard  Functional Analysis and Heterologous Expression of Polyketide Gene Cluster
nils Weinhold  Systems Biology and Genomic Variation in Human Disease
Linda Lehmann  Physiological characterization of enzyme production in Trichoderma reesei
Francisco Simões Roque  Integrating Medical Databases, the Interactome, and the Environment
Luca riccardo Formenti  Isoprenoid production in yeast through the bacterial MEP pathway
Bent petersen  Prediction of protein structural features by use of artificial neural networks
mads holger rønnest  New principles for targeting cancer – a rational small molecule approach
sabina de Andrade pereira tavares  Heterologous production of polyunsaturated fatty acids in Saccharomyces cerevisiae – discovery and 

expression of novel fatty acid desaturases
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kristine Groth kirkensgaard  Thioredoxin reductase from barley: Structure, recognition of thioredoxin, protein engineering and catalytic mechanism
Alessandro Fazio  Systems Biology of Saccharomyces cerevisiae Physiology and its DNA Damage Response
morten Alhede  Pseudomonas aeruginosa Host Interactions: Common Traits in Chronic Infections.
tune h. pers  Integrative Systems Biology: Elucidating Complex Traits
Xiao Chen  Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae amino acid metabolism for production of chemicals of industrial interest
Lasse pedersen  Glucoamylase Production and Byproduct Formation by Aspergillus niger in a Down Scaled Industrial Production Process
christian Bille jendresen  Characterization of the molecular and genetic regulation of the nucleotide metabolism in Lactococcus lactis
Fen yang  Application of proteomics to investigate barleyFusarium graminearum interaction

DTU Veterinærinstituttet  

raghuram Dhumpa  Rapid detection of Avian Influenza Virus – Towards point of care diagnosis
carolina stenfeldt  Hostresponse to footandmouth disease in cattle; possible implications for the development of persistently infected “carriers”

Risø DTU*  

henrik karnøe Bentzer  Development of materials for hydrogen permeable membranes
jesper Buch jensen  NonUniform Heat Transfer in Thermal Regenerators
claire Louise vincent  Mesoscale wind fluctuations over Danish waters
katarzyna A. janik  Nanocrystalline gadolinia doped ceriastructure, density and transport properties of films grown by low temperature pulsed  

laser deposition
tinghong chang  Improvement of thermophilic bacteria for ethanol production from lignocellulose
christian Wejdemann  Evolution of dislocation structures following a change in loading conditions studied by in situ high resolution reciprocal  

space mapping
Guangtao Wang  Biogas Production from Energy Crops and Agriculture Residues
Xiaoru Hou  Development of Industrial Yeast for Second Generation Bioethanol Production
esben Wilson Bruun  Application of Fast Pyrolysis Biochar to a Loamy Soil – Effects on carbon and nitrogen dynamics and potential for carbon 

sequestration
christina Beller  Urban Wind Energy
mads Døssing  Optimization of wind turbine rotors – using advanced aerodynamic and aeroelastic models and numerical optimization
pawel jakub plonczak  Fabrication and Characterization of Mixed Ionic Electronic Conducting Thin Films for Use in Solid Oxide Fuel Cells
Luca vita  Offshore Floating Vertical Axis Wind Turbines with Rotating Platform
peter Fisker skjoldan  Aeroelastic modal dynamics of wind turbines including anisotropic effects
Allan Lyckegaard  Development of tomographic reconstruction methods in materials science with focus on advanced scanning methods
shital Das  Production of Synthetic Fuels Using Electrolysis
Xiao-Fen Li  Relationship between microstructural defects and flux pinning properties in REBa2Cu3O78 thin films for 2nd generation  

high temperature superconducting tapes
Dong he  Manufacture of 2nd generation hightemperature superconducting thin films with a green processing technology
Jixin Qiao  Rapid and Automated Determination of Plutonium and Neptunium in Environmental Samples
roar søndergaard  Polymer Solar Cells – Non Toxic Processing and Stable Polymer Photovoltaic Materials
jan kehres  Dynamical properties of nanostructured catalysts for methane conversion: an in situ scattering study
Anders ravnsborg Beierholm  Pulseresolved radiotherapy dosimetry using fibercoupled organic scintillators

* R iS Ø dt u b l e V P e R 1.  J A n uA R 2012 o m dA n n e t t il b l . A .  dt u e n eR giko n Ve Rt e R in g ,  dt u V in d e n e R gi o g dt u n u t e c h .
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DtU’s LeDeLse oG orGAnisAtion

BestyreLse Forreste række fra venstre: sten scheibye, Birgit W. nørgaard, Klavs F. Jensen, anders schlaikjer.
Bageste række fra venstre: anders eldrup, Peter szabo, Greta Jakobsen, sven Johansen Hermann, Ulla röttger, annette Frøhling.

