
Årsberetning
Læs om de højteknoLogiske projekter og 

pLatforme – og deres resuLtater

Højteknologifondens portefølje tæller 93 Højteknologiske projekter og 
platforme. de repræsenterer en samlet investering på 2,4 milliarder kroner, 

Hvor virksomHeder og universiteter stiller med 50 procent af finansieringen.  

Målet er at accelere teknologiudviklingen i Danmark
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Videnskabsminister Helge sander udpegede den 24. april 
2009 nye medlemmer til bestyrelsen for Højteknologifonden. 
Det betød et farvel til fire personer, der har leveret en profes-
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richardson Christensen, Ulla röttger og nan-Yu topsøe.
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Chippen, der ses på billedet, fylder i virkeligheden kun få millimeter. Den miniaturiserede chip er ud-

viklet af OPDi technologies A/s og DtU Fotonik. Chippen integrerer både laser, detektorer, analog og 

digital signalbehandling, og den udvider fordelene ved optisk cursor control til fremtidens mobiltele-

foner, netbooks osv. (se mere på side 10).
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Opdager vi noget nyt inden for energi- 
eller bioteknologi, kan det skabe ar-
bejdspladser i måske 25 år og dermed 
tilføre stor værdi til det danske sam-
fund. Det er opgaven for Højteknologi-
fonden – og resultaterne er godt på vej.

nye forretningsmuligheder
De første højteknologiske projekter er 
nu i mål. De har blandt andet ført til ud-
vikling af kloningsteknologi til juletræer, 
nye optiske touch sensorer, accelerome-
tre, ultralydsscannehoveder og et klinisk 
instrument til fertilitetsbehandling, der 
er afprøvet i seks klinikker. en lægemid-
delkandidat er derudover bragt frem til 
de første kliniske test, og en virksom-
hed har allerede udvidet sin medarbej-
derstab fra 6 til 18. 

Forhåbentlig er det kun begyndelsen på 
en lang række spændende resultater. i 
de kommende år vil stadig flere projek-
ter følge efter. Med Højteknologifonden 
på sidelinjen søger de at finde vejen til 
attraktive teknologier og markedspo-

sitioner. Det kræver godt gammeldags 
knofedt, for at det lykkes. 

ikke alle samarbejder mellem universite-
ter og virksomheder vil være rene suc-
ceshistorier, for i så tilfælde har Fonden 
ikke været tilstrækkelig risikovillig, når 
den har sat projekter i søen. 

Det er i mødet med udfordringer, at ny 
viden og udvikling opstår. så fokus, mod 
og kreativitet er tre vigtige parametre 
for succes. 

højteknologisk viden 
skal skabe vækst og udvikling 
samlet har Fonden i 2009 modtaget 173 
nye projektforslag – hvilket er ny rekord. 
Det viser, at landets virksomheder og 
universiteter efterspørger højteknologi-
ske forskningssamarbejder til gavn for 
samfundet. i løbet af 2009 har Højtekno-
logifonden startet 21 nye højteknologi-
ske projekter og platforme. Det tal vok-
ser i 2010, når Fondens årlige uddeling 
stiger fra DKK 280m til DKK 520m.

teknologioverførsel 
har to ben og kan tænke
Højteknologifondens netværksdag 2009 
samlede mange af de mennesker, der 
driver Fondens projekter. Men de er kun 
toppen af kransekagen. 

Hundredvis af mennesker er ude i 
projekterne med til at bygge bro mellem 
forskellige organisationer og forskellige 
verdener – broer, der skal bære tekno-
logi og viden fra idé til marked.

Allerede nu ser vi nye patentansøgnin-
ger, publikationer, prototyper og de 
første nye produkter. Men – og ikke 
mindre vigtigt – vi ser også, at projek-
terne tiltrækker den næste generation 
af forskere og talenter. Det er her der 
tænkes stort, højt og fremad!

tænk stort, tænk højt 
og tænk fremad!

 FOrMAnD

jørgen mads clausen 
bestyrelsesformand i Højteknologifonden

“Målet er, at der blandt de mange resultater er en 
gruppe, der for alvor sætter Danmark på landkortet 

med ny førende højteknologi. Det handler om ny viden og 
nye arbejdspladser.”

forskning er ikke en her og nu løsning på samfundets udfordringer. 
men når forskningssamarbejder lykkes, kan resultaterne række langt 
ind i fremtiden, fordi den nye viden har en meget lang levetid. 

J
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“Projektet har undervejs lavet et kursskifte på 15 

grader for at komme hen til et mål, som alle mener, 

er meget mere vigtigt end det, som vi oprindeligt 

troede, vi skulle hen til. Det, vi i dag har bragt på 

markedet, er 100 procent baseret på den prototype, 

der blev lavet i højteknologiprojektet.”

niels Birger ramsing, CsO, Unisense A/s og projektleder på 

højteknologiprojektet Optimeret fertilitetsbehandling.

”Santaris Pharma har fokus på udvikling af innova-

tive lægemidler rettet mod sygdomsfremkaldende 

miRNA. Det er et helt nyt felt i rivende udvikling, og 

derfor er det afgørende vigtigt at have samarbejder 

med universiteter.”

andreas petri, projektleder fra santaris Pharma A/s 

på højteknologiprojektet Verdens første micrornA medicin.

“Vi har altid arbejdet meget med udenlandske uni-

versiteter. Og så viser det sig, at 15 kilometer herfra 

vidste vi dårligt nok, hvad der foregik. Nu er vi hel-

digvis helt klar over, hvor meget knowhow der findes 

herhjemme.” 

erling ringgaard, udviklingschef, Ferroperm Piezoceramics A/s, styregrup-

peformand i højteknologiprojektet PiMeMs.

”Der er det jo rart at have den industrielle tættekam, 

der siger: ”Ved du hvad? Det er en fantastisk god 

idé, men hvad skal det egentlig bruges til?”

steen g. hanson, Forskningsspecialist fra risø DtU 

fra højteknologiprojektet Optisk touch sensor.
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i løbet af de næste to-tre år afslut-
ter fonden 50-75 højteknologiske 
projekter og platforme. nogle vil 
fortælle historier om hårdt arbejde 
og store succeser. andre mere om 
det hårde arbejde. det er vilkårene, 
når man arbejder med morgenda-
gens teknologi.

vejen til målet
i de første år har Fonden høstet mange 
værdifulde erfaringer om, hvad der 
danner rammerne for gode projekter. 
ikke overraskende er der ikke én simpel 
håndbog for succes, men nogle erfarin-
ger kan dog deles på tværs af Fondens 
efterhånden omfangsrige portefølje.

Det gælder for alle aktive projekter og 
platforme, at risikoprofilen er høj - og 
det er forventningerne fra de deltagen-
de parter også. belønningen kommer, 
når projektet finder vejen til målet - 
også selvom den viser sig at være 
lang og kringlet.

Det, der adskiller et projekt fra succes 
eller fiasko, er ofte, om projektet er i 
stand til at navigere intelligent i forhold 
til de udfordringer og muligheder, der 
opstår undervejs. Her er det vigtigt, 
at parterne besidder en god portion 
engagement, stædighed og vilje - men 
det gør det ikke alene. Det er også afgø-
rende, at projektet er velorganiseret og 
velstyret. 

Det viser Højteknologifondens erfa-
ringer fra snart 100 projekter og de 
udfordringer, de har mødt.

fokus på stærk projektledelse
Helt grundlæggende skal alle parter 
‘ville’ både forskning og innovation. 
Udvikling foregår næsten per natur-
lov ad kringlede veje og vildveje. Uden 
seriøsitet og viljestyrke ender man 
med at bevæge sig i blinde. Jo bedre og 
stærkere ledelse, desto nemmere finder 
man vejen. 

Det måske vigtigste er, at projektlede-
ren er en ildsjæl, som er dedikeret til at 
få projektet til at køre på skinner. Hertil 
kommer en kompetent styregruppe, 
der agerer som ansvarlig bestyrelse. 
styregruppen sætter fart og retning i 
projektet og sikrer, at de nødvendige 
ressourcer er til stede for at give projek-
tet fremdrift.

Forhåbentlig gør klarheden over roller 
og ansvar, at der kan frigives mere tid 
til det, som det egentlig handler om: 
resultater.

Udviklingsmæssigt skal vi lade kreativi-
teten drive os helt derud, hvor vi ikke 
kan bunde, men hvor vi i fællesskab 
finder den rette kurs og når vores mål. 
samtidig skal vi bygge på den systema-
tik, vi lærer os fra gang til gang.  Det 
sikrer, at succesraten på nye satsninger 
vokser. 

Der er masser af nye spændende er-
hvervseventyr i vente, når bare vi tør 
udfordre nye og gamle teknologier 
– og hinanden.

sæt kursen med 
investeringer og god ledelse

J

J

carsten orth gaarn-larsen
Direktør i Højteknologifonden

 DireKtør

“Lige fra starten har Højteknologifondens fokus været 
på resultater. Hvad driver god forskning og forretnings-

udvikling frem mod målet? I dag – 300 styregruppemøder se-
nere – har Højteknologifonden hentet meget erfaring i, hvad 
der skaber et godt projektsamarbejde.” 

“Kunstgrebet er evnen til at skabe plads til det 
kreative samtidig med, at man arbejder metodisk og 

systematisk. Det er evnen til denne ‘både-og’-ledelse, der 
er så svær at praktisere – men så effektiv, når det lykkes.”
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patenter i højteknologifondens 93 projekter og platforme

godkendt 10

indleveret 54

under udarbejdelse 18

i alt

82

publikationer i højteknologifondens 93 projekter og platforme

peer-reviewed 215     

ikke peer-reviewed 205

i alt

420

JJ

ViDen PAtenter

J

J

aktiv opfølgning

marked, teknologi og entrepreneurship 

Højteknologifondens investeringer skal løfte dansk højteknologi og dermed skabe 
grundlag for fornyet erhvervsudvikling. fondens bestyrelse vurderer alle projektidéer 
i forhold til tre overordnede kriterier. de tre kriterier er den røde tråd fra de gode 
idéer bliver født, til projekter bliver realiseret, og resultater videreført.
 

fondens primære fokus er, at 
projektets parter i tæt dialog følger 
projektets fremdrift og resultatska-
belse. nøglen hertil er en stærk pro-
jektledelse. det gælder både den 
løbende dag til dag ledelse og den 
mere strategiske ledelse i forhold 
til projektets overordnede mål og 
succeskriterier. 

personer engageret i højteknologifondens 93 projekter og platforme 

videnskabeligt personale 1071

teknisk/administrativt 

personale 462

ph.d.’er 244

postdocs 138

kandidatstuderende 101

Bachelorstuderende 105

i alt

2121

MennesKer

J
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På universiteterne skriver de publikationer 
– og rækker en hånd til bila!

 teMA

BiLa

afstanden fra forskning til forretning 
kan synes lang. så lang, at erhvervs-
livet kan vælge at holde sig langt væk 
fra at tænke på forskning.

- Målet i virksomheden er bundlinjen. På 
universiteterne er det at skrive publika-
tioner, som direktøren for virksomheden 
biLA A/s konstaterer.

- Og så er der jo brug for en brobygger, 
tilføjer direktøren, Jan bisgaard.

biLA A/s er egentlig en maskinfabrik, 
der er vokset. i 1988 var der fire an-
satte, der leverede specialmaskiner til 
levnedsmiddelindustrien på Mors, 

idag er der over 90, der fremstiller 
automatiserede robotløsninger til blandt 
andet fødevare- og metalindustrien. i 
de år har der ikke været tradition for 
forskning.

- Vi laver jo kundetilpassede projekter. 
Alting skal afskrives straks. Vi har ikke 
nogen mulighed for grundforskning. så-
dan er virksomheden bygget op, for det 
er vores mulighed for at overleve, siger 
Jan bisgaard.

På biLA har de heller ikke nogen tra-
dition for at søge tilskud. Der kom lidt 
egnsudviklingsstøtte i 90’erne, men det 
fik Jan bisgaard til at lægge låg på.
- Det går op i revision og spillemands-

penge, siger han. eU-ordninger over ti 
år – det er slet ikke os. Vi skal ikke lære 
at lave bølgeenergi, vi skal tage nogle 
mindre skridt, der kan føre os videre år 
for år.

i dag arbejder biLA alligevel med egent-
lig forskning i et nært samarbejde med 
blandt andre teknologisk institut og 
syddansk Universitet. Projektet hedder 
Handyman og satser på at udvikle nye 
robotter, der kan finde og optage em-
ner, der ligger i tilfældige bunker.

- Om det bliver en kommerciel succes, 
ved vi ikke endnu, men vi har fået rigtig 
meget markedsføring, og vi har fået en 
forståelse for, at der er nogle mulig-
heder også for os, og det skyldes i høj 
grad Højteknologifonden. Det er noget 
helt andet, end vi tidligere har prøvet. 
De er ubureaukratiske og målrettede, 
siger Jan bisgaard.

Det betyder, at biLA har fået appetit på 
mere.

- Vi har netop sagt ja til at bruge 4000 
udviklingstimer til et nyt koncept, som 
måske kan blive til noget. Og Aalborg 
Universitet er jo kun 120 km fra Mors. 
Det glæder mig meget, at de også er en 
del af det. Vi er blevet mere strukture-
rede, end vi har været før. Det skyldes 
også samarbejdet med Højteknologifon-
den, siger Jan bisgaard.

J

Landets maskinfabrikker oplever, at den traditionelle produktion bliver udsat for en stigende konkur-

rence fra lavtlønslande. Hos bila A/s på nykøbing Mors har man succes med at øge det højteknologi-

ske indhold i produkterne og dermed frigøre sig fra en del af konkurrencen. et vigtigt led i strategien 

er at starte gensidigt forpligtende samarbejder med forskningsverdenen, hvor målet er at suge mest 

mulig ny viden ind til virksomheden. Det er til glæde for både virksomhedens fortsatte vækst og med-

arbejdernes personlige udvikling.

Jan bisgaard viser her noget af den nye teknologi 

“Da vi startede samarbejdet 
om det perfekte juletræ, må 
jeg indrømme, at jeg havde 
svært ved at forstå relevan-
sen af biologernes megen 
snak om genetik. Da pro-
jektet sluttede, må jeg også 
med glæde indrømme, at det 
netop var den tankegang, 
der førte os hurtigt frem til 
målet.” 

jan Bisgaard, adm. dir. i BiLa a/s

BiLa
biLA har deltaget i højteknologifonds-
projektet ”Det perfekte juletræ” og 
deltager nu i robotplatformen ”Han-
dyman”. i begge projekter er der skabt 
meget synlige kommercielle resultater, 
der også er kommet biLA A/s til gode.
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aalborg portland har tradition for 
forskning. selv om hovedproduktet 
umiddelbart er enkelt – cement blev 
oprindeligt fremstillet af kalk og ler 
– så ligger der avanceret teknologi 
bag. 

- egentlig er det helt naturligt: Proces-
sen i en cementovn, hvor råmaterialerne 
omdannes til “cementmineraler” ved 
høj temperatur, svarer til hvad vi ser i 
en vulkan. Processerne er de samme, 
forklarer Jesper sand Damtoft, der er 
udviklingsdirektør i Aalborg Portland – 
og uddannet geolog.

- Udfordringen for os består i, at 
produktionen giver et højt brændsels-
forbrug og en høj udledning af CO2. Det 
har vi løbende arbejdet på at reducere 
i mange år, men i de sidste 15 år har vi 
også arbejdet på at forbedre kemien 
bag processen, siger han.

senest har Aalborg Portland engageret sig 
i et konkret projekt FUtUreCeM sammen 
med inAnO ved universiteterne i Aalborg 
og Aarhus samt geUs. Målet er på seks-
syv års sigt at udvikle nye cementtyper, 
der fremstilles med CO2-udslip hele 30 
procent lavere end i dag.

- Vi prøver at forstå processerne på 
basis af, hvad vi kender fra naturen. 
Derfor ved vi også, at man kan foretage 
ændringer, så produktet bliver særligt 

aktivt, fx sammen med andre stoffer. 
Men det er overraskende kompliceret 
rent kemisk. samtidig er det svært at 
udvikle nyt, fordi vi skal være helt sikre 
på, at det fortsat er robust og har den 
lange holdbarhed.

“Det nye i denne forskning 
er, at vi har fået mulighed 
for at prøve nogle nye part-
nerskaber. Vi får vores egne 
kræfter ganget op med 
kompetencerne på universi-
teterne. Jeg håber og tror, at 
det er en udvikling frem mod 
mere samarbejde.”

- så kan vi koncentrere os om det, vi er 
gode til – projektledelse og implemen-
tering.

samtidig konstaterer Jesper sand Dam-
toft, at projektet ikke ville kunne etable-
res uden samarbejdet med Højteknologi-
fonden – og forskningsstøtten herfra.

- Af to årsager: Vi er nødt til at afprøve 
den nye proces i fuld skala. Vi har fak-
tisk 15.000 tons producerede klinker 
liggende, som skal bruges i laboratoriet, 

så vi kan se, om det virker. Det er dyrt 
og dermed risikabelt. Og for det andet: 
Vi har brug for de kompetencer, der er i 
forskningsmiljøet. 

Der er lavet forsøg med den nye klin-
kertype i laboratorierne hos Aalborg 
Portland og inAnO. Det er på baggrund 
af disse forsøg, at det nye produktions-
udstyr nu afprøves i fuld skala. 

Projektet udvikler fremtidens cement, der skal fremstilles med lavere udledning af CO2 og med bedre 

egenskaber. Det konkrete mål er at reducere CO2-emissionen med 30 procent. i projektet deltager 

Aalborg Portland group A/s, inAnO – Aarhus og Aalborg Universitet samt geUs. 

På billedet ses fra venstre Carsten Orth gaarn-Larsen, direktør i Højteknologifonden, Jesper sand 

Damtoft, udviklingsdirektør og seniorprojektleder tommy bæk Hansen fra Aalborg Portland A/s.

aaLBorg portLand 

Målrettet forskning er Alfa og Omega 
– og sparer CO2!

 teMA

futureCem fremtidens Cement 
Baseret på nanoteknoLogi

J

billede af brændezonen i en roterovn under 

cementproduktion
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maj 2007
Højteknologifonden investerer DKK 10m 
i Verdens første micrornA medicin - et 
samarbejde mellem santaris Pharma 
A/s, Københavns Universitet og Dan-
marks tekniske Universitet.

november 2007
toksologiske studier på rotter og pri-
mater.

august 2008
På Panum instituttet forskes der i 
modeller for leverskade, og på DtU ana-
lyseres microarrays fra to musemodeller 
for fedme.  

november 2008
Fase 1a og chimpanse-studier viser 
lovende resultater for sPC3649. bliver 
præsenteret på Keystone mødet ‘the 
biology of rnA silencing’ i Canada af 
sakari Kauppinen og Andreas Petri.

april 2009
Projektet får et vigtigt gennembrud med 
hensyn til at teste micrornA-medicin 
i mennesker. Det er første gang, at et 
stof rettet mod et micrornA er afprøvet 
i mennesker. 

november 2009
Forsøg i chimpanser med kronisk hepa-
titis C infektion har vist, at behandling 
med sPC3649 hæmmer virusformering 
og giver dermed proof of concept for 
sPC3649 som hepatitis C antiviralt 
lægemiddel. 

september 2009
santaris Pharma A/s starter fase 1b 
forsøg i mennesker for deres sPC3649. 
næste skridt er at gå i hepatitis C pa-
tienter. 

oktober 2009
Panum instituttet og DtU arbejder på 
afsluttende publikation om resultater 
fra forsøg med sPC3649´s effekt på 
leverskader.

november 2009
Forsøg i chimpanser med kronisk hepa-
titis C infection har vist, at behandling 
med sPC3649 hæmmer virus formering 
og giver dermed proof of concept for 
sPC3649 som hepatitis C antiviralt 
lægemiddel. 

Verdens første micrornA medicin 
– fra rotter og primater til artikel i science 

 HøJteKnOLOgiFOnDsPrOJeKt 2007-2009

J J

resuLtater
santaris pharma a/s, ku og dtu har 
skabt vigtige resultater på vejen mod 
en ny og banebrydende behandling af 
leverbetændelse (Hepatitis c infek-
tion). 

Behandlingen ser ud til at være yderst 
effektiv og uden bivirkninger. resul-
tater fra projektet er præsenteret i en 
artikel i det anerkendte internationale 
tidsskrift science. 

det er santaris pharmas lovende læ-
gemiddelkandidat spc3649, som har 
vist sig at være effektiv i behandlingen 
af hepatitis c infektion hos chimpan-
ser. vel at mærke udviklede lægemidlet 
derudover ikke virusresistens i de gen-
nemførte forsøg.

spc3649 lader dog ikke til at stoppe 
ved behandlingen af hepatitis c. de 
foreløbige resultater giver nemlig også 
håb om udvikling af nye former for 
behandling inden for eksempelvis 
kræft, infektionssygdomme og lever-
skade.
 

J

projekt
Udvikling af en helt ny klasse 
af LnA-lægemiddelkandidater mod 
sygdomsfremkaldende micrornA

partnere 
santaris Pharma A/s, 
Københavns Universitet og
Danmarks tekniske Universitet

Varighed: 2 år
budget: DKK 20m
HtF-investering: DKK 10m 

Projektleder Andreas Petri, research scientist santaris Pharma
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december 2006
Højteknologifonden investerer DKK 11m 
i projektet Optimeret fertilitetsbehand-
ling – et samarbejde mellem Unisense 
A/s, Københavns Universitet, Aarhus 
Universitet og rigshospitalet.

januar 2008
Projektet har udviklet et forsknings-
instrument og dyrkningsskåle med 
indlejrede nano-sensorer. Aktuelt do-
kumenteres teknologiens potentiale til 
at måle befrugtede ægs levedygtighed 
ved dyreforsøg på Foulum og human 
iVF-behandling.

august 2008
Projektets resultater fører til udvikling af 
et klinisk instrument til iVF-behandling, 
embryoscope™., Det bliver præsenteret 
på American society for reproductive 
Medicine´s årskonference.

marts 2009
embryoscope™-instrumentet testes nu 
på rigshospitalet, ved fertilitetsklinikker 
og på forskningscentre i ind- og udland.

april 2009
succesfuld kapitaludvidelse hos Uni-
sense Fertilitech A/s på DKK 15m.

juni 2009
embryoscope™ bliver eU-godkendt og 
lanceres på markedet.

september 2009
Udvikling og produktion af instrumentet 
har øget medarbejderstaben fra seks til 
18 ansatte ved Unisense Fertilitech A/s. 
Udvidet produktion igangsættes i nye 
lokaler. FDA godkendelse er på vej.

september 2009
embryoscope™ installeret til klinisk brug 
i seks fertilitetsklinikker. 

Optimeret fertilitetsbehandling
– fra klinisk måleinstrument til nye børn

 HøJteKnOLOgiFOnDsPrOJeKt 2006-2009

J J

resuLtater
unisense fertilitech a/s  har ud fra 
projektets resultater udviklet et kli-
nisk instrument til ivf-behandling, 
embryoscope™. instrumentet er en 
avanceret inkubator med indbygget 
mikroskop, der kan forbedre klinikker-
nes mulighed for at vælge levedygtige 
æg ud fra ny information om de første 
celledelinger. 

embryoscope™ var ved udgangen af 
2009 installeret i ti fertilitetsklinikker 
i europa og usa. 66 kvinder er blevet 
gravide i 115 behandlingsforløb under 
anvendelse af de udviklede teknikker 
og instrumenter.

den første produktionsserie på 28 em-
bryoscope™ forventes solgt i starten 
af 2010, hvorefter produktionen flyt-
tes til nye lokaler for at producere den 
næste serie på 100 instrumenter. 

unisense har valgt at satse massivt 
på udvikling og kommercialisering af 
instrumenter til behandling af ufrivil-
lig barnløshed. virksomheden har 
øget medarbejderstaben fra seks til 
18 ansatte ved unisense fertilitech 
a/s. den samlede investering i firmaet 
beløber sig til godt dkk 70m. 

J

projekt
bedre odds for ufrivilligt barnløse,
der starter fertilitetsbehandling

partnere
Unisense A/s, Københavns Universitet, 
Aarhus Universitet og rigshospitalet

Varighed: 3 år
budget: DKK 20m
HtF-investering: DKK 11m

billede af optimeret fertilitetsbehandling hos Unisense A/s
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maj 2007
Højteknologifonden investerer DKK 5m 
i Optisk touch sensor – et samarbejde 
mellem OPDi technologies A/s og DtU 
Fotonik. 

februar 2008
indkøring af første produktionsværktø-
jer til støbning af mikrolinserne op-
startes i samarbejde med J.J. Kyhn A/s. 
Processen er baseret på en nyindkøbt 
avanceret mikro-sprøjtestøbemaske.

august 2008
efter intensivt arbejde henover som-
meren bliver først tape-out af den fuldt 
integrerede AsiC sendt til produktion.

oktober 2008
Projektets arbejde med mikrolinser giver 
gode resultater. Parterne kan nu produ-
cere mikrostrukturer (4.400 mikrolinser 
på 1mm2) i en høj-volumen sprøjtestø-
beproces. Der er en præcision på få 
nanometer.

februar 2009
Første test af den avancerede AsiC-chip 
forløber som ønsket.

marts 2009
teknologien bliver vist i praksis. sen-
soren kan give ny funktionalitet til de 
næste generationer af bærbar elektro-
nik, som fx netbooks, PDA’er, spillekon-
soller og fjernbetjeninger. OPDi opstar-
ter markedsføring over for potentielle 
slutbrugere. 

september 2009
Projektet har nået dets mål: en mere 
præcis, mere kompakt og mere ener-
gieffektiv sensor end konkurrerende 
systemer. Den nye touch sensor møder 
stor interesse fra potentielle kommer-
cielle kunder, og OPDi starter en proces 
omkring udvælgelse af en ekstern sam-
arbejdspartner.

Mikrooptik skal styre 
fremtidens elektronik

 HøJteKnOLOgiFOnDsPrOJeKt 2007-2009

J J J

resuLtater
opdi technologies a/s og dtu fotonik 
har i projektet udviklet en ultra- 
kompakt optisk touch sensor – en 
fingermus, som vurderes til at have et 
meget stort markedspotentiale. touch 
sensoren har en ekstrem høj opløs-
ning på 4000 cpi (counts pr. inch), og 
strømforbruget ligger på ca. 4 ma og 
0,04 ma, når sensoren er i henholdsvis 
aktiv og  sleep mode. 

touch sensoren kan anvendes til 
cursor-kontrol ved at følge fingerens 
bevægelse med en nøjagtighed på få 
µm. den er blevet demonstreret i en 
remote control hos forskellige produ-
center af blandt andet netbooks.

parternes næste skridt bliver at føre 
sensorerne over i det endelige pro-
duktionsmiljø. denne proces har opdi 
igangsat, og forventningerne er i dag, 
at den endelige produktion af senso-
rerne i høj volumen kan startes op ved 
udgangen af 1. kvartal 2010.

projekt
Optisk touch sensor 
– fra mikrolinser til fingermus  

partnere
OPDi technologies A/s 
og Danmarks tekniske Universitet

Varighed: 1,5 år
budget: DKK 10m
HtF-investering: DKK 5m

theis Faber Quist iversen, erhvervsPhD OPDi technologies A/s/DtU Fototeknik  

og Morten Mosgaard, r&D engineer OPDi technologies A/s 
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december 2005
Højteknologifonden investerer DKK 7m i 
PiMeMs – et samarbejde mellem Ferro-
perm Piezoceramics A/s, insensor A/s 
og DtU nanotek.

december 2006
indsatsen bliver fokuseret i to delpro-
jekter: accelerometer og ultralydsscan-
nehoved.

maj 2007
Komponenterne til accelerometer bliver 
fremstillet med produktionsvenlige 
teknologier og møder stor kommerciel 
interesse.

november 2007
Der arbejdes med at beskytte de ud-
viklede komponenter med en passende 
indkapsling.

december 2007
samarbejde med ørsted DtU betyder, at 
projektet kan få testet ultralydsscanne-
hoveder i state-of-the-art testudstyr.

januar 2008
Meggitt PLC køber Ferroperm Piezocera-
mics A/s og insensor A/s.

september 2008
Fuldt funktionsdygtigt tri-aksialt ac-
celerometer er udviklet i et nyt og bedre 
design. Projektet har derudover udviklet 
en ny type ultralydsscannehoved, der er 
betydelig billigere at fremstille end de 
skannehoveder, der anvendes i dag.

juni 2009
Ferroperm og insensor har udviklet en 
blyfri PZt-pasta, der bliver præsenteret 
på en konference i rom. Virksomhe-
derne kan nu forøge følsomheden ved 
kold-isostatisk presning af tykfilmen før 
sintring.

september 2009
Projektet er officielt slut. to artikler 
publiceres yderligere, og DtU nanotek 
leverer bidrag til konference i Polen. 

ultimo 2009
2 ph.d.-afhandlinger færdiggøres og 
markerer projektets afslutning. samar-
bejdet videreføres i nye forskningsakti-
viteter.

Ultralydsundersøgelser 
– nu med ny prisbillig teknologi

 HøJteKnOLOgiFOnDsPrOJeKt 2005-2009

J J J

resuLtater
projektet har haft succes med at 
udvikle teknologier, der kan integrere 
piezoelektrisk tykfilm på mikro- og 
nanoprægede silikonestrukturer. 

teknologien har ført til udvikling af 
et nyt accelerometer og et ultralyds-
scannehoved, hvor sidstnævnte er 
betydelig billigere at fremstille end de 
skannehoveder, der anvendes i dag. 
ferroperm piezoceramics a/s og in-
sensor a/s forbereder nu introduktion 
til markedet. 

som en del af projektet er to ph.d-
studerende, fire masterstuderende og 
seks bachelorstuderende blevet ud-
dannet, og projektet har genereret 10 
videnskabelige artikler. resultaterne 
er nu også bragt videre i et nyt højtek-
nologisk samarbejde på vindområdet. 
i vindmøllerne skal energihøstere 
forsyne sensornetværk med energi, så 
belastningen af generator og vinger 
kan overvåges trådløst.

projekt
PiMeMs vibrationssensorer 
– fra mikro-mekaniske systemer til 
blyfri PZt-pasta

partnere
Ferroperm Piezoceramics A/s, 
insensor A/s og 
Danmarks tekniske Universitet

Varighed: 3 år
budget: DKK 15m
HtF-investering: DKK 7m

Projektleder erik V. thomsen, docent DtU nanotech
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højteknologifondens investeringer 

efter teknologi 2005-2009 (dkkm)

sektor dkkm

nano 210

bio 461

iKt 376

Andet 158

samlet 1205

højteknologifondens investeringer 

efter sektor 2005-2009 (dkkm)

sektor dkkm

energi/Miljø 307

bio/Medico 360

it/tele 252

Produktion 168

Fødevarer 79

byggeri 39

samlet 1205

J
J

J
J

investeringer opgjort på parter (2005-2009) dkkm

2005 2006 2007 2008 2009* total

Virksomheder 121 156 171 156 166 770

Forskningsinstitutioner 64 79 94 93 92 422

Højteknologifonden 178 202 267 280 278 1205

total 363 437 532 529 536 2397

antal igangsatte projekter og platforme 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009* total

Højteknologiske projekter 4 13 18 18 18 71

Højteknologiske platforme 7 5 4 3 3 22

total 11 18 22 21 21 93

* to 2009-projekter 

har yderligere 

fået tilsagn og  

påbegyndes primo 

2010.

forskningsinstitutioners deltagelse i højteknologiske projekter og platforme

projekter platforme

projekter og 

platforme i alt

DtU 34   10 44

KU 20   6 26

AU 16   6 22

Hospitaler 16   3 19

AAU 11   7 18

sDU 10   3 13

Andre 5   1 6

nano 17%

bio 39%

iKt 31%

Andet 13%

Højteknologifonden i tal

it/tele 21%

energi/Miljø 25%

bio/Medico 30%

Produktion 14%

Fødevarer 7%

byggeri 3%
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J

12 21 20

9 74 136

geografisk oversigt over danske virksomheder i højteknologiske projekter og platforme

nordjylland midtjylland syddanmark

sjælland Hovedstaden

3shape A/s 
Agilent technologies A/s  
Agroinvest A/s 
Amminex A/s
AQUAporin s/s
Arla Foods A/s 
biogasol Aps 
biomodics 
bioneer A/s 
b-K Medical Aps 
brüel & Kjær sound & Vibration 
Measurements A/s 
bsD 
Capres A/s  
Carometec  A/s
CLAAs Agrosystems 
Coloplast A/s 
Danisco A/s 
Danmarks radio 
Dansk svineproduktion
DeLtA
DPA Microphones A/s 
Dyrup A/s 
elos Pinol A/s
energi industrien (under Di)
enigma semi. Aps 
epcos Ag 
exiqon A/s 
Ferroperm Piezoceramics A/s 
FL smith A/s 
Force technology 
geO 
ibsen Photonics A/s 
iCe Power A/s 
ictalCare A/s 
image Metrology A/s
insensor A/s 
interface biotech A/s

CPKelco Aps
DAnFYsiK A/s 
ellegaard göttingen Minipigs A/s 
innospexion Aps
iPtronics A/s 
OPDi technologies A/s 
sonion A/s 
stensborg A/s 
Woody Plant biotech Aps

iPU Produktionstorvet 
Kaleido technology Aps 
Kjærulf Pedersen A/s 
Lattec i/s
LeO Pharma A/s 
Lindpro A/s
Lundbeck A/s 
Microsoft Development Center 
Copenhagen Aps 
Mærsk Olie og gas A/s
niL technology Aps 
nKt Photonics A/s 
nokia Danmark A/s 
noliac A/s 
nordic Vaccine A/s 
novo nordisk A/s 
novozymes A/s 
Pixiegene A/s
Prevas A/s 
radiocomp Aps 
santaris Pharma A/s 
scandinavian Micro biodevices Aps 
sCF technologies A/s 
spæncom A/s 
statens serum institut 
statoil A/s 
sunFlake A/s 
teknologisk institut 
thrane & thrane A/s 
topotarget A/s 
topsoe Fuel Cell A/s 
tPACK A/s 
Unicon A/s 
Unisensor A/s 
Unwire Aps
Visiopharm A/s 
Widex A/s 
Xena networks Aps 

total

J

virksomheder i højteknologifondens 

projekter og platforme fordelt efter antal ansatte

ansatte virksomheder i % antal virksomheder

<50 52% 70 

50-250 18% 25

250-1000 13% 18

>1000 17% 23

total 100% 136

fordeling af store 

og små virksomheder

Alexandra instituttet A/s 
b. rustfrit stål A/s 
bang & Olufsen A/s 
CemeCon scandinavia A/s 
Comfil Aps
Danfoss iXA sensor technologies A/s
Danish Crown amba
Dansk Kvæg
Dansk Landbrugsrådgivning
eltronic A/s 
Flonidan DC A/s
grundfos A/s 
H2 Logic A/s 
Paschal-Danmark A/s
schunk intec Danmark A/s 
sKOV A/s 
systematic A/s
t&O stelectric A/s 
terma A/s 
Unisense A/s 
Vestas Wind systems A/s