Rektor

Universitetsdirektør

Akademisk Råd

Repræsentantskab

D A T T E R S E L S K A B E R

Bioneer A/S

A N D R E  U N I V E R S I T E T S E N H E D E R

D I R E K T I O NK O N C E R N S T A B E

B E S T Y R E L S E

Dekan Koncerndirektør

Prorektor

Dekan

Økonomi og Regnskab
HR
IT-Service
Campus Service
Jura og kontrakter

Koncernsekretariat

Uddannelse og Studerende

Policy og Kommunikation Erhverv og Myndigheder

DFM A/S
Dianova A/S

DTU Symbion Innovation A/S
SCION DTU A/S

DTU Adgangskursus
DTU Bibliotek

IPU
(Erhvervsdrivende fond)

DTU Biosustain
DTU Business

 DTU Cen
DTU Danchip

DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi
DTU Nutech
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orGAnisAtion DtU ledes af bestyrelsen og rektor. Bestyrelsen er øverste ledelsesniveau, og den daglige drift varetages af rektor, der leder direktionen. 
Hvert af DtU’s institutter ledes af en institutdirektør.

Direktion Fra venstre: rektor anders Bjarklev, prorektor Henrik Wegener, universitetsdirektør Claus nielsen, dekan martin P. Bendsø, koncerndirektør 
niels axel nielsen og dekan martin e. vigild.  
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DTU Aqua · Institut for Akvatiske Ressourcer

bæredygtig udnyttelse af havets og de ferske vandes levende 
 ressourcer · Populations- og økosystemdynamik · monitering ·  
bestandsvurdering og -prognoser · Fiskeriteknologi og miljø-
skånsomme redskaber · metoder og systemer til bæredygtig 
akvakulturproduktion · Forvaltning af rekreativt fiskeri ·  
Forskningsbaseret rådgivning til Fødevare ministeriet og  
andre offentlige myndigheder   

DTU Byg · Institut for Byggeri og Anlæg

bygningsprojektering · bygningsdesign · konstruktioner i  
beton, stål, træ, glas og tegl · byggematerialer · geoteknik  
og ingeniørgeologi · brandteknik · bygningsinstallationer,  
-fysik og -energi · Solvarme · indeklima · digitalt byggeri · 
Arktisk teknologi

DTU Elektro · Institut for Elektroteknologi

Antenner og feltteori · mikrobølgeteknologi · elektronik og ic-design · 
effektelektronik · Automation · Robotteknik · Playware ·  
industriel it · Styring og regulering · elteknologi ·  
elektrisk energiforsyning · intelligente energisystemer ·  
medikoteknik · ultralyd og mR-billeddannelse ·  
Akustisk miljø · høreteknologi og elektroakustik 

DTU Energikonvertering · Institut for Energikonvertering og -lagring

brændselsceller · elektrolyse · Solceller · batterier · brintlagring · Røg-
gasrens · termoelektriske generatorer · magnetisk køling · Super-
ledning · elektrokemi · Atomistisk modellering · billed analyse  
og strukturanalyse · Funktionelle organiske materialer ·  
keramisk processering · elektrofunktionelle materialer

DTU Fotonik · Institut for Fotonik

kommunikationsteknologi · billed- og linjekodning samt  
modulation · netværk og teletrafikteori · Systemer, optisk  
kommunikation · optiske lysledere og specialfibre · optisk  
signalbehandling, ulineær optik · nanofotonik, optisk  
karakterisering, kvanteoptik · biomedicinske og industrielle 
anvendelser af optik · optiske sensorer og sensorsystemer · 
energibesparelser med diodelys · lasersystemer (diode- 
lasersystemer) · optiske materialer og tyndfilm

DTU Fysik · Institut for Fysik

eksperimentel overflade- og nanomaterialefysik ·  
teoretisk atomar-skala fysik · katalyse og energiteknologi ·  
biofysik og komplekse systemer · Fusions- og plasmafysik · 
kvante optik og informationsteknologi · neutron- og  
røntgenbaseret materialefysik