ACe biosciences A/s  
AluCluster 
AMrOse robotics A/s   
bAsF Danmark A/s 
Danfoss PolyPower A/s 
DFt Dansk Flydepresse teknologi A/s
DOng energy A/s 
emmelev A/s 
gibotech A/s 
Kalmar-Huse A/s 
Keysolutions A/s 
LM glasfiber A/s 
Mt Højgaard A/s
PAJ systemteknik
ribotask Aps 
scape technologies A/s 
strecon A/s 
trivision A/s 
Universal robots Aps 
Vitroform Aps

Anybody technology A/s 
biLA A/s 
Fibertex A/s 
ilochip A/s
in situ rCP A/s 
infineon technologies Denmark A/s 
Martin Professional A/s 
Motorola A/s 
nanonord A/s 
neurodan A/s 
Wirtek A/s
Aalborg Portland A/s

<250: ansatte, 70 %

>250 ansatte, 30%



14

  J
J

J

det gennemsnitlige projekt 

DKKm

samlet budget 19

HtF investering 10

Virksomheder 6

Universiteter m.v. 3

den gennemsnitlige platform 

DKKm

samlet budget 47

HtF investering 23

Virksomheder 15

Universiteter m.v 9

fordeling af højteknologifondens investeringer efter risikoprofil

radikal innovation dkk 262m (22%) dkk 114m (9%) dkk 391m (32%)

næste generation dkk 153m (13%) dkk 205m (17%) dkk 80m (7%)

Forbedret strategi

basis teknologi

erstatte 
produkt

Udvide 
produktportefølje

ind på nye 
forretningsområde

skabe 
nyt marked

 MArKeD

t
e
K

n
O

LO
g

i

J

antal projekter og platforme som  

højteknologifonden afslutter i perioden 2007-2014

år antal projekter

2007 0

2008 2

2009 7

2010 25

2011 19

2012 34

2013 (estimat) 41

2014 (estimat) 41

fordeling af projektledere på offentlige og private parter fordeling af styregruppeformænd på offentlige og private parter

Virksomheder 69% Virksomheder 70%

Forskningsinstitutioner 31% Forskningsinstitutioner 30%
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Louis pasteur
PasteurPrisen er opkaldt efter videnskabsman-

den Louis Pasteur (1822-1895). Ud over sine 

videnskabelige landevindinger inden for mikro-

biologien er Pasteur i dag kendt for sin særlige 

evne til at omsætte grundvidenskabelige 

erkendelser til teknologier af stor samfunds-

mæssig værdi og betydning.

Højteknologifondens netværksdag 2009

PasteurPrisen 2009

kunstneren
Prisen er designet og udført af kunstneren  

Pernille Priergaard Worsøe. Den er lavet i trans-

parent akryl og består af to runde skiver, som er 

forbundet af et netværk af snore. snorene sym-

boliserer netværk mellem virksomheder og uni-

versiteter. i netværkene opstår der knudepunkter 

svarende til de personer, som prisen hylder.

J

susan stipp er professor ved nano-
science Center, Kemisk institut på 
Københavns Universitet. Hun modtager 
PasteurPrisen 2009 for sit engagement 
som projektleder i ”nano-Chalk”, hvor 
hun i samarbejde med Maersk Olie og 
gas A/s står i spidsen for udviklingen 
af en bedre udnyttelse af de danske 
oliereserver gennem avanceret nanotek-
nologi. 

Højteknologifonden har i valget af susan 
stipp især lagt vægt på hendes store 
professionalisme og faglige kunnen. 
Disse egenskaber er uundværlige for 
succesen i et meget tværfagligt projekt, 
der kræver samarbejde mellem discipli-
nerne biologi, overfladekemi, analytisk 
kemi, strukturkemi, fysik og ingeniørvi-
denskab. 

Med PasteurPrisen følger  
75.000 kroner. 

højteknologifonden afholder hvert 
år netværksdag for nøglepersoner i 
alle fondens projekter og platforme. 

i 2009 var begivenheden henlagt til Dgi-
byen med deltagelse af 220 personer, 
der sammen tog temperaturen på nogle 
af landets fremmeste højteknologier. 
temaerne var i år klima, sundhed og 

produktion, og de tre emner blev vanen 
tro samlet i en række oplæg og diskus-
sioner. 
netværksdag 2010 bliver afholdt den 
11. november! 

Professor susan stipp
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energi / MiLJø  

J projektstart – fra idé tiL projekt

2009 Kloge vindmøller udnytter vinden bedre 

ny teknologi afslører parasitter i vand

Høst energi og smid batterierne væk! 

solen skal udnyttes effektivt

nye blødgørere skal skaffe os af med phthalater

J det gode projekt – de første resuLtater

2008 Højeffektive brændselsceller 

Optimal styring af klimaet

strømforsyning i miniatureformat

blade King – banebrydende vingeteknologi

bæredygtig biodiesel med enzymteknologi

gaffeltrucks på brint – ren energi

2007 Vindmøller inspireret af naturen

2005 nano-Chalk – mere olie fri af kalken

J fokus – resuLtater og videreføreLse

2007 bæredygtige materialer – fra sukker til polyester

Ultra-rent vand på naturens måde

energieffektiv og miljøvenlig produktion af cement

Den intelligente gasmåler

2006 Fra organisk affald til biobrændstoffer

FUtUreCeM – fremtidens bæredygtige cement

brændstofsanalyse til skibsfarten

øget olieudvinding gennem CO2 udnyttelse

2005 brændselsceller med høj ydeevne

J resuLtater – fra projekt tiL marked

2006 Udvikling af 2. generations biobrændsel 

projekter

antal projekter: 23 projekter    

samlet budgetter: 307 dkkm 

procent: 25%   

år
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vindmøller skal udstyres med ny teknologi 

inden for vindmåling. revolutionerende la-

serbaserede vindmålere skal ved fjernmåling 

registrere vinden opstrøms, før den rammer 

møllen.  

Halvdelen af befolkningen i den industrialise-

rede verden får drikkevand baseret på renset 

overfladevand. derfor udgør smitte med para-

sitter en alvorlig sundhedsrisiko. 

projektets mål er at udvikle og teste miniaturi-

serede, miljøvenlige enheder, såkaldte ”ener-

gihøstere”. de kan høste energi fra vibrationer 

og dermed eliminere kabler og batterier. 

kloge vindmøller 
udnytter vinden bedre

ny teknologi afslører  
parasitter i drikkevand

høst energi 
og smid batterierne væk!

Projektets grundidé er, at vindmøller med laserforsyn udnytter vinden bedre. Vindmøllernes styresy-

stemer vil løbende blive varskoet om indkommende vindskift og vindstød, og møllernes levetid, effek-

tivitet og sikkerhed kan derved forbedres. specifikt skal parterne fremstille og afprøve laserbaserede 

vindscannere og vindmålere, der indbygges i møllehatten og i vingerne og derefter måler vindfeltet 

foran møllen og den lokale indstrømning til vingerne. risø DtU har i 2009 gennemført verdens første 

vellykkede forsøg med en laserbaseret vindmåler indbygget i det roterende møllenav. resultaterne 

viser, at det er muligt at forudse skift i vindretning, vindstød og turbulens. Det skal nu eftervises, at 

vindmøller med dette lasersystem, såkaldt vind LiDAr, kan øge energiproduktionen og samtidig ned-

bringe de mest ekstreme belastninger.

Hvert år rapporteres om udbrud af tarminfektioner med parasitterne Cryptosporidium og giardia 

overført gennem drikkevand baseret på behandlet overfladevand. For raske personer medfører dette 

normalt diarré i 10-14 dage, men for svage og syge mennesker kan infektionen være dødelig. Parasit-

terne påvises i dag gennem ressourcekrævende, manuelle laboratorieanalyser, hvor resultatet forelig-

ger 1-3 dage efter prøveudtagning. Det er længe efter, en eventuel forurening har fundet sted, og 

mange mennesker kan i mellemtiden være inficeret. Projektets mål er at fjerne den store forsinkelse 

mellem måling og resultat. Visionen i projektet er at udvikle en metode, der gør det muligt at overvåge 

drikkevandet kontinuerligt i vandforsyningen. Dermed kan der gribes ind omgående i tilfælde af para-

sitforurening, og det kan forhindres, at inficeret vand drikkes af forbrugerne.

energihøstere kan blive vigtige for fremtidens netværk af smarte sensorer, som både måler og sender 

data til en central overvågningsenhed. sensorsystemerne er ofte placeret på svært tilgængelige ste-

der, så det er vigtigt at slippe af med batterier, der skal udskiftes, da det er besværligt og kostbart. i 

projektet udvikles energihøstere ved at kombinere siliciumbaseret mikro- og nanoteknologi (DtU) med 

teknikker til trykning af piezoelektriske tykfilm (Ferroperm). energihøstere har et stort markedspoten-

tiale inden for mange applikationer. i dette projekt fokuseres på vindmøller, og slutbrugeren (Vestas) 

indgår i udviklingsarbejdet og afprøver senere prototyper. i vindmøllerne skal energihøsterne forsyne 

sensornetværk med energi, så belastningen af generator og vinger kan overvåges trådløst. Projektet 

vil sikre partnerne en unik position i et helt nyt felt.

Den klassiske solcelle blev fremstillet for mere end 50 år siden. Den er efterfølgende blevet forfinet, 

men grunddesignet er det samme. Projektet vil ved hjælp af milliarder af nanostrukturer (nanofla-

ger), der hver især er dannet af en perfekt halvlederkrystal, udvikle en solcelle, der kan høste solens 

energi på en ny og effektiv måde og mindske prisen per produceret kWh. Projektet har indledningsvis 

undersøgt brugen af forskellige halvledermaterialer og de mekanismer, der påvirker fremstillingen af 

nanoflagerne. Der arbejdes videre med dette og nanoflagernes indbyrdes placering, og de processer 

og materialer, der skal indkapsle og kontaktere de enkelte nanosolceller, testes. samtidigt sker der 

en kortlægning af det eksisterende marked for højeffektive solceller og de muligheder, der opstår ved 

introduktion af en ny solcelle med høj ydelse og lav kWh pris.

Varighed: 3 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 25 DKKm

HtF-investering: 12,5 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 26 DKKm

HtF-investering: 13 DKKm

Parter: sunFlake A/s, KU – nAtUr, niels bohr instituttet

Projektleder: Martin Aagesen

Parter: LM glasfiber A/s, nKt Photonics A/s, risø DtU

Projektleder: torben Mikkelsen

Parter: grundfos Management A/s, Unisensor A/s,

KU – sUnD, CMP, Veterinærinstituttet 

Projektleder: Anders bentien

Parter: Ferroperm Piezoceramics A/s, Vestas Wind systems A/s,

DtU nanotech

Projektleder: erik V. thomsen

J

fase 1 — projektstart – fra idÉ til projekt

elektricitet produceret via solenergi er dyr. 

solcelle med specialdesignede nanomaterialer, 

nanoflager, skal øge udnyttelsesgraden og give 

en lavere pris på solenergi. 

solen skal 
udnyttes effektivt
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i dette projekt udvikles en ny generation af 

brændselsceller frem mod egentlig kommerciel 

anvendelse. projektet bygger på en effektiv og 

robust metal-baseret brændselscelleteknologi.

projektets overordnede mål er at udvikle nye 

effektive sensorer til måling og styring af 

klima- og energiparametre, f.eks. gasser, fugt 

og temperaturændringer. 

højeffektive 
brændselsceller

optimal styring 
af klimaet

blødgørerne er analoge til den Danisco-udviklede blødgører baseret på Castorolie, men tager ud-

gangspunkt i billigere og let tilgængelige råstoffer med et højt oliesyreindhold, f.eks. solsikkeolie. Den 

grundlæggende idé er, at udgangsstoffet, et triglycerid – solsikkeolie – omdannes til et monoglyderid 

– oliesyrens monoester af glycerol. Denne umættede ester blandes med eddikesyre i en ionisk væske 

indeholdende en katalysator, som kan være enten indbygget i den ioniske væske eller enzymatisk. 

Processen er kontinuert, og reaktionsproduktet er et tofaset system, hvor produktet, blødgøreren, 

skilles fra til videre brug hos forbrugeren, dvs. plastindustrien. reaktionsmediet – den ioniske væske – 

afvandes vha. en membranproces og recirkuleres til start af processen. Processen er således solvent-

fri, har et lavt energiforbrug, er CO2-neutral mht. råstof og bygger på fornyelige ressourcer.

Med udgangspunkt i et tidligere højteknologifondsprojekt fokuseres der på at optimere produktionen 

og levetiden af brændselscellerne samt at få disse integreret i systemer, der kan anvendes som f.eks. 

hjælpegeneratorer i lastbiler. For at opnå optimale egenskaber for brændselscellerne vil projektet 

introducere avancerede tyndfilmsteknologier, kendt fra nano-teknologien, for at øge både effektivitet 

og levetid. Projektet har kørt siden foråret 2009 og er efter et halvt år ved at være fuldt bemandet. 

De første resultater med hensyn til produktions- og levetidsforbedring ser lovende ud. nano-tekno-

logiske belægninger på brændselsceller er lavet ved forskellige metoder. test i løbet af de næste to år 

vil vise, om nano-teknologien på dette område kan give ikke alene tekniske forbedringer, men også de 

ønskede økonomiske fordele.

sensorerne skal kunne bruges i områder, hvor de kan give betydelige forbedringer i miljø, energibe-

sparelser og produktivitet. De nye sensorer er baseret på ny patenteret måleteknik og skal kunne dels 

måle flere parametre på én gang, dels fungere helt eller næsten vedligeholdelsesfrit på steder, hvor 

eksisterende sensorer kun virker meget dårligt – særligt i aggressive eller stærkt forurenede indu-

strielle miljøer. sensorerne skal kunne anvendes bredt og være konkurrencedygtige. siden projektets 

start er der opnået en lang række positive resultater, og projektet er nu i fuld gang på tværs af alle 

skel og organisationer. i løbet af de første ni måneder er der allerede frembragt fungerende sensor-

prototyper, hvoraf nogle er indsat i de allerførste felttest. Projektet anvender helt nye skræddersyede 

nanocoatings, og her imødeses nogle af de næste spændende resultater.

Varighed: 3 år

budget: 15 DKKm

HtF-investering: 8 DKKm

Varighed: 3 år 

budget:  30 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm 

Varighed: 2 år

budget: 22 DKKm

HtF-investering: 11 DKKm

J

fase 2 — det gode projekt – de første resultater

Parter: Danisco A/s, AU – nAtUr, Molekylærbiologisk institut, 

DtU Kemi

Projektleder: Lars Wiebe

Parter: topsoe Fuel Cells A/s, Force technology,

teknologisk institut, risø DtU

Projektleder: Claus Friis Pedersen

Parter: Danfoss iXA A/s, sKOV A/s, DtU nanotech

Projektleder: Jens Møller Jensen

Parter: noliac A/s, Danfoss PolyPower A/s, DtU elektro

Projektleder: Jean bruland

Varighed: 3,5 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

samspillet mellem DtU og to industrielle parter, noliac og Danfoss PolyPower, sikrer dels en nødvendig 

videreudvikling af piezoteknologi og effektelektronik og deres integration i en DeAP aktuator, dels 

at den ultra-kompakte, højeffektive og ikke-magnetiske strømforsyning bliver en kommerciel succes 

på verdensplan. Projektet vil føre til radikal innovation af piezo transformer og effekteletronik og 

sikre, at Danmark opretholder en ledende position på området. Der er fra projektets start etableret 

en kravspecifikation, som tilgodeser DeAP aktuatorens behov og sikrer projektets fokus. Designfasen 

er gennemført, og første generation af piezo transformator, effektelektronik samt DeAP aktuator er 

fastlagt. nu arbejdes der på fremstilling af prototyper, som testes, hvorefter resultaterne analyseres. 

Dette danner udgangspunkt for udvikling af næste generation.

projektets mål er at udvikle en proces til frem-

stilling af konkurrencedygtige blødgørere, som 

er reelle miljøvenlige alternativer til phthalater.  

nye blødgørere skal 
skaffe os af med phthalater

dielectric electro active polymer (deap) tekno-

logi har mange mulige industrielle applikatio-

ner, men uden en ny højspændingsstrømforsy-

ning bliver det ikke en kommerciel succes. 

strømforsyning 
i miniatureformat
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nye fiber- og resintyper giver mulighed for 

nye vingedesigns og produktionsmetoder med 

højere grad af automatisering, der markant 

reducerer produktionstiden.