DTU Fødevareinstituttet · Fødevareinstituttet

Forskning inden for mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhed,  
fødevareteknologi- og processer, human ernæring, toksikologi 
samt miljø og sundhed · Risikovurdering og rådgivning for 
myndigheder og erhverv · overvågning og diagnostik ·  
uddannelse og træning · nationalt og internationalt  
referencelaboratorium for bl.a. eu og Verdenssundheds-
organisationen · nationalt fødevaresikkerhedsberedskab

DTU Informatik · Institut for Informatik og Matematisk Modellering

Scientific computing · matematisk statistik · billedanalyse og  
computergrafik · intelligent signalbehandling · Software  
engineering · indlejrede systemer · System-on-chip ·  
Sikre og pålidelige it-systemer · modellering og analyse  
af it-systemer · Algoritmik, logik og videnbaserede  
systemer · mobilservices · menneske/maskine-interaktion

DTU Kemi · Institut for Kemi

bæredygtig kemi: katalysatorer, miljøvenlig og ressourceeffektiv  
kemi ud fra fornybare materialer · organisk syntese · kemi på 
grænsen til biologi: lægemidler, metalloproteiner, computer-
modellering · nano- og femtokemi: scanning-probe mikroskopi, 
elektrokemi og elektronik med enkeltmolekyler, kemisk 
dynamik · kemi i energiressourcer: fornybare brændstoffer, 
røggasrensning, olie og gas · Analyse og spektroskopi: 
molekylestrukturer, kemiske bindinger, og kvalitetssikring

DTU Kemiteknik · Institut for Kemiteknik

kemisk og biokemisk procesteknik · matematisk modellering  
og  modelanalyse · Systemanalyse og bæredygtighed ·  
Separationsprocesser · teknisk termodynamik · Reaktions- 
teknik ·  enzymteknologi · katalyse og biokatalyse ·  
Forbrænding, forgasning og forebyggelse af forurening ·  
Procesregulering, instrumentering og -simulering · miljø-
beskyttelse · Poly merer · olie- og gasteknologi · design  
af kemiske og  bioteknologiske produkter · biosystemer

Fritz kÖster, institutdirektør
fwk@aqua.dtu.dk · tlf. 21 36 28 05

michAeL hAvBro FABer, institutdirektør
mihf@byg.dtu.dk · tlf. 45 25 17 47

kristiAn e. stUBkjær, institutdirektør
krs@elektro.dtu.dk · tlf. 45 25 36 54

søren LinDeroth, institutdirektør
sqli@dtu.dk · tlf. 46 77 58 01

LArs-ULrik AAen AnDersen, institutdirektør
luaa@fotonik.dtu.dk · tlf. 45 25 38 16

jAne hvoLBæk nieLsen, institutdirektør
jane@fysik.dtu.dk · tlf. 45 25 32 22

jørGen schLUnDt, institutdirektør
jors@food.dtu.dk · tlf. 35 88 77 03

heLLe rootzén, institutdirektør
hero@imm.dtu.dk · tlf. 45 25 33 70

erLinG h. stenBy, institutdirektør
ehst@kemi.dtu.dk · tlf. 45 25 20 12

kim DAm-johAnsen, institutdirektør
kdj@kt.dtu.dk · tlf. 45 25 28 45
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DTU Management Engineering · Institut for Systemer, Produktion og Ledelse

energisystemer · klima · byudvikling · innovationssystemer ·  
teknologisk fremsyn · innovationsledelse · entreprenørskab · 
knowledge management · kvantitativ bæredygtighedsvurde-
ring · operationsanalyse · Financial engineering · Produktions- 
og serviceledelse · organisation og menneskelige faktorer · 
Sikkerhed og pålidelighed · uneP Risø center 

DTU Matematik · Institut for Matematik

geometri · dynamiske systemer · kodningsteori · kryptologi ·  
topologioptimering · Anvendt funktionalanalyse · computer- 
støttet undervisning · Forskningsformidling og didaktik ·  
mAtemAticum, det matematiske inspiratorium 

DTU Mekanik · Institut for Mekanisk Teknologi

Faststofmekanik og materialer · Statik og dynamik ·  
Fluidmekanik · maritime konstruktioner og vand bygning ·  
energikonvertering og energisystemer · Fremstillingsmetoder 
og -processer · konstruktion og Produktudvikling   

DTU Miljø · Institut for Vand og Miljøteknologi

Vandressourcer: hydrologi, geokemi, geofysik, jordforurening ·  
Vand i byer: vandforsyning, byernes vand, spildevandsrensning · 
Residuale ressourcer: fast affald, bioenergi · miljøkemi og  
miljømikrobiologi: økotoxikologi og miljøkemi, analytisk  
miljøkemi, mikrobiel økologi, nano-risk

DTU Nanotech · Institut for Mikro- og Nanoteknologi

mikro- og nanoteknologi · bioteknologi · Procesteknologi ·  
teoretisk nanoteknologi · mikroelektromekaniske systemer ·  
optiske sensorer · biosensorer · mikro- og nanostrukturering  
af polymerer · miniaturiserede sensorer og aktuatorer ·  
biomedicinske mikrosystemer · mikro- og nanofluidik

DTU Space · Institut for Rumforskning og -teknologi

nationalt center for rumforskning, geodæsi og rumfarts- 
teknologi med tilhørende myndighedsbetjening, især i forhold til 
danmarks medlemskab af european Space Agency (eSA) · Astro-
fysik og planetfysik · observation og overvågning af Jorden · 
klima og kryosfære · tyngde- og magnetfelter · geodætiske 
referencemodeller · gPS/gAlileo · giS · Satellitmissioner og 
måleinstrumenter (optisk, radar, røntgen og magnetisk)

DTU Systembiologi · Institut for Systembiologi

medicinsk biologi · industriel bioteknologi · bioinformatik ·  
Systembiologi · cellen som kemisk fabrik · mikrobiologi ·  
molekylærbiologi · kemisk biologi · nutrigenomics ·  
immunologi · enzymteknologi · Fødevarebioteknologi  
og -sikkerhed · biobrændstoffer 

DTU Transport · Institut for Transport

trafikplanlægning · transportøkonomi og -politik · modellering af trafik 
og trafikantadfærd · trafiksikkerhed og trafikpsykologi ·  
beslutningsmodeller og vurderings-metoder · logistik og  
transportoptimering · intelligente transportsystemer og  
trafikinformatik · bæredygtig transport · kollektiv trafik  
og jernbaner · netværksdesign og fremkommelighed

DTU Veterinærinstituttet · Veterinærinstituttet

Forskning og udvikling af diagnostiske tests og vacciner, forskning  
i sygdomsudvikling, mikrobiologi, immunologi, vaccinologi og  
epidemiologi · huser internationalt forskningscenter for  
veterinær epidemiologi (international epilab) · nationalt  
og eu/oie referencelaboratorium for husdyr sygdomme ·  
koordinerer den nationale overvågning af veterinær  
medicinanvendelse (Vetstat) · Ansvarlig for det laboratorie-
mæssige veterinære beredskab

DTU Vindenergi · Institut for Vindenergi 

Vindenergisystemer: vindressourcer og siting, vindkraftintegration og 
-styring, offshore vindenergi, vindenergi og samfund ·  
Vindmølleteknologi: aeroelastiske designmetoder, strukturelt 
design og sikkerhed, mekaniske komponenter, elektrotekniske 
komponenter · grundlag for vindenergi: aero- og hydro-
dynamik, grænselagsmeteorologi og turbulens, lette, stærke 
materaler, remote sensing og måleteknik   

søren sALomo, institutdirektør
sors@dtu.dk · tlf. 45 25 44 09

michAeL peDersen, institutdirektør
m.pedersen@mat.dtu.dk · tlf. 45 25 30 45

henrik cArLsen, institutdirektør
hc@mek.dtu.dk · tlf. 45 25 41 71

thomAs højLUnD christensen, institutdirektør
thho@env.dtu.dk · tlf. 45 25 16 03

moGens ryshoLt poULsen, institutdirektør
mogens.poulsen@nanotech.dtu.dk · tlf. 45 25 57 57

eiGiL Friis-christensen, institutdirektør
efc@space.dtu.dk · tlf. 35 32 57 07

eGon Bech hAnsen, institutdirektør
ebh@bio.dtu.dk · tlf. 45 25 26 20

nieLs BUUs kristensen, institutdirektør
nbu@transport.dtu.dk · tlf. 45 25 65 01

kristiAn møLLer, institutdirektør
krmol@vet.dtu.dk · tlf. 35 88 61 89

peter hAUGe mADsen, institutdirektør
npha@dtu.dk · tlf. 46 77 50 01
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DTU Adgangskursus · Adgangs- og Suppleringskurser

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne  
(et-årig adgangsgivende eksamen i fagene matematik,  
fysik, kemi, dansk og engelsk) · Supplering af  
adgangsgivende eksamen (Stx, htx, hF mv.)  
i forbindelse med optagelse på en ingeniør- 
uddannelse i fagene matematik, fysik og kemi.