Bruger man enzymer i produktionen af bio-

diesel kan man fremstille et dieselbrændstof 

udelukkende af vedvarende ressourcer.

fremtidens gaffeltruck er co2-neutral og 

forureningsfri. projektet udvikler brændselscel-

lesystemer til miljørigtige gaffeltrucks: fokus 

på virkningsgrad, stabilitet og pris. 

projektets mål er at vise, hvordan aktive 

flapper på bagkanten af vindmøllevinger kan 

optimere styringen og stabilisere rotoren, så 

lasterne reduceres. 

Blade king 
– banebrydende vingeteknologi

Bæredygtig biodiesel 
med enzymteknologi

gaffeltrucks på 
brint – ren energi

vindmøller
inspireret af naturen

Platformen har det første år fokuseret på at etablere samarbejde med leverandører af alternative 

fibertyper, samt på at screene markedet for nye termoplastiske resintyper. De første test af komposit-

materialer med alternative fibre er i gang og vil danne grundlag for udvikling af fibrenes kemiske sam-

mensætning, design af kompositmaterialer og produktionsmetoder. De første resultater er lovende 

og underbygger teorien om materialernes potentiale. inden for termoplastiske resiner, og særligt de 

reaktive termoplaster, er der opnået signifikant udvikling i materialeegenskaber og anvendelsesmulig-

heder. grænsen mellem termoplastiske og termohærdende materialer er nu mere flydende, og de nye 

materialer gør det muligt at bruge nye produktionsmetoder. Der er indledt et samarbejde med produ-

center af disse materialer for at modne materialerne til anvendelse i storskala-vindmøllevinger.

i forhold til petro-diesel giver traditionel biodiesel en signifikant reduktion af CO2-udledning, der dog 

kan yderligere reduceres med bioethanol-baseret biodiesel. Det kan gøres ved i fremstillingsproces-

sen at erstatte methanol fra fossile ressourcer med bioethanol. Forbruget af planteolie kan samtidig 

mindskes. brug af enzymer gør det også lettere at anvende affaldsolier i produktionen. Platformen 

har kørt i godt et år, og der er sket meget: rekruttering, instrumentering, analysemetoder m.m. er 

på plads, og resultaterne begynder at løbe ind. næste milepæl er at fastlægge enzymsystemerne og 

en grov skitse af procesdesignet. For at få en økonomisk konkurrencedygtig proces skal enzymerne 

kunne genanvendes. Der er derfor fokus på test af enzymlevetid under forskellige betingelser. et 

lille pilotanlæg er under konstruktion, og der udarbejdes livscyklusanalyser (LCA) for de forskellige 

brændstoftyper.

Markedsanalyser har vist en efterspørgsel efter CO2-neutrale køretøjer i Materials Handling-seg-

mentet, og analyser af total Cost of Ownership viser, at det er muligt at konkurrere med fossile 

brændstoffer. Der er i projektet særligt fokus på integration af systemkomponenter omkring selve 

brændselscellen, og målet er skræddersyede komponenter, der kombinerer funktioner fra flere 

standardkomponenter. Derved mindskes systemernes kompleksitet og pris, mens performance og 

integration optimeres. Projektets ph.d.-studerende forsker i termiske forhold samt i power-elektronik. 

De første lovende prototyper testes og analyseres på DtU. Parallelt analyseres og optimeres system-

opbygningen, så prototypen kan bygges på de rigtige hjørnestene, ligesom systemet modulariseres og 

designes mod serieproduktion. i 2010 fremstilles en prototype, der skal testes i en gaffeltruck.

Projektet viderefører flere års forskning på risø DtU og DtU Mekanik. Med en kontrolleret reduk-

tion af laster kan en vindmølle bære en større rotor og dermed producere mere energi. Parterne har 

udviklet et detaljeret design for et prototypesystem, som søges eftervist i en lasttest for en Vestas 

V27-mølle. Montage af systemet på møllen er ved at være fuldendt. en ph.d.-studerende er begyndt 

på udvikling af algoritmer til styring af flaps, så belastningen på møllen kan minimeres. Arbejdet tager 

afsæt i de nyeste principper for styringsdesign og har allerede vist sig anvendeligt. De fundamen-

tale numeriske modeller til bestemmelse af vingens laster med flap er opstillet af risø  DtU og DtU 

Mekanik. to ph.d.-studerende arbejder med videreudvikling og validering af disse modeller. begge 

studerende har etableret de nødvendige programmer og er ved at analysere specifikke eksempler.

Varighed: 3,5 år

budget: 30 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Varighed: 5 år

budget: 62 DKKm

HtF-investering: 33 DKKm

Varighed: 3,5 år

budget: 32,5 DKKm

HtF-investering: 17 DKKm

Parter: Vestas Wind systems A/s, DtU Mekanik, risø DtU

Projektleder: Jakob Wedel-Heinen

Parter: LM glasfiber A/s, Comfil Aps, risø DtU, 

AAU – ins, institut for Maskinteknik

Projektleder: bjarne Krab Mortensen

Parter: novozymes A/s, emmelev A/s, DtU Kemiteknik

DtU Management, AU – nAtUr, Molekylærbiologisk institut

Projektleder: Jesper brask

Parter: H2Logic Aps, DtU elektro, DtU Mekanik

Projektleder: Karsten Poulsen

Varighed: 3,5 år

budget: 11 DKKm

HtF-investering: 6 DKKm
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de fleste plastmaterialer fremstilles fra fossile 

ressourcer. et bæredygtigt alternativ er bio-

baseret plast fremstillet fra biomasse. 

forestil dig en kunstig membran med biotek-

nologisk udvundne aquaporiner, som gør det 

muligt at producere rent vand. det kan blive til 

virkelighed i dette projekt. 

konkurrencedygtige løsninger handler ikke kun 

om pris, men også om udstyr, der kan leve op 

til stigende miljøkrav. cementproduktion skal 

gøres energieffektiv og miljøvenlig.

Bæredygtige materialer 
– fra sukker til polyester

ultra-rent vand 
på naturens måde

energieffektiv og miljøvenlig 
produktion af cement

rent kalcit, der udgør over 90% af kalken, omkrystalliseres til større partikler i løbet af uger eller år. 

størstedelen af kalken ser dog ud som oprindeligt for 60 millioner år siden. Forstår man vekselvirk-

ningen mellem fast stof og væsker, kan man lære hemmeligheden bag væksthæmning og skabe et 

produkt eller en proces, der tillader krystalvækst. Vækst vil forøge porestørrelsen, hvilket kan øge 

olieproduktionen. Platformens undersøgelser viser, at lerpartikler på 1-2 nanometers tykkelse har 

sat sig på de enkelte partikler. Der er også beviser for tilstedeværelsen af silika, der danner nano-

metertynde lag på kalcit. Det er vist, at et organisk stof, i små mængder og med en meget kompleks 

sammensætning, hæmmer krystalvæksten. Det næste skridt vil være at udforske mulighederne for at 

fjerne eller modificere disse væksthæmmende elementer.

en af fordelene ved biomasse til plastproduktion er, at det er CO2-neutralt. Projektets mål er at udvikle 

en proces, der kan omsætte sukker til en kemisk byggesten: en dicarboxylsyre, som kan anvendes i 

produktion af polyestere. Da byggestenen har en vis lighed med fossilt baseret terephtalsyre, forven-

tes den at kunne erstatte terephtalsyre i produktionen af plast til f.eks. sodavandsflasker. Udfordrin-

gen ligger i at udvikle en effektiv proces til fremstilling af den bio-baserede byggesten, så den pris-

mæssigt kan konkurrere med terephthalsyre. sukre er komplekse molekyler, der kemisk set er meget 

forskellige fra de fossile råmaterialer. Derfor kræver anvendelse af biomasse nytænkning og udvikling 

af nye procesteknologier. Projektet ser på en kombination af enzymatisk biokatalyse og uorganisk 

katalyse. Det er et tværfagligt projekt, der involverer både biokemikere, kemikere og kemiingeniører.

Aquaporiner er kanalproteiner, som er med til at regulere cellers vandindhold. De findes i alle celler fra 

primitive alger over planter til højtudviklede pattedyr. nogle af disse kanalproteiner er så selektive, 

at kun vand kan komme igennem, mens alle andre molekyler holdes tilbage. siden projektets start er 

der opnået adskillige gode resultater: det endelige design samt komponenterne er udvalgt til både 

en osmotisk og en omvendt osmotisk aquaporinmembran. Der er blevet udviklet nye følsomme måle-

metoder, som tillader direkte in situ observation af proteinets foldning og dermed dets funktion. Der 

arbejdes på udviklingen af indkapslingssystemer til forskellige membranapplikationer. Projektet har 

vakt international interesse, og der er indledt et samarbejde med singapore Membrane technology 

Center, nanyang technical University i singapore.

Varighed: 5 år 

budget: 54 DKKm

HtF-investering: 26 DKKm 

Varighed: 3 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 9 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 19 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

J

fase 3 — fokus – resultater og videreførelse

Parter: Mærsk Olie og gas A/s, KU – nAtUr, 

nanoscience Center

Projektleder: susan stipp

Parter: novozymes A/s, DtU Kemiteknik, DtU Kemi

Projektleder: Astrid boisen

Parter: AQUAporin A/s, novozymes A/s, DtU Fysik, 

DtU Kemiteknik, DtU nanotech, sDU – nAtUr, Memphys

Projektleder: niels Freese

Parter: FL smidth A/s, DtU Kemiteknik

Projektleder: Kim Dam-Johansen

Varighed: 5 år

budget: 50 DKKm

HtF-investering: 25 DKKm

Fremstilling af cement er meget energikrævende, og der udledes uønskede stoffer. For at forblive kon-

kurrencedygtig som leverandør til cementindustrien er det derfor nødvendigt at udvikle en miljøvenlig 

cementproduktion. Platformens mål er at udvikle energieffektive anlæg og optimere betingelserne for 

reduktion af svovldioxid, nitrogenoxider, uforbrændte kulbrinter, kviksølv samt kuldioxid. Det tætte 

samarbejde mellem parterne betyder, at der allerede er opnået betydelige resultater i forhold til 

reduktion af skadelige emissioner, forbedret klinkerdannelse og anvendelse af alternative brændsler. 

i alle delprojekter indgår eksperimentelt arbejde, der udføres i Kemitekniks laboratorier og forsøgshal 

og på FLsmidths forsknings- og udviklingscenter ved Mariager. Forskningen bevæger sig fra laborato-

rium over pilotanlæg til konstruktion af industrielle procesanlæg.

ved brug af nanoteknikker undersøges veksel-

virkninger mellem reservoirpartikler og væsker, 

f.eks. vand, olie og gasser. man håber dermed 

at finde ud af, hvorfor partiklerne er så små.

nano-Chalk – mere olie 
fri af kalken
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fremtidens gasmåler skal honorere energi-

selskabers og forbrugeres krav om effektiv 

energiudnyttelse og intelligent kommunikation. 

målet er co2-besparelser og lavere energiud-

gifter. 

udvikling af en effektiv og miljøvenlig proces til 

fremstilling af brændstof fra en række forskel-

lige affaldsstrømme.

fremtidens bæredygtige byggematerialer skal 

fremstilles af naturligt forekommende materia-

ler i den danske undergrund.

projektets mål er at udvikle et kompakt nmr-

instrument, der vil kunne monitorere og lave 

in-line brændstofanalyse i skibes fremdrifts-

systemer. 

den intelligente 
gasmåler

fra organisk affald 
til biobrændstoffer

futureCem – fremtidens bære-
dygtige cement

Brændstofsanalyse 
til skibsfarten

Projektet har i 2009 fokuseret på det optimale måleprincip i forhold til målet om ”Den rigtige måler 

til den rigtige pris” og de metrologiske krav til målenøjagtighed. i projektet har sDU fokuseret på 

materialevalg og transducernes producerbarhed. i samarbejde med Flonidan er der udviklet et robust 

elektronisk kredsløb omkring transducerne. Der er arbejdet med design af målestrækningen, den 

trykbærende del og det ydre design af måleren, så de samlede produktionsomkostninger kan holdes 

på det budgetterede. i de næste måneder, indtil projektets afslutning, er fokus på opdatering af de 

opstillede matematiske modeller, produktmodning af transducere samt verifikation af målenøjagtighe-

den. Herefter startes field test, typegodkendelse af måleren samt opbygning af produktionsapparat, 

så måleren kan være klar til salg inden udgangen af 2010.

Projektet er gået ind i sidste fase. nye og eksisterende katalysatorer er blevet i testet i et højteknolo-

gisk reaktorsystem. resultaterne kan bruges til at karakterisere katalysatormekanismen, men også til 

at lave mere effektive katalysatorer. i sCF’s CatLiq-pilotanlæg er der etableret en masse- og energiba-

lance for forskellige fødematerialer. resultaterne viser, at 70-80% af energien i føden kan genvindes i 

olien, hvilket er meget i forhold til andre 2. generations teknologier. Der er blevet genereret en meget 

mere grundlæggende viden om processens kemi. Motortest med en lille skibsdieselmotor på destillat 

af CatLiq-olie har givet gode resultater. en avanceret model af CatLiq-processen er ved at blive lavet. 

Den gør det muligt at simulere processen og kan dermed gøre brugen af procesenergi mere effektiv. 

Med de procesforbedringer, der er blevet lavet på pilotanlægget, er sCF nu klar til næste kommerciali-

seringstrin.

Cement er globalt det mest anvendte byggemateriale med en verdensproduktion på over 2 mia. 

tons om året, og efterspørgslen stiger. Konventionel cement består primært af klinker fremstillet 

ved meget høje temperaturer med høj CO2-udledning. i projektet udvikles dels nye bestanddele til 

cementen baseret på naturlige råstoffer, som kan fremstilles med lavt energiforbrug og erstatte en 

del af klinkerne, dels nye klinker, som optimeres til brug med de nye bestanddele. Målet er at reducere 

CO2-emissionen med 30%. Der er gennemført omfattende forsøg, og der er udviklet to nye typer 

cementmateriale på basis af hhv. ler og glas. Der er også udviklet en ny klinkertype, som ved reaktion 

med disse materialer udvikler høj styrke og derved giver en konkurrencedygtig cement. Pilotskala-

produktion af ler- og glasmaterialerne og fuldskalaproduktion af klinkerne er undervejs, så den nye 

cements egenskaber kan verificeres i fuld skala.

Projektet ser bl.a. på vandindholdet i olien – mindre vand vil forhindre korrosion i motoren, og do-

kumentation for lavt vandindhold kan mindske behovet for dyre inspektioner. Metalindholdet i olien 

fører til stort slid, og kan det styres, vil det være et godt redskab til vedligeholdelse; kan man samtidig 

styre oliens surhed, kan man opretholde en højere oliekvalitet. Kan disse faktorer styres, kan det 

bidrage væsentligt til mindre driftsomkostninger. Udfordringerne i projektet har bl.a. været at etablere 

hvilke egenskaber, nMr kan måle i olie; at udvikle et permanent magnetbaseret system med tilstræk-

kelig homogeneitet i det magnetiske felt, således at man får en opløsning på 4 ppm liniebredde; at 

udvikle en avanceret pulsgenerator/modtagerteknologi. Projektet er langt fremme, og det forventes, 

at en prototype, der kan møde ovennævnte specifikationer, vil være færdig i begyndelsen af 2010.

Varighed: 3 år

budget: 21 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Varighed: 2 år

budget: 15 DKKm

HtF-investering: 5 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 19 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Parter: nanonord A/s, AU – inAnO

Projektleder: Carsten tilm

Parter: Flonidan DC A/s, sDU – teK, 

Mads Clausens instituttet

Projektleder: tonny Frederiksen

Parter: sCF technologies A/s, AU – nAtUr, inAnO

AAU – ins, institut for energiteknik

Projektleder: Andreas rudolf

Partere: Aalborg Portland A/s, 

AU og AAU – inAnO, geUs

Projektleder: Lise Frank Kirkegaard

Varighed: 3,5 år

budget: 20 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

J J J J

J J J J

J J J J

J J J J
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næste generations højtemperatur brændsels-

celler (sofc) udvikles til at kunne imødekomme 

voksende krav til høj virkningsgrad, robusthed 

og driftssikkerhed. 

platformens formål er at øge mulighederne for 

effektiv fremstilling af 2. generations bioetha-

nol baseret på halm og andre afgrøderester.