DTU Danchip · Nationalt Center for Mikro- og Nanofabrikation

nationalt rentrumslaboratorium · mikro- og nanoteknologi ·  
Akademisk og industriel adgang · Forskning og uddannelse ·  
udvikling og produktion · teknologioverførsel og  
-konsultering · Sensorer · mikro/nano-elektro-mekaniske  
systemer · Fluid systemer · lab-on-a-chip · optoelektronik  

DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi 
Varetager og udvikler samarbejdet med udenlandske myndigheder  
og organisationer på energiområdet · Repræsenterer dtu i  
forskellige eu-sammenhænge, eeRA, ieA, doe og andre  
internationale organer · Ansvar for dtu's internationale  
energikonferencer og publikationen dtu international  
energy Report · Faciliterer dtu's kontakt til og samarbejde 
med virksomheder inden for bæredygtig energi 

DTU Nutech · Center for Nukleare Teknologier

nationalt kompetencecenter for strålingsforskning og nukleare  
teknologier · Fremstilling og anvendelse af radioaktive isotoper til 
medicinsk diagnostik og terapi · undersøgelser og analyse af 
radioaktive isotoper i miljø, fødevarer og materialer · Retro-
spektiv dosimetri til datering af jord og sedimenter · industriel 
og medicinsk dosimetri · Videnberedskab om kernekraft

DTU Bibliotek · Danmarks Tekniske Informationscenter

dtu’s center for videnskabelig informationsforsyning, informations-
håndtering og informationskompetencer · danmarks nationale 
tekniske informationscenter · Fungerer både som moderne  
universitetsbibliotek og som center for håndtering af  
universitetets egen forskningsinformation · centerets  
information formidles og håndteres primært i digital form,  
men også på basis af trykte samlinger. 

DTU Biosustain · The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability 

mikrobielle cellefabrikker · udvikling af produktionsstammer ·  
design af metaboliske stofskifteprocesser · modellering og  
rekonstruktion af synteseveje og regulatoriske netværk ·  
Systembiologi · bæredygtig biobaseret produktion af kemikalier  
og stoffer · 2.-generations bioraffinaderier · biologisk  
sekvensanalyse og bioinformatik · Analyse og identifikation  
af synteseveje i planter · laboratorieinduceret evolution  
og selektion · mikrobiel elektrosyntese · teknologiudvikling  
og teknologiverførsel 

DTU Business · DTU Executive School of Business 

innovation · Forretningsudvikling · lederskab · corporate  
entrepreneurship · kommercialisering · techno-trends · teknologi-
ledelse · Strategisk problemløsning · innovationsøkonomi ·   
Service- og operationsledelse · Forandringsledelse ·  
Virksomhedsudvikling · globalisering · Værdiskabelse ·  
Action learning · Peer coaching.

christiAn thUne jAcoBsen, direktør
ctj@adk.dtu.dk · tlf. 45 25 56 63

jÖrG hüBner, direktør
joerg.huebner@danchip.dtu.dk · tlf. 45 25 57 62

hAns hviDtFeLDt LArsen, vicedekan
hala@dtu.dk · tlf. 46 77 51 01 

jens-peter Lynov, direktør
jply@dtu.dk · 46 77 46 67

moGens sAnDFær, direktør
ms@dtic.dtu.dk · tlf. 45 25 73 11

BernhArD pALsson, direktør
bpals@biosustain.dtu.dk · 45 25 80 00

jAkoB hoLst, konstitueret direktør
jhols@business.dtu.dk · tlf. 45 25 61 19

DTU Cen · Center for Elektronnanoskopi 

transmissions- og skanning-elektronmikroskopi ·  
karakterisering af materialer på nanoniveau ·  
in situ eksperimenter · elektronoptik ·  
Samarbejde med akademiske og kommercielle partnere

AnDreW BUrroWs, direktør
andrew.burrows@cen.dtu.dk · tlf. 45 25 64 73
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allerede før sin afsluttende 
eksamen på DtU i 1989 
vidste Humphrey lau, at han 
aldrig ville komme til at ar
bejde som bygningsingeniør. 
Han var alt for nysgerrig på 
alle mulige andre fag og tog 
i øvrigt en HD sideløbende 
med sin uddannelse på DtU. 
selv synes han, at han har 
fået den bedste uddannelse 
med sig, og i dag er han chef 
for knap 2000 ansatte hos 
Grundfos i Kina. 

me t t e DA mG A A rD s ø rensen >

Humphrey Lau spiser wienerbrød 
på sit kontor på 50. etage i Shanghai. 
Han har ledt efter en bager, der kunne 
bage ordentligt danish, i den kinesiske 
millionby og endelig fundet en. Det 
siger mindst én ting om Grundfos
koncernens chef i Kina: At han ikke så 
let giver op.

Og det har han aldrig gjort, den 
Hongkongfødte dansker, der som otte
årig kom til Danmark og allerede som 
12årig arbejdede i familiens grillbar på 
Amager efter farens død. Og som sam
tidig lige skulle lære sproget, blive god i 
skolen på den danske måde – og afkode 
omverdenen socialt.

Men med en villighed til at være 
myreflittig, løbe stærkere end de 

fleste og med et udtalt behov for at få 
udrettet noget sidder Humphrey Lau i 
en alder af 45 år på toppen af et datter
selskab i voldsom vækst. 

vokseværk i kina

Det er tre og et halvt år siden,  
Humphrey Lau blev headhuntet til 
Grundfos for at samle Kinaenhederne 
til ét datterselskab. Grundfos i Kina 
tæller nu både salg, marketing, produk
tion, udviklingsenhed – og vokseværk. I 
Humphrey Laus tid er der kommet 500 
nye medarbejdere og en gevaldig flot 
bundlinje til. 

Og mens Humphrey Lau i sine tid
ligere job brugte næsten al sin tid på 
at omgås embedsmænd, potentielle 

kunder og samarbejdspartnere for at 
åbne døre i Kina, bruger han i dag også 
meget tid på det interne, på lederne og 
mellemlederne for at sikre, at Grundfos’ 
overordnede strategier efterleves i hele 
organisationen. 

Fantastiske år på DtU

Den administrerende direktør i Kina 
var som helt ung optaget af naturvi
denskab, men også af, hvad mennesker 
kunne skabe og udrette. Egentlig ville 
han gerne have læst medicin, men så 
skulle han flytte til provinsen og tåle 
synet af blod, og så blev det i stedet 
ingeniørstudiet, der vandt.

”Årene på DTH, som det hed den
gang, var den mest fantastiske tid i 

heLt 
tiL tops 

i kinA
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mit liv. Og det siger jeg altså ikke bare, 
fordi jeg bliver interviewet til Dynamo. 
Det var et fedt sted at være, fordi 
forholdene var store, og studiet var 
modulopbygget, sådan at man ud over 
nogle obligatoriske fag kunne vælge 
frit. Jeg sad med det der kæmpe katalog 
og drømte løs. Og jeg må indrømme, 
at jeg kun lige tog de fag, der skulle 
til for at kunne opnå bygningsbeteg
nelsen, for jeg var også fascineret af 

matematisk statistik, trafikplanlægning, 
nationaløkonomi og meget andet. Jeg 
planlagde hvert semester ud fra at 
have det så sjovt som muligt,” fortæller 
Humphrey Lau, der undervejs i studiet 
opdagede, at han var mere generalist 
end specialist. Det var aldrig lige ham 
at sidde en hel dag og regne på en 
bærende konstruktion.

Men ingeniøruddannelsen fortryder 
han ikke.

”Jeg synes, jeg har den bedste 
uddannelse med mig, fordi den er så 
allround: Man får nogle basale værk
tøjer, solid logisk analytisk sans, en 
rationel tilgang, som er helt nødvendig 
som leder – og en evne til at sætte sig 
ind i komplicerede problemstillinger. 
Og så er uddannelsen løsningsorien
teret,” mener Humphrey Lau, der efter 
eksamen blev ansat hos det nu heden
gangne Kampsax. >>

som leder for snart 2000 ansatte bruger Humprey lau dagligt de basale værktøjer, ingeniøruddannelsen har givet ham: solid logisk og  
analytisk sans, en rationel tilgang til ledelse og evnen til at sætte sig ind i komplicerede problemstillinger.

! BL å B o G

hUmphrey LAU
•   45 år, født i Hongkong, men flyttede til  

danmark som otteårig. 