Brændselsceller 
med høj ydeevne

udvikling af 
2. generations biobrændsel

Den videnskabelige del af projektet fokuserer på 1) hvordan CO2 blander sig med den konkrete olie 

under de givne tryk og temperaturforhold; 2) kan CO2 fortrænge yderligere olie fra kalken, når denne 

først er gennemstrømmet af havvand, 3) hvordan CO2 påvirker mineraloverfladerne i kalken; og 4) vil 

CO2 svække kalkens porøse struktur og øge tendensen til indsynkning. For at besvare disse spørgs-

mål er der gennemført en række forsøg ved højt tryk, og efterfølgende er de mekaniske egenskaber 

ved kalken målt, og der er simuleret i numeriske modeller. Det videnskabelige arbejde foregår i tæt 

samarbejde mellem DtU, geUs og geO. Arbejdet har bidraget med væsentlige input til DOng energys’s 

forretningsmæssige vurderinger af brugen af CO2 til øget olieindvinding. 

brændselscellerne skal samtidig kunne operere på basis af forskellige brændselsgasser som f.eks 

naturgas, biogas eller metanol. Projektet har vist, at ammoniak som brændstof kan anvendes direkte 

i forbindelse med den nye brændselscelleteknologi. en af de største udfordringer har været at udvikle 

og tilpasse materialer og processer, så højest mulige ydeevne opnås, uden at fremstillingsprisen bliver 

for høj. Projektet har integreret discipliner fra grundforskning vedr. elektrodemekanismer til anvendt 

teknologiudvikling samt udvikling af nye produktionsteknologier. Kendte materialer er blevet erstattet 

med nye metalliske legeringer, mens cellernes elektroder er forbedret ud fra landvindinger inden for 

nano-strukturerede kompositter. De udviklede celler har vist en rekordhøj ydeevne, og resultaterne 

peger på helt nye muligheder for at anvende sOFC inden for transportsektoren.

Platformen tager udgangspunkt i to danske teknologier udviklet af henholdsvis biogasol Aps og DOng 

energy A/s (inbiCOn A/s). For biogasol har platformen medvirket til en forbedret teknologi til forbe-

handling af biomasse og forbedrede metoder til fermentering af C5 sukre til ethanol. DOng energy 

har i 2009 indviet verdens største 2. generations bioethanolanlæg i Kalundborg. i anlægget omsættes 

halm til bioethanol, C5-melasse og biobrændsel. Platformen går nu ind i den afsluttende fase med 

fokus på yderligere optimering og udnyttelse af biomasse som en værdifuld råvare. Flere af de del-

tagende parter har hver for sig eller sammen opnået støtte fra eUs 7. rammeprogram eller nationale 

fonde til det fortsatte arbejde. Platformen har medvirket til at positionere området og har bidraget 

til udvikling af miljøet i Danmark, herunder en tættere dialog og samarbejde mellem universiteter og 

industri.

Varighed: 3 år

budget: 20 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 60 DKK

HtF-investering: 30 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 43,5 DKKm

HtF-investering: 22 DKKm

J

fase 4 — resultater – fra projekt til marked

Parter: DOng energy A/s, DOng energy e&P A/s,  

geO, geUs, DtU Kemiteknik, DtU Miljø

Projektleder: Charles nielsen

Parter: topsoe Fuel Cell A/s, Amminex A/s,

risø DtU, DtU Fysik

Projektleder: niels Christiansen

Parter: DOng energy A/s, novozymes A/s, statoil A/s, biogasol Aps, 

topsøe Fuel Cell A/s,Di, DtU systembiologi, KU – LiFe, risø DtU

Projektleder: Jesper bang Andersen

projektet skal dels tilvejebringe videnskabelige 

resultater vedrørende effekten af co2-injektion 

på et kalkfelt i nordsøen, dels afdække det for-

retningsmæssige perspektiv. 

øget olieudvinding 
gennem Co2 udnyttelse

J J J J

J J J J

J J J J
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biO / MeDiCO  

J projektstart – fra idé tiL projekt

2009 Vaccine imod kroniske sygdomme

bedre tandimplantater og færre smerter

blod-screening for tarmkræft på vej

bedre behandling for skizofreni

2008 Fremtidens celledyrkning – 4D CellVision

J det gode projekt – de første resuLtater

2008 Anfaldsalarm til epilepsipatienter 

mirskin – skræddersyet diagnostik til hudsygdomme

Ultralydsscanner – snart bedre og i 3D

LnA til kamp mod kræft og neurologiske sygdomme

Lyt til dit hjerte – med et hjerteplaster

bedre diagnosticering af ukendte kræfttumorer

2007 Kræftbehandling og genterapi i hjernen

Lettere vej til nye lægemidler 

J fokus – resuLtater og videreføreLse

2007 stamceller – gendanne ødelagt væv

skræddersyede vacciner 

testikelkræft skal opdages tidligere  

2005 Medicinsk vaccineplaster 

neurale proteser kan stoppe inkontinens

nænsom behandling af grå stær 

J resuLtater – fra projekt tiL marked

2005 innovAcc – partikelterapi til skønsom kræftbehandling

projekter

antal projekter: 20 projekter    

samlet budgetter: 360 dkkm 

procent: 30%   

år
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en ny vaccinationsmetode giver håb om, at man 

kan bruge kroppens immunforsvar til effektivt 

og skånsomt at bekæmpe sygdomme som he-

patitis c, kræft i knoglemarven og tuberkulose. 

inden for tandrekonstruktion indsættes der 

hvert år mere en 7 millioner implantater med 

generelt gode resultater. mere end 3,5 % af 

indgrebene fejler dog. 

tyktarmskræft kan, hvis kræften opdages 

tidligt nok, i de fleste tilfælde helbredes med 

en operation. en blodprøve skal kunne afsløre 

tyktarmskræft i et tidligt stadie.

vaccine imod 
kroniske sygdomme

Bedre tandimplantater 
og færre smerter

Blod-screening 
for tarmkræft på vej

Vacciner består oftest af ”immundominante” antigener, der er udvalgt, fordi de bliver genkendt af 

værtens immunforsvar under sygdommen. Dette princip har virket for en række klassiske forebyg-

gende vacciner. Derimod har strategien fejlet for terapeutiske vacciner imod kroniske sygdomme, hvor 

det naturlige immunsvar imod dominante epitoper ikke virker. Ligeledes har forsøg med vacciner til 

terapeutisk behandling af forskellige kræftformer generelt været skuffende. Projektet vil benytte en 

ny og innovativ strategi, kaldet ePi-expose, hvor vaccinesvaret rettes imod stykker af proteiner, der 

netop ikke er genkendt af immunforsvaret under den naturlige infektion. Vaccinationsstrategien er 

baseret på en ”cocktail” af brudstykker af proteiner koblet til nanopartikler. ePi-expose strategien vil 

blive afprøvet imod tuberkulose og hepatitis C samt for cancer i patienter med kræft i knoglemarven.

giver et nyt implantat problemer, er det selvfølgelig til stor gene og besvær for patienten. Lykkes 

indgrebet, er der hos langt de fleste patienter en meget lang helingsperiode på op til 9 måneder, fra 

implantatet er indsat, til selve tanden eller tandsættet kan indsættes, og processen er afsluttet. i den-

ne periode oplever patienten nedsat evne til at tygge og, ikke mindst, en nedsat æstetik – ofte med 

synlige mangler eller tydelige midlertidige løsninger. Projektets mål er at udvikle innovative overflader 

med den seneste viden inden for biologi og nanoteknologi. Ved brug af højteknologiske processer og 

analysemetoder på nanoskala skabes et aktivt funktionaliseret implantat, der kan fremme helingen, 

mindske generne og øge succesraten og dermed give patienter verden over en bedre og mere smerte-

fri proces.

tyktarmskræft opdages i 50 % af tilfældene så sent, at den har spredt sig, og prognosen for overle-

velse er dermed væsentligt reduceret. standardundersøgelsen for tyktarmskræft er koloskopi, som 

ud over at være omkostningskrævende er ubehagelig for patienten. De fleste undlader derfor at lade 

sig undersøge. Platformens mål er at udvikle en teknologi til måling af en ny biomarkør – micrornA – i 

blod. Metoden skal kunne opdage tyktarmskræft direkte fra en blodprøve. Den grundlæggende måle-

teknologi er udviklet, og der fokuseres på to teknologiske indsatsområder: 1) at udvikle og validere en 

række individuelle målesystemer, som gør det muligt at måle mængden af alle humane micrornA i en 

blodprøve; 2) at implementere målesystemerne hos parterne, således at den samme prøve altid giver 

ens resultater. Platformen kan derefter begynde den egentlige biomarkør-discovery og -udvikling.

Parterne i platformen har en fælles vision om at udvikle og markedsføre dels forebyggende og helbre-

dende lægemidler mod skizofreni, dels analyser til diagnostisk og personaliseret medicinsk behandling 

af skizofreni. Målet er at udvikle medicin, der er rettet specifikt mod sygdommens årsager og virknin-

ger i hjernens processer, og som dermed i højere grad kan afhjælpe sygdommens symptomer og inva-

liderende konsekvenser. Udviklingen bygger på parternes tidligere samarbejde, hvor man har set på 

anvendelsen af genetiske studier og opdagelser i udviklingen af laboratorieanalyser til diagnosticering 

af skizofreni og nye screeningsmetoder til lægemiddeludvikling. Platformen har den faglige afstemning 

af forventninger, afklaring af visioner, milestones, etablering af arbejdsgrupper m.m. på plads og er 

efter en lidt hektisk iPr-forhandling også kommet godt fra start. 

Varighed: 4 år

budget: 30 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 30 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 28,5 DKKm

HtF-investering: 14 DKKm

Parter: H. Lundbeck A/s, deCODe ehf., 

skt. Hans Hospita – Psykiatrisk Center

Projektleder: thomas Werge

Parter: statens serum institut, KU – LiFe, institut for grund-

videnskab og Miljø, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital 

Projektleder: else Marie Agger

Parter: elos Pinol A/s, teknologisk institut, AU – inAnO

Projektleder: Christian schärfe thomsen

Parter: exiqon A/s, Hvidovre Hospital, KU – LiFe, institut  

for Veterinær sygdomsbiologi, Århus Universitetshospital 

Projektleder: søren Jensby nielsen

Varighed: 4 år

budget: 42 DKKm

HtF-investering: 24 DKKm

J

fase 1 — projektstart – fra idÉ til projekt

skizofreni kan komme af pludselige ændringer 

i kromosomerne. det fandt danske forskere ud 

af sidste år. denne opdagelse skal nu udnyttes 

i udviklingen af lægemidler mod skizofreni. 

Bedre behandling 
for skizofreni

J J J J

J J J J

J J J J

J J J J
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projektet vil udvikle verdens mest avancerede 

intelligente inkubator til embryo- og celledyrk-

ning gennem integration af billedbehandling, 

3d-rekonstruktion og visualisering.

epilepsi skaber frygt, da man aldrig ved, hvor-

når et anfald kommer. ny eplaster-teknologi fra 

delta skal bruges i en anfaldsalarm, som kan 

skabe tryghed hos personer med epilepsi. 

kroniske hudsygdomme kan være generende, 

kosmetisk skæmmende, arbejdsmæssigt og so-

cialt invaliderende. en dansk-udviklet teknologi 

skal påvise psoriasis, eksem og kræft. 

ultralyd bruges til at undersøge bløde vævs-

strukturer i kroppen for f.eks. at finde kræft i 

leveren. 3d-billeder skal give bedre billeder og 

mere information.

fremtidens celledyrkning 
– 4d Cellvision

anfaldsalarm til 
epilepsipatienter 

mirskin – skræddersyet 
diagnostik til hudsygdomme

ultralydsscanner 
– snart bedre og i 3d

resultaterne i et tidligere HtF-projekt har givet et ”window of opportunity”, der skal udnyttes mak-

simalt til automatisk udvælgelse af de mest levedygtige befrugtede ægceller og kvantitativ analyse af 

stamcellelinier og klonede dyreceller. Målet er en inkubator, der automatisk overvåger og karakterise-

rer cellelinier og befrugtede æg. instrumentet udstyres med et ekspertsystem til dynamisk analyse af 

de inkuberede celler baseret på stereologiske algoritmer, 3D-rekonstruktion og mønstergenkendelse. 

instrumentet karakteriserer og kvalitetsvurderer løbende de embryoner og/eller cellelinier, der place-

res i instrumentet, og visualiserer målingerne. Dette vil forbedre behandlingen af ufrivilligt barnløse 

og kunne give Danmark en prominent rolle i forskningen inden for stamceller og udvikling af klonede 

dyremodeller for alvorlige sygdomme, f.eks. Alzheimer og Parkinson.

ictalcare, der har speciale i tekniske løsninger til personer med epilepsi, vil markedsføre alarmen 

under hensyn til brugernes behov og myndighedernes krav. På glostrup Hospital gennemføres et 

klinisk studie af sammenhængen mellem muskelkramper målt med et ePlaster og epileptiske anfald. 

Data fra dette studie sammenholdes med optagelser af kramper og anden muskelaktivitet målt med 

ePlastrene. sansemotorisk institut vil med deres viden om sansemotoriske målesystemer udvikle en 

algoritme, der kan detektere et epileptisk anfald med ePlastrene. grundlaget for de kliniske studier er 

udarbejdet, og den tekniske udvikling af ePlastre for optagelse af muskelsignaler er godt fremskre-

det. i starten af 2010 starter det første kliniske studie, der vil give vigtige indikationer for den videre 

udvikling af en pålidelig anfaldsalarm.

Målet er hurtigt at kunne finde frem til den rette behandling til den enkelte patient og skabe bedre 

metoder til udvikling og afprøvning af ny medicin. teknikken kan på en ny måde bestemme forekom-

sten af mikrornA-molekyler (mirnA) i huden. De spiller en vigtig rolle i vores immunforsvar og hudens 

almindelige reparationsmekanisme. Projektet har det første halve år fokuseret på at optimere teknik-

ker til isolering af mirnA fra hud og opbygge en infrastruktur, som sikrer effektiv prøveindsamling, 

databehandling og kommunikation. De første forsøg med celler viser, at mirnA kan skelne mellem 

raske celler og kræft, og de første psoriasisprøver har vist en klar adskillelse af rask og syg hud på 

basis af mirnA-profilen. Projektet er således nået de første skridt mod målet – skræddersyet mirnA 

diagnostik til den enkelte patient.

i moderne scannere kan billeder kun fokuseres optimalt i én dybde, og blodets bevægelse kun ses i én 

retning ad gangen. Dette projekt introducerer en ny scannemetode med syntetisk apertur-scanning. 

Her opsamles ultralyden fra alle retninger på samme tid. Det giver bedre fokusering og kontrast i bil-

lederne og gør det muligt at se blodets bevægelse i alle retninger. Ulempen er store datamængder og 

afledte beregninger. Målet er at udvikle nye algoritmer til databehandling, så fordelene kan udnyt-

tes fuldt ud. i det første år er forskningsskanneren sArUs ved at blive færdiggjort. Den kan optage 

data svarende til 14.000 tV-kanaler og har en regnekraft som flere tusinde PC’er. Der er udviklet en 

ny metode til syntetisk apertur-billeddannelse, der kan reducere beregningsmængden. Metoden skal 

udvikles til også at virke for 3D-billeder og til bestemmelse af blodets strømning i alle retninger.

Varighed: 4 år

budget: 44 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Varighed: 2,5 år

budget: 24 DKKm

HtF-investering: 13 DKKm

Varighed: 2,5 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Parter: b-K Medical Aps, DtU elektro, rigshospitalet

Projektleder: Jørgen Arendt Jensen

Parter: Unisense A/s, AU – sUnD, Klinisk institut og institut for 

genetik og bioteknologi, KU – LiFe, rigshospitalet

Projektleder: niels birger ramsing

Parter: DeLtA, ictalcare A/s, glostrup Hospital, 

AAU, sansemotorisk institut

Projektleder: Jørgen Kejlberg

Parter: Leo Pharma A/s, exiqon A/s, KU – sUnD og nAtUr,

rigshospitalet, gentofte Hospital

Projektleder: niels ødum

Varighed: 4 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

J

fase 2 — det gode projekt – de første resultater

J J J J

J J J J

J J J J

J J J J
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mere end 20% af alle dødsfald skyldes følger af 

kranspulsåreforsnævringer. detektion af støj 

fra pulsårerne skal redde menneskeliv.

Hos 5% af patienter med dissemineret kræft 

kan primærtumoren ikke påvises. dette van-

skeliggør behandlingen, da de fleste kræftfor-

mer behandles med skræddersyet kemoterapi. 

elektroporation skaber porer i cellemembraner 

med elektrisk spænding og kan dermed hjælpe 

molekyler, som ellers ikke kan trænge gennem 

cellemembranen, ind i cellens indre. 

Lyt til dit hjerte 
– med et hjerteplaster

Bedre diagnosticering af ukendte 
kræfttumorer 

kræftbehandling og 
genterapi i hjernen

grundstenen i platformen er en syntetisk efterligning af rnA kaldet LnA, som binder målgener speci-

fikt og effektivt. Herved kan man slukke for udvalgte gener, og LnA kan derved bruges i behandling af 

sygdomme, hvor nogle gener er for aktive, f.eks. kræft og flere neurologiske lidelser. Fem arbejds-

grupper er dannet og kommet godt fra start. Platformen har genereret et LnA bibliotek mod samtlige 

humane micrornA-molekyler, og der arbejdes på at udvide screeningsgrundlaget til at omfatte andre 

klasser af ikke-kodende rnA-molekyler. Med store robotstyrede screeninger med LnA-biblioteket er 

der identificeret flere interessante micrornA-molekyler, hvis potentiale nu testes i valideringsforsøg. i 

parallelle studier arbejdes der på at optimere de identificerede LnA for at øge effektivitet og affinitet 

for specifikke celletyper. Platformen har initieret forsøg med musemodeller for at afprøve nogle af de 

mest lovende kandidater.