• 1989: Bygningsingeniør, DTU (DTH) 

•  1989-93: Kampsax

•  1993-2008: NNE, Novo Nordisk, Novozymes

•  2008: CEO, Grundfos i Kina

•  Medlem af DTU Alumni

•  Fraskilt og har to børn.

Foto gRu n d F o S
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Og Humphrey Lau er selv en meget 
synlig leder, både fordi det er påkrævet, 
og fordi det er hans ledelsesstil. Han 
sidder med ved et utal af møder, holder 
selv stormøder med medarbejderne og 
rejser frem og tilbage mellem sine to 
kontorer i Shanghai og Beijing – eller 
besøger nogle af de andre 21 kontorer, 
der er spredt ud over Kina.

en lille opsang

Humphrey Lau mener, at verdens næst
største økonomi i de kommende år vil 
åbne sig mere mod omverdenen for at 
sikre sig nye teknologier og brands.  
Og han ser gerne, at danskerne bliver 
mere offensive i forholdet til morgen
dagens Kina:

”Jeg synes, der er en lidt uhyggelig 
trend i Danmark til at være opgi
vende over for Kina. Vi bliver i mine 
øjne nødt til at acceptere tingenes 
tilstand: at Kina har en vækst på 910 
procent om året og ikke er et uland. 
I de kommende år går Kina fra at 
være kopister til at være innovative. 
Og hvis vi skal skabe vækst hjemme 
i Danmark, skal vi være med,” mener 
Humphrey Lau. 

Han slår også til lyd for blandt andet 
danskkinesisk kontraktforskning i for
skerparker etableret på særlige vilkår i 
Danmark. Og for det, han kalder ’ægte 
partnerskaber’ mellem virksomheder:

”Det skal være partnerskaber, hvor 
begge parter går ind på de samme 
præmisser og deler vinding og tab. Det 
er svært, og der er ikke mange danske 
virksomheder, der har gjort det, for 
de siger, ’handler det ikke bare om, at 
Kina vil stjæle vores patenter?’ Men 
let’s face it: Danske virksomheder er 
ikke kinesernes naturlige førstevalg, 
når de skal indgå strategiske partner
skaber, så vi skal ikke komme og tro, 

vi er noget. Vi skal tilbyde dem noget, 
de har brug for – ikke det, vi selv kan 
undvære,” forklarer Humphrey Lau og 
tilføjer, at Grundfos har indgået et suc
cesrigt partnerskab med en solpanel
producent, men at mange andre spæde 
forsøg på partnerskaber er strandet.

”Tænk på Novozymes, Danfoss, 
Vestas, Mærsk og oplandet af under
leverandører med stærke teknologier. 
Det er de unikke kompetencer, vi 
skal frem med. Og så gribe det an på 
den taktisk rigtige måde,” siger Hum
phrey Lau, der har brugt mange år på 
at opbygge de helt rigtige personlige 
kontakter, fordi det er sådan, man 
får succes i Kina. Han ved da godt, at 
han har haft en hjemmebanefordel, 
fordi han ser ud, som han gør, og kan 
sproget. Men den slags hurdler kan 
man købe sig til at overvinde. 

”Og det skal være NU, for om fem  
år er vinduet lukket.” <

styrk Dit 
netværk

opdater din 
medlemsprofil på 
www.alumni.dtu.dk

med en opdateret profil styrker 

du dit netværk med andre alum-

ner og dtu, og du får adgang til 

målrettet information. i medlems-

profilen kan du skrive oplysninger 

om din karriere og arbejdsplads,  

tilmelde dig netværk og karriere- 

programmer. 

>> Efter fire år, hvor han arbejdede 
med internationalt projektsalg, fik han 
imidlertid en fyreseddel fra det krise
ramte rådgivningsfirma – ”noget, som 
jeg aldrig havde troet, skulle overgå 
mig.” Efterfølgende blev han projekt
leder i Novo Nordisks ingeniørselskab, 
NNE, og blev i ’Novofamilien’ i de 
næste 15 år. 