Kranspulsårerne forsyner hjertet med friskiltet blod og er livsvigtige for hjertets pumpefunktion. 

Forsnævringer i kranspulsårerne er ofte symptomløse og manifesterer sig først som en akut blodprop i 

hjertet. Dette kan føre til varige skader i hjertemusklen. tidlig diagnostik har derfor stor betydning, da 

behandling kan iværksættes med det samme. Projektet tager udgangspunkt i, at man kan detektere 

de meget svage lyde, som forsnævrede kranspulsårer afgiver. støjsignalet behandles matematisk med 

specifikke algoritmer, og der laves en personlig risikovurdering: enten foreslås yderligere undersøgel-

ser, eller patienten frikendes for kranspulsåreforsnævring. Opdages kranspulsåreforsnævring i tide, 

kan ballonudvidelser eller bypass-operation måske helt undgås. Projektet har udviklet og testet et 

prototypesystem, og næste generation nærmer sig klinisk testning i patienter i begyndelsen af 2010.

Projektet arbejder på at udvikle en ny, molekylærdiagnostisk klinisk test baseret på micrornA og/eller 

mrnA-profiler, der hurtigt kan identificere ukendte primærtumoren (CUP), og samtidig påvise nye mål 

for behandling. Projektet har indsamlet og analyseret vævsprøver. resultaterne danner basis for en 

micrornA CUP-classifier, som kan klassificere 26 vævsgrupper med over 80 % sikkerhed. Klassifikation 

baseret på mirnA ekspressionsdata er færdigudviklet og har en testnøjagtighed ved ”leave-one-out” 

krydsvalidering på circa 90% på 16 cancertyper og en normal klasse. Det er dog stadigvæk kompliceret 

at klassificere CUP på grund af værtsvæv-effekter. Der arbejdes på en række strategier, såvel på data- 

og modelsiden, for at løse dette problem. sideløbende arbejdes der med en klinisk protokol, som skal 

afklare den diagnostiske sikkerhed af micrornA-chip’en.

Varighed: 3,5 år

budget: 75 DKKm

HtF-investering: 43 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 9 DKKm

Varighed: 4 år 

budget: 24,5 DKKm 

HtF-investering: 14 DKKm 

Parter: santaris Pharma A/s, ribotask Aps, 

H. Lundbeck A/s, KU – briC, sDU – nAC

Projektleder: Anders H. Lund

Parter: Acarix A/s, AAU – ins, institut for 

sundhedsvidenskab og teknologi, rigshospitalet

Projektleder: Claus b.V. Christensen

Parter: exiqon A/s, rigshospitalet – Onkologisk klinik, 

KU – sUnD

Projektleder: gedske Daugaard

Parter: sonion A/s, Herlev Hospital, 

glostrup research institute

Projektleder: Lasse staal

Varighed: 4 år

budget: 22 DKKm

HtF-investering: 11 DKKm

elektroporation kan øge virkningen af eksempelvis kemoterapi (elektrokemoterapi) eller DnA-terapi 

(genterapi). Projektets mål er at udvikle og afprøve en elektrode til behandling af kræft og andre 

sygdomme i hjernen. Det forsknings– og udviklingsmiljø, der blev etableret i 2008, har i 2009 skabt 

en række lovende resultater. 1) succesfuld behandling af tumorer i rottehjerner med elektrokemote-

rapi og publicering af prisvindende poster. Første artikel om dyreeksperimentielle forsøg indsendt til 

peer-reviewed tidsskrift. 2) udstyr til behandling af mennesker er næsten færdigudviklet og afprøvet i 

større dyr med gode resultater. 3) det første af en række patenter står foran udstedelse; og 4) der er 

etableret et solidt kommercialiseringsgrundlag. De vigtigste succeskriterier for 2010 er at få de første 

patienter i behandling og at skabe grundlag for videre positiv udvikling.

platformens mål er at bruge lna til at udvikle 

tre specifikke lægemiddelkandidater mod kræft 

og neurologiske sygdomme. 

Lna til kamp mod kræft  
og neurologiske sygdomme

J J J J

J J J J
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platformen har vist, at pet-skanning kan bru-

ges til en hurtigere, billigere og bedre afprøv-

ning af nye kræftlægemidler. 

projektets mål er at bruge patienters egne 

celler til at reparere bruskdefekter, som giver 

smerter i led, og til at hjælpe patienter, der 

lider af inkontinens. 

kontrol med eksisterende og eventuelle 

pandemiske sygdomme, såsom den florerende 

H1n1 influenzavirus, kræver udvikling af nye og 

forbedrede vaccineteknologier. 

Lettere vej til 
nye lægemidler

stamceller 
– gendanne ødelagt væv

skræddersyede  
vacciner

Foreløbigt har forsøg med stor succes været udført i dyr med implanterede humane kræftsvulster, 

hvor en effekt har kunnet påvises allerede efter 2 timer: en effekt, der normalt først afsløres efter 

uger. Det er således bekræftet, at platformens idé er bæredygtig. i det kommende år vil der være 

særligt fokus på at udvide antallet af Pet-tracere, så endnu flere relevante vævsegenskaber (f.eks. 

iltmangel og programmeret celledød) kan bestemmes, og deres påvirkning under effektiv kræftbe-

handling følges. et andet fokusområde vil være at få overført teknologien til afprøvning af disse nye 

kræftmidler i patienter. Det er platformens ambition at udføre de første Pet-skanninger i menne-

sker inden for det næste år. Der har været stor interesse for hidtidige resultater såvel nationalt som 

internationalt. Alt tyder således på, at der vil være et betydeligt marked for vores platform, når den er 

færdigudviklet.

Projektets vision er at etablere behandlinger med stamceller, der bygger på regeneration af ødelagt 

væv ved at kombinere patientens celler med et bionedbrydeligt scaffold. et scaffold er en porøs 3D 

struktur, hvor porestørrelsen passer til de celler, der bliver sået i strukturen. scaffoldet nedbrydes i 

samme hastighed, som nyt væv dannes. når defekten er helet, vil der ikke være mere ”fremmedle-

geme” tilbage i patienten. Ved bruskregeneration udtages en bruskbiopsi hos patienten. Fra biopsien 

opformeres cellerne, og når de er i stand til at gro videre i patienten, sås de på scaffoldet, som 

efterfølgende implanteres i patienten. samme princip skal nu afprøves ved defekte sphinctermuskler. 

scaffoldet skal redesignes for at kunne håndtere celler i det mere ”aktive” muskelmiljø, og der skal 

udvikles nye kvalitetssikringsmetoder til at sikre, at de opformerede muskelceller har en kvalitet, så de 

kan regenerere muskel.

i projektet arbejdes der på at skabe en vaccine-platformsteknologi, der vil kunne bruges bredt imod 

vidt forskellige sygdomme som f.eks. influenza og klamydia. Den nyudviklede vaccineteknologi er sær-

deles lovende og har vist sig at gøre influenzavacciner mange gange mere effektive end de eksisteren-

de. et af de betydningsfulde perspektiver er, at vaccinedosis derved kan mindskes, og flere mennesker 

kan tilbydes vaccinen i forbindelse med pandemilignende situationer. influenzastudierne gennemgår 

nu den sidste fase, hvor resultaterne vil give information om, hvorvidt vaccinen vil være virksom i men-

nesker. Målet for 2010 er derfor at planlægge de kliniske afprøvninger i mennesker. Projektgruppen 

arbejder desuden på en vaccine-teknologi til brug i en vaccine mod klamydia. Det forventes, at der er 

en prototype klar i 2010.

Varighed: 5 år

budget: 52 DKKm

HtF-investering: 25 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 20 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Parter: topotarget A/s, KU – sUnD, Cluster for Molecular imaging, 

rigshospitalet – Klinik for Klinisk Fysiologi, nuklearmedicin & Pet

Projektleder: Andreas Kjær

Parter: Coloplast A/s, interface biotech A/s, KU – FArMA, Århus 

Universitetshospital, Herlev og glostrup hospital

Projektleder: Hanne everland

Parter: statens serum institut, KU – FArMA, 

KU – LiFe

Projektleder: else Marie Agger

Varighed: 3 år

budget: 20 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

J

fase 3 — fokus – resultater og videreførelse

testikelkræft er den hyppigste kræftsygdom 

blandt unge mænd, og incidensen er stigende. 

testikelkræft stammer typisk fra forstadiecel-

ler, såkaldte carcinoma in situ (cis) celler. 

testikelkræft skal opdages  
tidligere

Ved tidlig diagnosticering af testikelkræft vha. Cis-celler kan invasion og metastasering forhindres. 

Kun få patienter får dog stillet diagnosen Cis, da stadiet er asymptomatisk. behandling af Cis er mere 

skånsom end behandling af invasiv testikelkræft. Der er derfor store fordele, hvis man non-invasivt 

kan opspore Cis. På rigshospitalet har vi identificeret proteinet AP-2γ som en stærk og specifik markør 

for Cis-celler og konstateret, at cellerne kan afstødes til sædvæsken. Mikroskopi af sædprøver for 

identifikation af de meget få Cis-celler er yderst arbejdskrævende, og det er derfor essentielt, at me-

toden automatiseres. Denne del af projektet varetages af eksperter på Visiopharm, der er specialise-

rede i udvikling af software til automatiseret kvantitativ mikroskopi. Vi anslår verdensmarkedet til at 

være mere end 1 mill. test/år alene blandt risikogrupper.

Varighed: 3 år

budget: 20 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Parter: Visiopharm A/s, in situ rCP A/s, rigshospitalet –  

Afdeling for vækst og reproduktion, Aarhus Universitetshospital 

Projektleder: Kristian Almstrup

J J J J
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projektets primære formål er at udvikle et me-

dicinsk implantat til behandling af urin-inkonti-

nens ved hjælp af nervestimulation. 

når vi bliver ældre nedbrydes vævet i linsen, 

som bliver grå og uigennemsigtig. dette kaldes 

”grå stær” og gør, at vi langsomt mister synet, 

som vist på højre side af billedet. 

neurale proteser kan  
stoppe inkontinens

nænsom behandling 
af grå stær

Projektets succeskriterium er, at plastervaccinationen skal give beskyttelse mod en given sygdom på 

linje med traditionel injektion. teknologien bygger på en formulering med specielt udviklede nanopar-

tikler, Posintro™, der integreres i plasteret. nanopartiklerne lader vaccinen passere gennem huden og 

fungerer også som et hjælpestof, der forstærker immunsvaret. i projektet undersøges de immunolo-

giske mekanismer ved plastervaccination og nanopartiklernes transport gennem huden. Projektet har 

nået sidste fase, hvor effekten af plasteret og den biologiske sikkerhed er dokumenteret i dyremodel-

ler med stivkrampevaccine. Det sidste arbejde vil fokusere på dels at videreudvikle plasteret til klinisk 

afprøvning for et udvalgt antigen, dels at udvikle konceptet til uspecifik forstærkning af traditionelle 

injicerede vacciner. sideløbende skal det kommercielle potentiale og strategien for markedsføring 

fastsættes.

Protesens kliniske effekt er baseret på elektrisk stimulation af nervebaner i bækkenbunden, som be-

hovsaktiveres ved hjælp af en ikke-implanteret betjeningsenhed. Den implanterede del af systemet vil, 

ligesom en hjertepacemaker, bestå af en pulsgenerator, som kobles til en stimulationselektrode. en 

markedsanalyse har dokumenteret et stort markedspotentiale, understøttet af interviews med både 

behandlere og potentielle slutbrugere. Den umiddelbare effekt af behandlingen er blevet afprøvet i 

kliniske studier med lovende resultater. Med udgangspunkt i disse studier ønskes det nu at udvikle et 

produkt til langtidsimplantation. teknologien er i øjeblikket ved at blive afprøvet i kroniske dyreforsøg. 

Det vurderes muligt at implantere den første elektrode i et menneske inden projektperiodens udløb 

i april 2011. Det foreløbige arbejde har resulteret i 4 patentansøgninger og adskillige videnskabelige 

publikationer.

i rige lande kan grå stær behandles med en operation, men i fattige lande behandles det ikke. Projek-

tet har udviklet og patenteret en nænsom behandling, hvor øjet helbredes ved en belysning, hvilket 

burde være mindre risikabelt end en operation. Projektet i gang med dyreforsøg og søger om tilladelse 

til at prøve metoden på mennesker. næste skridt er at finde en kommerciel partner til at videreføre 

udviklingen. i projektet arbejdes også på at lave en fiberlaser, der kan bruges til denne behandling. 

Udviklingen har allerede givet kommerciel gevinst, idet fiberlaseren i dag indgår i nKt Photonics super-

continuum produkter. Disse kombinerer egenskaber fra en lampe og en traditionel laser og fremstår 

dermed som et paradigmeskifte inden for biomedicin og halvlederindustrien. nKt har dags dato solgt 

over 140 superK produkter og forventer øget vækst i de kommende år.

Varighed: 4 år

budget: 16 DKKm

HtF-investering: 8 DKKm

Varighed: 5 år

budget: 60 DKK

HtF-investering: 30 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 42 DKKm

HtF-investering: 21 DKKm

J

fase 4 — resultater – fra projekt til marked

Parter: Coloplast A/s, nordic Vaccine A/s,

KU – FArMA, rigshospitalet

Projektleder: Flemming Madsen

Parter: neurodan A/s, AAU – ins, Center for sansemotorisk 

interaktion 

Projektleder: Jesper nielsen

Parter: nKt Photonics A/s, DtU Fotonik,

glostrup Hospital – øjenafdeling

Projektleder: Lasse Leick

projektets mål er at udvikle et vaccineplaster, 

der gør det muligt at vaccinere smertefrit og 

effektivt uden sprøjter og kanyler. 

medicinsk 
vaccineplaster

projektet nærmer sig sin afslutning inden for et 

område med stor aktualitet: partikelterapi. lige 

nu diskuteres det, hvor i danmark et anlæg skal 

placeres. 

innovacc – partikelterapi til 
skønsom kræftbehandling

Parter: DAnFYsiK A/s, b. rustfrit stål A/s,

AU – isA, ingeniørhøjskolen i Århus

Projektleder: bjarne roger nielsen

Varighed: 4 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Projektet har haft tre delprojekter: Udvikling af nye vakuumkamre blev fremskyndet, da en løsning 

skulle findes til det første af Danfysik’s partikelterapianlæg. Delprojektet gav resultater på bare 1½ 

år. Komponenterne blev en kommerciel succes og en integreret del af det første anlæg. Delprojektet 

profildetektor til proton- og kulstof-partikelstråler baseret på optiske fibre har i store træk fulgt det 

planlagte forløb. en prototype blev testet i 2009, og sieMens købte efterfølgende patentrettighe-

derne. Det er gået langsommere med udviklingen af en accelerator-magnet baseret på højtemperatur 

superledere. Det er projektets største satsning. teknologiens relativt lave udviklingsniveau betyder, 

at mange af de nødvendige processer er udviklet fra bunden. Der mærkes nu en stigende interesse fra 

acceleratorindustrien omkring denne type magneter, så satsningen har vist sin berettigelse.

J J J J
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it / teLe  

J projektstart – fra idé tiL projekt

2009 Avanceret radioteknologi til mobil og satellit

energi- og driftsbesparelser med optisk teknologi 

3D-ørescanner til det personlige høreapparat

2008 4g Mobilkommunikation og testplatform – 4gMCt

J det gode projekt – de første resuLtater

2008 Wafer-baseret kamerateknologi

Vejen til 100 gigabit ethernet 

Høreapparater med bedre trådløs teknologi 

2007 galileo – fremtidens gPs i europa 

CAMMP – når medierne smelter sammen 

J fokus – resuLtater og videreføreLse

2007 Verdens mindste målepind til computerchips

Optical transducer systems – lys måler lyd og vibration

Mobile Home Center 

2006 Danes – teknologi med indbygget intelligens 

Mikrofoner til fremtidens mobiltelefoner 

2005 erP-software til små- og mellemstore virksomheder 

J resuLtater – fra projekt tiL marked

2006 tV på bredbånd

projekter

antal projekter: 16 projekter    

samlet budgetter: 252 dkkm 

procent: 21%   

år
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markedet for mobile højhastighed internet-

services er i kraftig vækst, men de underlig-

gende systemer har ikke kapacitet til at støtte 

efterspørgslen. 

Hurtig, energieffektiv og billig interconnect-

teknologi er kritisk for datacenterudbydere. ny 

teknologi giver energi- og driftsbesparelser og 

mulighed for højere båndbredde. 

alle ører er forskellige, og derfor skal høreap-

parater personligt tilpasses. Håndholdt 3d-øre-

scanner kan gøre ubehagelige silikoneaftryk 

overflødige og give bedre høreapparater. 

avanceret radioteknologi  
til mobil og satellit

energi- og driftsbesparelser  
med optisk teknologi

3d-ørescanner til det  
personlige høreapparat

Projektets mål er på tværs af frekvensbånd og accessteknologier at kunne tilbyde høj kapacitet og høj 

effektivitet. For at skabe trådløse datanetværk, der tilfredsstiller markedsbehovet, skal der udvikles 

nye radioteknologier og netværksmetoder, der først og fremmest har øget kapacitet, men samtidigt 

også understøtter en globalt eskalerende mængde frekvensbånd og kravet om høj effektivitet for 

at sikre en miljøvenlig profil. Ydermere er det nødvendigt, at de nye løsninger tilgodeser nuværende 

UMts-netværk samt fremtidens Lte-netværk for at beskytte gældende investeringer. De fundamentale 

teknologier, der kan opfylde disse krav, er agnostiske i forhold til thrane & thrane’s og radiocomp’s 

komplementære markeder og af stor forskningsmæssig interesse for DtU. teknologierne adresserer 

globale markeder med et totalt markedspotentiale på 10 mia UsD i 2012 og 20 mia UsD i 2014. 