I dette job blev Kina første gang hans 
base, da han som 28årig rejste dertil 
sammen med sin daværende hustru og 
tre kufferter for at starte Novo Nordisks 
første datterselskab. 

headhuntet til Grundfos

Efter 15 år i Novo Nordisk blev  
Humphrey Lau så headhuntet til at  
lede Grundfos i Kina. Pumpegiganten 
havde en klar vision om at samle 
Grundfosenhederne, gøre Kina til 
sit andet hjemmemarked og give den 
kommende chef frie hænder til at 
tackle de udfordringer, der var for
bundet med opgaven. Humphrey Lau 
slog til og skabte hurtigt resultater. 
Men udfordringerne var og er store:

”Dette job er sværere end noget 
andet, jeg har lavet. Man kan ikke bare 
udsende et dekret, der bliver efterlevet 
i organisationen med så mange men
nesker. Det er en langsommelig proces 
at vende den her skude, fordi det er 
svært at ændre en tillært tankegang 
eller en vane, og man skal finde den 
rigtige metode. Jeg kan jo ikke bare gå 
ud og udskifte 1300 medarbejdere for 
at få de helt rigtige kompetencer,” siger 
Humphrey Lau. 

I Grundfos er kineserne i gang med 
at lære, at mellemlederne – ud over 
at kende og følge den overordnede 
strategi – også skal tage beslutninger 
og have ansvar. Ja, faktisk er det helt 
nødvendigt i en så stor organisation. 
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jUBiLæUmstræF
DTU holder hvert år jubilæumstræf for sine alumner. Jubilæumstræffene  
er rammen om gensyn med studiekammerater og DTU, faglig inspiration  
og socialt samvær.

7. juni: 40 og 50års jubilæumstræf for årgang 1972 og 1962.
20. september: 25års jubilæumstræf for årgang 1987.

DimittenDreceptioner
Afslutningen på de studerendes uddannelse fortjener fuld opmærksomhed.  
Ved dimittendreceptionerne fejrer DTU denne begivenhed.

24. oktober: Diplomingeniører.
25. oktober: Civilingeniører.

mAsterUDDAnneLser på DtU

en masteruddannelse er baseret på nyeste viden fra forskningen og giver 

mulighed for udvikling af såvel personlige som faglige kompetencer samt et 

markant styrket netværk. uddannelsen er på kandidatniveau, udbydes på 

deltid og kan følges sideløbende med erhvervsarbejde. undervisningen  

foregår i et inspirerende læringsmiljø med deltagere fra virksomheder,  

brancher og myndigheder, der hver især bidrager med særlige erfaringer  

og kompetencer. dtu udbyder fire masteruddannelser:

Master i Brandsikkerhed, der henvender sig til personer, der skal lede  

og koordinere brandtekniske opgaver i private og offentlige virksomheder.  

Master i Miljø- og Arbejdsmiljøledelse, der sætter fokus på, hvordan 

man kan skabe fremdrift i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. 

Master i Ledelse af Byggeri, der dækker videreuddannelsesbehovet  

for de mange grupper og fag i byggeriet, som skal være i stand til at forstå 

byggeprocessen som en helhed og samarbejde med alle de andre aktører  

og fag i byggeriets nye virkelighed.

Master in Management of Technology – mmt (dtu’s executive mbA), 

der omhandler innovation, ledelse, værdiskabelse og forretnings muligheder 

og -udvikling.

læs mere på: www.dtu.dk/efteruddannelse 

du er også meget velkommen til at kontakte dtu efteruddannelse på mail: 

efteruddannnelse@dtu.dk eller på telefon: 45 25 45 25

inFormAtionsmøDe om 
mentororDninG

torsdag den 24. maj 2012, kl. 17–19 

dtu lyngby campus, bygning 101, mødelokale S01 

  

dtu Alumni inviterer til informationsmøde om dtu’s 

mentorordning for alumner, dtu karrierementor. 

mødet er for potentielle mentorer og mentees.  

På mødet kan du høre om:

•  Hvordan du kan bruge DTU KarriereMentor. 

•  Hvilke fordele der er ved at at deltage i 

mentorordningen.  

•  Hvordan et erfarent mentorpar har oplevet  

mentorforløbet og hvad deres udbytte har været.  

i forlængelse af mødet vil der være rig mulighed for 

at netværke.

læs mere om mentorordningen på www.alumni.dtu.dk 

eller kontakt dtu Alumni på telefon 45 25 11 11.

Fakta om DtU karrierementor

•  Mentor deler erfaring viden og tanker fra  
arbejdslivet med en mindre erfaren alumne.

•  Mentee drøfter udfordringer og ønsker til  
arbejdslivet og modtager råd og vejledning  
af den mere erfarne alumne.

•  DTU Alumni matcher mentor og mentee  
– og hjælper forløbet i gang. 

•  Ordningen er gratis og for medlemmer af  
DtU alumni.
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