Det er ofte spået, at elektriske forbindelser i servere og routere vil blive erstattet med optiske forbin-

delser. Det er ikke sket, da optiske komponenter har været langt dyrere end elektroniske. Projektet vil 

udvikle en teknologi, der gør det muligt for de optiske forbindelser at konfigurere sig selv og derved 

reducere tidskrævende og dyre test, inden modulerne monteres i serverne. Dette gøres ved, at mod-

tageren karakteriserer det modtagne signal og sender information tilbage til senderen, der derefter 

justerer det sendte signal. når signalets karakteristika sendes tilbage til senderen via en optisk for-

bindelse, påvirker det den direkte datatrafik minimalt. et sådant system kan reducere strømforbrug og 

produktionsomkostninger, automatisk kompensere for temperaturvariationer og varsle, når de optiske 

komponenter nærmer sig deres endelige levetid.

Projektets mål er at udvikle en ørescanner, der kan revolutionere den personlige tilpasning af høreap-

parater. i dag tilpasses høreapparater ved, at et silikoneaftryk af øregangen 3D-scannes som grundlag 

for computerstyret design og fremstilling af høreapparatskallen. en ørescanner vil skabe værdi for 

høreklinikker og producenter, da arbejdsgangen forenkles væsentligt, og vil samtidig være mere 

patientvenlig. særligt børn oplever øreaftryk som ubehagelige, og da de vokser, skal aftrykkene laves 

jævnligt. Den nye ørescanner giver også nye muligheder for at tilpasse høreværn og headsets. Ud-

fordringen ligger i at bringe et nyt koncept for en optisk 3D-scanner fra laboratoriet til praktisk brug, 

herunder bl.a. udvikle en optisk miniatureprobe, der passer ind i øregangen og kan foretage hurtig 

behandling af store mængder billeddata.

Ved at forske inden for test og produktionsoptimerede designmetoder samt nye teknologier til at 

forbedre ydelse og reducere effektforbruget, forventes det, at parterne kan tage et kvantespring 

i forbedret konkurrenceevne for udvikling af fremtidige mobiltelefon chip-set og kommunikations-

testudstyr i Danmark. 4gMCt platformen vil have fokus på kommercialisering af den kommende 4g 

standard, UtrAn Long term evolution (Lte) med følgende partnere:

• infineon technologies er en ledende chip-leverandør for mobile kommunikationsprodukter.

• Agilent technologies er verdens førende firma inden for testudstyr til mobilkommunikation.

• Aalborg Universitet er internationalt anerkendt inden for forskning i trådløs kommunikation.

Varighed: 4 år

budget: 90 DKKm

HtF-investering: 45 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 27 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Varighed: 2 år

budget: 10 DKKm

HtF-investering: 6,7 DKKm

Parter: infineon technologies Denmark A/s, Agilent technolo-

gies Denmark A/s, AAU – ins, institut for elektroniske systemer

Projektleder: Mikael bergholz Knudsen

Parter: radiocomp Aps, thrane & thrane A/s, 

DtU Fotonik

Projektleder: søren Danielsen

Parter: iPtronics A/s, DtU Fotonik

Projektleder: Christophe Peucheret

Parter: 3shape A/s, DtU informatik,

bispebjerg Hospital

Projektleder: Mike van der Poel

Varighed: 3 år

budget: 17 DKKm

HtF-investering: 9,5 DKKm

J

fase 1 — projektstart – fra idÉ til projekt

målet med 4gmct platformen er at udvikle en 

4g mobil kommunikationsplatform med fokus 

på høj ydelse, let testbarhed, et lavt strømfor-

brug og lave produktionsomkostninger. 

4g mobilkommunikation  
og testplatform – 4gmCt

J J J J
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optiske systemer produceres med metoder, der 

svarer til produktion af elektroniske produkter 

i 1950erne. det står i vejen for krav om højere 

billedkvalitet og mere funktionalitet. 

Brugerne af internettet bevæger sig hen imod 

kapacitetsintensive services, hvilket kræver at 

båndbredden i internettet mangedobles. 

visionen er at udvikle trådløse koblingsele-

menter til høreapparater. effektivitet, størrelse 

og pris skal være eksisterende systemer 

overlegne. 

Wafer-baseret  
kamerateknolgi

vejen til 100 gigabit 
ethernet

høreapparater med bedre 
trådløs teknologi

i 1950erne brugte man manuel montering af enkeltkomponenter, hvilket var ineffektivt og omkost-

ningstungt. Udviklingen af den integrerede elektroniske chip førte til den sofistikerede elektronik, 

som er en vigtig del af enhver husholdning i dag. Det er projektets mål at “kopiere” denne industrielle 

succes med udviklingen af den ”integrerede Optiske Chip”, således at vi kan fremstille optiske kom-

ponenter til konsumermarkedet. i projektet udvikles en ny fremstillingsteknologi til kameramoduler i 

mobiltelefoner, der vil kunne levere bedre optik uden at forøge størrelse og pris. Projektet henvender 

sig til producenterne af den stigende andel af mobiltelefoner med indbygget højopløsningskamera, et 

marked man forventer, vil nå 500 millioner enheder i 2009.

Den voldsomme forøgelse af trafikken på nettet skaber frygt for, at internettets kapacitet snart kan 

slippe op. Mens løsninger i dag er baseret på overførselshastigheder på 10 gigabit per sekund, så er 

det projektets mål at muliggøre en 10-dobling af denne kapacitet. Parterne udvikler derfor teknologi 

til switching, båndbreddestyring, monitorering og transmission fra flere tusind kunder på én 100 

gigabit per sekund forbindelse. i projektets første halvår er der blevet udviklet en bit-error-rate tester 

til 100 gigabit, og man er begyndt på udviklingen af et linjekort til pakkeprocessering og trafikma-

nagement. Yderlige er der iværksat udvikling af OPnet modeller, som giver os mulighed for at designe 

effektive multicasting arkitekturer og algoritmer til switch-fabrikker.

elementerne skal anvendes i små autonome enheder, specielt høreapparater, og skal kunne overføre 

både information og energi. Den trådløse overførsel kan foregå via radiobølger, men også via såkaldt 

nærfeltskobling. Der er fordele og ulemper ved begge metoder. Vi har klarlagt de grundlæggende 

koblingsmekanismer for både informations- og energioverførsel. Udnyttelse af såkaldte resonante 

forhold er afgørende for at opnå meget små dimensioner og en rimelig effektivitet. en række be-

regningsmetoder er tilpasset de konkrete anvendelser, og flere designs er realiseret og afprøvet. Vi 

er tæt på at kunne realisere antenner, der opfylder de krav, som er opstillet. både informations- og 

energioverførsel er demonstreret. næste skridt er at finde frem til konstruktioner, som kan integreres 

i apparaterne og udnytte den meget begrænsede plads bedst muligt. Dette kræver helt specielle frem-

stillingsmetoder.

For at forstå tilgængelighed, nøjagtighed og nuværende satellitsignalers begrænsninger er der gen-

nemført eksperimenter med kommercielle, open-source og egen-udviklede eksperimentelle galileo/

gPs modtagere i forskellige bygningstyper. nuværende metoder kan ikke modtage disse signaler i 

indendørssituationer, og der er derfor arbejdet på udvikling af metoder til 1) håndtering af svage og 

reflekterede satelitsignaler; 2) supplering af galileo/gPs med kombinationer af andre sensorer, f.eks. 

inertielle sensorer. Der er opnået en række gode resultater, f.eks. en forbedret og operationel forstå-

else af problemer med signalmodtagelse indendørs og graden af nøjagtighed. toolboxen indeholder 

nu flere kernekomponenter, der implementerer disse resultater, og danner grundlag for udvikling af de 

første prototyper. Disse testes, imens udviklingsarbejdet fortsætter.

Varighed: 3 år

budget: 48 DKKm

HtF-investering: 25 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 25 DKKm

HtF-investering: 14 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 26 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 22 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Parter: terma A/s, Dansk Landbrugsrådgivning, systematic 

software engineering A/s, Alexandra instituttet A/s,  AU – Daimi 

og Handelshøjskolen, AAU – ins, Kommunikationsteknologi 

Projektleder: Andy Drysdale

Parter: Kaleido technology Aps, nokia Danmark A/s,

CemeCon scandinavia A/s, risø DtU

Projektleder: Per ibsen

Parter: t-PACK A/s, Xena networks Aps, DtU Fotonik

Projektleder: sarah ruepp

Parter: Widex A/s, teknologisk institut, DtU elektro

DtU Mekanik, DtU nanotech

Projektleder: Leif Højslet Christensen

J

fase 2 — det gode projekt – de første resultater

platformens kerne er en toolbox med værktøjer 

og metoder til effektiv udvikling af positione-

ringsapplikationer til indendørs-, udendørs- el-

ler kombineret inden-/udendørsmiljøer. 

galileo – fremtidens gps  
i europa

J J J J

J J J J

J J J J

J J J J
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projektet udvikler ny måleteknologi baseret på 

mikroskopiske 4-punkts-prober, der kan måle 

på de siliciumskiver, der ender som fremtidens 

mikrochips. 

lyd og vibration måles traditionelt med elek-

triske sensorsystemer. optik har mange steder 

erstattet elektronik og kan nu tilføre nye mu-

ligheder inden for lyd- og vibrationsmålinger. 

verdens mindste målepind  
til computerchips

optical transducer systems 
– lys måler lyd og vibration

Converged Advanced Mobile Media Platforms, CAMMP, samler virksomheder og offentlige forsknings-

institutioner. Visionen i CAMMP er at udvikle de teknologiske, brugermæssige og forretningsmæssige 

potentialer i en ensartet serviceinfrastruktur. Platformens centrale succeskriterier er at finde de tek-

nologiske og økonomiske drivkræfter og barrierer, som skal overvindes, hvis man skal skabe en fælles 

infrastruktur. Derudover skal nye typer af mobile brugergrænseflader og applikationer undersøges 

ud fra dels konkrete brugerbehov, dels industriens muligheder for at realisere dem. Ved at inddrage 

brugerskabt audiovisuelt indhold og mobil interaktion arbejdes der på at opstille nye former for 

personaliserede mobile koncepter. Målet er nye værdikomplekser for distribution af næste generations 

digitale medier og en udbygning af eksisterende forsknings- og industrikompetence.

De prober, der udvikles i projektet, er meget små elektriske målepinde. teknologien kan give pro-

ducenterne vigtig kvalitetsinformation under produktionen. Da målingerne er ikke-destruktive, kan 

der opnås en stor besparelse, idet de målte emner kan bruges i den videre produktion. Der arbejdes 

på teknologier til bestemmelse af elektrisk modstand, ladningskoncentration og mobilitet i tynde og 

inhomogene overflader, og der er foretaget en automatisering og industrialisering af målesystemet, 

så det kan benyttes i et produktionsmiljø. Projektet har publiceret i internationale tidsskrifter, og 

flere af de udviklede teknologier er under patentering. Første version af målesystemet er allerede 

markedsført og har skabt stor opmærksomhed. næste skridt i kommercialiseringen er en række kun-

despecificerede tests og evalueringer. samtidig arbejdes der på at forfine måleteknologien og tilføje 

supplerende målemetoder.

Med kompetencer inden for optik, akustik, vibration, mikroteknologi og sensorer er projektet i gang 

med at udvikle optiske sensorsystemer, der kan skabe stærkt forbedrede målesystemer. Projektpar-

terne har i det første år etableret et godt tværfagligt samarbejde og sikret løbende forventningsaf-

stemning. Der er tidligt i forløbet fokuseret på at præsentere prototyper for markedet og identificere 

testkunder. De første resultater blev med stor succes præsenteret på en international udstilling. Uni-

versitetspartnerne har præsenteret en stribe nye ideer, som - om ikke bøjer naturlovene - så omgår 

dem, hvilket er afgørende for projektets succes. resultaterne publiceres og patentvurderes. Fremover 

vil udvalgte testkunder danne grundlag for reviderede kravspecifikationer, som der arbejdes videre 

med både forsknings- og udviklingsmæssigt og kommercielt.

Varighed: 4 år

budget: 42,5 DKKm

HtF-investering: 22 DKKm

Varighed: 2 år

budget: 18 DKK

HtF-investering: 10 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 24 DKKm

HtF-investering: 13 DKKm

Parter: Dr, nokia, Motorola, Molex, UnWire Aps,

DtiC, bsD, AAU – ins, Center for kommunikation

Projektleder: Archibald Vinther-Knudsen

Parter: Capres A/s, DtU nanotech, DtU Danchip

Projektleder: Henrik bækbo

Parter: ibsen Photonics A/s, DPA Microphones A/s, 

brüel & Kjær sVM A/s, DtU Fotonik, DtU nanotech

Projektleder: bjarke rose

cammp er et strategisk samarbejde med fokus 

på de muligheder sammensmeltning af inter-

net, digitalt tv, radio og mobilkommunikation 

giver.

Cammp – når medierne smelter 
sammen

flere og flere mennesker rejser meget og har 

flere hjem. i mobile Home center projektet 

arbejdes der med at forstå disse moderne 

nomaders livsstil. 

mobile home Center

Parter: bang & Olufsen A/s, Alexandra instituttet A/s,

AU – DnF, Datalogisk institut, Arkitektskole Aarhus – Design

Projektleder: Marianne graves

Varighed: 3 år

budget: 19 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Målet er at designe en infrastruktur og en række applikationer, der gør det nemmere at føle sig 

hjemme, dér hvor man er. Der udviklet en infrastruktur, et mobilt produktinterface og applikationer, 

der udnytter infrastrukturen til at skabe nye forbindelser mellem flere hjem, til at indrette sig med 

egne medier dér, hvor man er, med det udstyr, der er; samt til at dele oplevelser med folk, man møder. 

Projektet arbejder lige nu med to patentansøgninger og har bidraget med publikationer, der beskriver 

infrastruktur, applikationer samt de første eksperimentelle tests. Projektets udviklingsmetoder og 

resultater har påvirket produktudvikling hos b&O. Projektet arbejder meget konkret med kommercia-

lisering, idet der arbejdes med at tilpasse MHC løsninger til en specifik kunde. Herudover arbejdes der 

med at udvikle en ny forretningsmodel, der adresserer de moderne nomaders behov.

J

fase 3 — fokus – resultater og videreførelse
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indbygget intelligens vil i fremtiden kunne 

findes i alt fra klima- og energistyring, effektiv 

og etisk landbrugsdrift til sikker medicinsk 

behandling og styring af satelitter. 

med mems-teknologi kan man bygge mikrosko-

piske mikrofoner direkte på en tynd silicium-

skive. resultatet er verdens bedste og mindste 

industrielt produceret mobilmikrofon.

udgangspunktet for projektet er et stort 

globalt marked estimeret til 60 milliarder $ per 

år i 2010 for enterprise ressource planning 

systems (erp-systemer).

danes – teknologi med  
indbygget intelligens

mikrofoner til fremtidens 
mobiltelefoner

erp-software til små-  
og mellemstore virksomheder

Platformens mål er at udvikle området indlejrede intelligente systemer på tværs af virksomheder og 

sektorer. gennem forskning og udvikling forbedres partnernes metoder og værktøjer, så virksomhe-

derne opnår bedre kvalitet og time-to-market. De udviklede teknikker, der har vist en kraftig reduk-

tion i tid brugt til testplanlægning og design, overføres nu til de øvrige virksomheder. integration med 

kommercielle værktøjer er under udvikling, og første patentansøgning er indsendt. nye prisvindende 

resultater er opnået for sikkerhedskritiske systemer, der gør det muligt mere effektivt og præcist at 

garantere, at kritiske delprogrammer afvikles inden for givne tidsgrænser, f.eks. at en airbag udløses 

inden for nogle få millisekunder, uanset hvornår en kollision indtræffer. For moderne processorarki-

tekturer er en sådan tidsanalyse forbundet med særdeles store udfordringer.

Mikrofonen består af tre chips: en MeMs, en AsiC og en substrat chip. Projektet vil udvikle en produk-

tionsmetode, der reducerer kostprisen og øger integrationsniveauet ved at mindske brugen af silicium. 

tre kritiske teknikker er succesfuldt demonstreret, og der er indleveret to patentansøgninger. i den 

sidste del af projektet skal de udviklede teknikker kombineres, og resultatet testes op mod teoretiske 

beregninger. Den første demonstrator realiseres ved hjælp af faciliteter på Danchip, DtU. Der fokuse-

res på de kritiske processer, der fremkommer, når man kombinerer de nyudviklede teknikker, herunder 

den fysiske håndtering af de enkelte elementer. som afslutning på projektet er en mere avanceret 

demonstrator planlagt. en MPW-kørsel gør det muligt at kombinere erfaringer fra Danchip med et on-

chip integreret kredsløb og derved fremstille et monolitisk mikrofondesign.

nuværende erP-systemer har en forældet arkitektur, der betyder, at de er meget kostbare at imple-

mentere og vedligeholde. Formålet med projektet er derfor at udvikle en ny arkitektur baseret på mere 

moderne metoder, værktøjer og teknologier (fx Web 2.0 teknologier), der kan reducere ’total cost of 

ownership’ til halvdelen af det nuværende. Der er nu udviklet en prototype på en sådan ny arkitektur, 

som er under programmering. Denne forventes implementeret i to små virksomheder i efteråret 2010. 

Der vil også blive udviklet værktøjer til indsamling og dokumentation af virksomheders informations-

behov, implementeringsværktøjer mv. Projektet har kørt siden 2007, og Højteknologifonden har i 2009 

justeret sin fortsatte involvering til færdigfinansiering af to ph.d.-forløb og en postdoc.

Kapaciteten på nettet skal udvides, da slutbrugeren med iPtV direkte vil overvåge kvaliteten og derfor 

stille højere krav til kvalitet og pålidelighed. Projektets mål er en platform baseret på Carrier ethernet 

med udvidet kontrolfunktionalitet og metoder til trafikhåndtering og fejlbeskyttelse. Projektet afslut-

tes i 2009. Den første prototype blev hen over sommeren integreret i en forsøgsopstilling. Avanceret 

måleudstyr udførte kvantitative kvalitetsmålinger, der sammenholdt med registrering af brugerople-

velsen gav en fin indikation af, at billedkvaliteten er god selv under vanskelige forhold, hvor netværket 

fejler. Projektet har desuden undersøgt skalerbare metoder til kvalitetsunderstøttelse i kontrolplanet 

og hierarkisk management af trafikken og multicast fejlbeskyttelse. Arbejdet har resulteret i flere 

videnskabelige publikationer samt indlæg ved konferencer og events.

Varighed: 3 år

budget: 18 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 69 DKKm

HtF-investering: 17 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 10 DKKm

HtF-investering: 5 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 31 DKKm

HtF-investering: 11,3 DKKm

Parter: t-PACK A/s, DtU Fotonik

Projektleder: Michael s. berger

Parter: sKOV A/s, PAJ systemteknik, novo nordisk A/s, terma 

A/s, iCepower A/s, Prevas A/s, AAU – ins, Ciss, sDU – teK, MCi, 

DtU informatik. Projektleder: Kim g. Larsen

Parter: epcos Ag, DtU nanotech

Projektleder: Dennis Mortensen

Parter: Microsoft Development Center Copenhagen, 

KU – nAtUr, Datalogisk institut, Cbs – Center for Applied iCt

Projektleder: niels bjørn-Andersen

med tv på bredbånd (iptv) får man bedre bil-

ledkvalitet og nye interaktive tjenester. det 

spiller en stor rolle i udviklingen af næste gene-

ration af internettet. 

tv på bredbånd

J

fase 4 — resultater – fra projekt til marked
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PrODUKtiOn  

J projektstart – fra idé tiL projekt

2009 bedre materialeoverflader øger vindmøllers levetid

Mindre spild af frugt og grønt – ethylen controller 

Den intelligente sprøjtebom 

se det usynlige – ny infrarød laserteknologi

Unik dansk robot med markedspotentiale

J det gode projekt – de første resuLtater

2008 AMAs – Anti-bakterielle aluminiumsoverflader 

Anybody inside – bedre ergonomi til alle 

Hybridgriberen – robot med blød hånd

guthenbergs trykketeknik – nu i silicium og nanoskala

Den intelligente Faresti

2007 Følsom sporing i trykluftssystemer

J fokus – resuLtater og videreføreLse

2007 Koncertlys – miljørigtigt lys over scenerne 

industriværktøjer – polering på nanoskala

2006 Handyman – robotteknologi til fremtiden 

J resuLtater – fra projekt tiL marked

2006 Kopisikring med nanofibre

2005 tekstiler med særlige egenskaber – nanononwovens

projekter

antal projekter: 16 projekter    

samlet budgetter: 168 dkkm 

procent: 14%   

år
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en vindmølles gearkasse udskiftes i snit fire 

gange i møllens levetid på grund af nedslidte 

dele. en gearkasseudskiftning koster ca. en 

femtedel af prisen for en vindmølle. 

målet for projektet er at udvikle en ethylen 

controller, en katalysator, som kan nedbryde 

ethylen og måle ethylenniveauet i transport af 

frugt, grøntsager og blomster i kølecontainere. 

den intelligente sprøjtebom skal i én og samme 

arbejdsgang se, hvor ukrudtet er, og foretage 

en stedsspecifik sprøjtning. det kan på sigt 

nedbringe brug af pesticider med 90%.

Bedre materialeoverflader øger 
vindmøllers levetid

mindre spild af frugt og grønt 
– ethylen controller

den intelligente 
sprøjtebom

Der er milliarder at spare ved at sikre, at en vindmølles gearkasse holder hele møllens levetid. Længere 

levetid vil også gøre det mere attraktivt at opstille vindmøller på havet og i fjerntliggende egne. Målet 

i projektet er at gøre overfladerne på udvalgte maskindele og produktionsværktøjer multifunktionelle: 

overfladerne skal designes til at spille flere roller på samme tid. Dette kan f.eks. være en maskindel, 

som er glat, men samtidig har mikroskopiske riller til fremføring af olie til smøring. tre virksomheder 

er gået sammen med DtU Mekanik om at udvikle metoder til at fremstille multifunktionelle overflader: 

streCOn A/s, som fremstiller værktøjer til metalbearbejdningsindustrien; image Metrology A/s, som 

udvikler software til karakterisering af overflader; og Vestas A/s, der er verdens største producent af 

vindmøller.

ethylen er en gasart – og et væksthormon for planter. Mange frugter og planter producerer selv 

ethylen som et led i modningen. Dermed kan virkningen være selvforstærkende: et modent æble kan 

fremskynde modningen af andre æbler. ethylen Controlleren vil fjerne risikoen for at frugt, grøntsager 

og blomster går til under transport og det økonomiske tab i forbindelse med det. Det vil også kunne 

reducere energispild og CO2-udledning i og med, at færre fødevarer vil blive transporteret hele verden 

rundt til ingen nytte. Yderligere vil man gøre transporterne mindre energikrævende, da man ikke læn-

gere som i dag vil være nødt til at lufte ud i containerne for at fjerne ethylen. 

Projektet gik officielt i gang med et kick-off i oktober efter en lidt forsinket start, da en af projektets 

oprindelige parter valgte at træde ud af projektet ved tilsagn. Problemet blev løst ved at inddrage 

tyske Amazone Ltd. som underleverandør til CLAAs Agrosystems. Der er nu fokus på at få udarbejdet 

en god kravspecifikation og få rekrutteret de medarbejdere, der skal fungere i projektets levetid. Den 

vigtigste milepæl er at få Amazone inddraget som en fuldgyldig partner inden for projektets første år. 

Der er et godt fundament for samarbejde, idet mange af parterne har arbejdet sammen tidligere. Det 

afspejler sig da også i, at arbejdsgrupperne hurtigt er kommet i gang med at opstille kravsspecifika-

tion. Den første prototype skal stå klar i marts 2010, hvor den skal testes i marken. Der vil fremover 

hvert år være test set-ups i det tidlige forår.

Molekyler, der udgør et sygdomsforløb, en forureningskilde eller en urenhed i fødevarer, har alle et 

helt karakteristisk fingeraftryk, der kan aflæses gennem det lys, som en prøve absorberer. imidlertid 

findes der ikke kraftige bredbåndede lyskilder, som kan belyse prøverne. For at løse dette problem vil 

projektet udnytte en helt ny supercontinuums-laserteknologi, hvor en meget kraftig laser spektralt 

forbreddes i en såkaldt ikke-lineær fiber. Almindelige fibermaterialer dur dog ikke i det infrarøde 

område. Der anvendes derfor et for Danmark helt nyt og spændende fibermateriale, de såkaldte bløde 

glasser. Perspektivet er, at denne type lyskilde kan forbedre de infrarøde målinger, man ser i dag, 

samt muliggøre helt nye typer målinger, som f.eks. real-time analyse af udåndingsluft til undersøgelse 

af en persons sundhedstilstand. Lyskilden gør det således muligt at se det usynlige.

Varighed: 3 år

budget: 30 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 14 DKKm

HtF-investering: 7,6 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 12 DKKm

HtF-investering: 7 DKKm

Parter: nKt Photonics A/s, DtU Fotonik, 

AU – nAtUr, Kemisk institut,

Projektleder: Lasse Leick

Parter: image Metrology A/s, streCOn A/s,

Vestas Wind systems A/s, DtU Mekanik

Projektleder: Anders Kühle

Parter: Kjærulf Pedersen a/s, DtU Fysik

Projektleder: Morten Kjærulf Pedersen

Parter: t&O stelectric A/s, CLAAs Agrosystems  A/s, 

AU – Det Jorbrugsvidenskabelige Fakultet, KU – LiFe, sDU – teK

Projektleder: niels Jul Jacobsen

Varighed: 3 år

budget: 26 DKKm

HtF-investering: 13 DKKm

J

fase 1 — projektstart – fra idÉ til projekt

infrarødt lys har uanede muligheder inden for 

kemisk og biologisk analyse. der mangler dog 

en kraftig bredbåndet infrarød lyskilde. den 

skal udvikles i dette projekt.

se det usynlige  
– ny infrarød laserteknologi

J J J J

J J J J

J J J J
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Bin-picker robotter opsamler emner, der ligger 

ustruktureret i kasser, og placerer dem i bear-

bejdningsmaskiner. Her udvikles verdens første 

Bin-picker robotcelle som hyldevare.  

amas-konsortiet udvikler en industrielt anven-

delig overfladeteknologi, der aktivt nedbryder 

smuds, olie, bakterier og andre organiske 

kontamineringer.

computere anvendes til produktdesign og si-

mulering. korrekt og valideret ergonomi er dog 

sjældent en del af løsningen. 

unik dansk robot med  
markedspotentiale

amas – anti-bakterielle 
aluminiumsoverflader

anyBody inside 
– bedre ergonomi til alle

bin-picker robotter kan anvendes til automatisering af nedslidende og omkostningstunge manuelle 

håndteringsprocesser. i den europæiske fremstillingsindustri er 85 % af disse processer ikke automa-

tiseret. som hyldevare skal bin-Pickeren være konkurrencedygtig, let at anskaffe og igangsætte: en 

foreløbig markedsevaluering fokuseret på cylindriske emner vurderer et salgspotentiale på mere end 

2.000 maskiner i europa. robotten baseres på innovative løsninger til griberudvikling, emnegenken-

delse og automatisk styring. i første del af projektet skal det eftervises, at den nuværende teknologi 

kan håndtere cylindriske emner, og der skal udvikles en griber, som monteres på bin-Picker cellen. Den 

samlede celle skal derefter køre produktion hos slutbrugeren. næste skridt er at afprøve nye løsninger 

på prototypen og derefter udvikle en færdig celle, der skal køre fuldskala produktion hos slutbrugeren.

Organiske kontamineringer kan give store problemer og være meget ressourcekrævende at bekæmpe. 

Aktive overflader vil især have betydning i produktionsmiljøer, hvor der er oliedampe, oliedråber, 

aerosoler, bakterier og svampesporer, samt i hospitalssektoren, hvor de nye aluminiumsoverflader 

kan hindre spredningen af bakterier – et område, sektoren i dag ofrer store ressourcer på. AMAs-

projektes primære mål er at anvende den nye teknologi til at overkomme en barriere i udviklingen af 

højfølsomme kontamineringssensorer i trykluft. god trykluftskvalitet er essentiel i mange industrier, 

hvor selv en mindre kontaminering kan indebære, at produktionen kasseres samt et efterfølgende 

produktionsstop til rengøring. Ved at indarbejde aktive overflader i sensordesignet, kan sensoren måle 

med en hidtil uset følsomhed, der kan åbne op for et milliardmarked for in-situ målinger af trykluftens 

kvalitet.

Projektet Anybody inside vil ændre dette med fokuserede brancheløsninger. the Anybody Modeling 

system™ udspringer af et stærkt grundforskningsmiljø på AAU og er siden 2002 videreudviklet og 

markedsført af Anybody technology. Fokus har i første fase været på bilindustrien, som traditionelt er 

computerintensiv i designfasen, men ønsker at nedbringe designomkostninger uden at miste konkur-

rencekraft. Der var fra start kontakt til centrale aktører som Ford, bMW og Daimler. samarbejdet er nu 

styrket, og der arbejdes på at etablere yderligere partnerskaber med anerkendte softwareleverandø-

rer. som en strategisk platform vil Anybody inside også byde ind i andre brancher. Konkret arbejdes 

der med samarbejde med store aktører inden for implantater. Ambitionen er, at biomekanisk simule-

ring skal bruges i udviklingen af produkter og aktiviteter inden for ortopædi, genoptræning, avanceret 

industrielt design og sport.

nuværende griberteknologi byder på enten specialgribere eller standardgribere. På en kompleksi-

tetsskala fra 1 til 5, hvor 1 klarer de simpleste håndteringsprocesser og 5 komplekse håndteringer i 

forskningsarbejde, ligger de eksisterende gribere i kategorierne 1-2½. Der findes ingen kommerciel 

griber i kategori 2½-4½ og ingen fødevare-godkendte gribere i kategorierne 2-5. Disse områder 

dækker Hybridgriberen, der pris- og anvendelsesmæssigt lukker hullet mellem standardgriberen og 

specialgriberen. Den skal kunne erstatte menneskelige håndtering, hvor det i dag ikke er økonomisk 

eller teknisk muligt med den nuværende griberteknologi. Med en robotgriber, der er tæt på at have en 

hånds fleksibilitet, vil mange ensformige, nedslidende opgaver kunne robotautomatiseres. samtidig 

kan man undgå at eksportere arbejdsopgaver til lande med lavere lønomkostninger.

Varighed: 3,5 år

budget: 9 DKKm

HtF-investering: 5 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 24 DKKm

HtF-investering: 12 DKKm

Varighed: 3 år

budget: 19 DKKm

HtF-investering: 9,5 DKKm

Parter: teknologisk institut, eltronic A/s, Key solutions A/s, 

schunk intec Danmark A/s, sDU – teK, MMMi 

Projektleder: Jens Fynbo

Parter: scape technologies A/s, Dansk Flydepresse teknologi A/s, 

teknologisk institut, KUKA nordic Ab, sDU – teK, MMMi, AAU – 

ins, Produktion. Projektleder: Per Wittenhoff

Parter: PAJ systemteknik, AluCluster, teknologisk institut, iPU, 

DtU Mekanik, DtU systembiologi

Projektleder: simon birkebæk

Parter: Anybody technology A/s,

AAU – ins, institut for Maskinteknik

Projektleder: Per sondrup

Varighed: 3,5 år

budget: 16 DKKm

HtF-investering: 9,4 DKKm

målet for projektet er at skabe en ny type gri-

ber til automatisering: en ”blød” hånd, der kan 

supplere det eksisterende gribermarked.

hybridgriberen 
– robot med blød hånd

J

fase 2 — det gode projekt – de første resultater
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nil-2-go projektet arbejder målrettet på at 

udvikle en efterspurgt produktionsteknologi 

til nanostrukturering af sprøde materialer og 

krumme overflader.

en god start for pattegrisen er væsentlig for 

dens overlevelse. den intelligente faresti skal 

sikre et optimalt klima ved fødsel og varsle 

landmanden ved risikosituationer.

spc-projektet er i en fase, hvor et forsknings-

mæssigt gennembrud har vist, at olie i trykluft 

kan måles med fotoakustik. 

fremtidens led-produkter vil bidrage til et for-

bedret miljø. projektet skal udvikle nye typer 

af intelligente lysfiksturer med mere effektiv 

energiudnyttelse og bedre optik.

guthenbergs trykketeknik  
– nu i silicium og nanoskala

den intelligente 
faresti

følsom sporing 
i trykluftssystemer

koncertlys – miljørigtigt lys 
over scenerne

Projektet baserer sig på et tæt samarbejde mellem niL technology og DtU nanotech. niL-2-gO mikro-

maskiner er blevet optimeret, og de første resultater er overvældende i forhold til af reproducer-

barhed og hastighed. Denne udvikling har allerede affødt nye patentansøgninger, som vil styrke niL 

technology’s konkurrenceposition på det internationale marked yderligere. Der er indgået kontrakt-

mæssige samarbejder med fire internationale partnere inden for automobil, optik og kommunika-

tionsindustrien. Projektets foreløbige resultater blev præsenteret ved nanoimprint and nanoprint 

technology (nnt 2009) konferencen i silicon Valley i november 2009. inden udgangen af 2009 bliver 

de første niL-2-gO systemer installeret i laboratoriet hos de internationale samarbejdspartnere, som 

efterfølgende vil evaluere systemet og give input til videreudviklingen med henblik på deres specifikke 

anvendelser.

Den intelligente Faresti er et it styrings- og overvågningssystem, som på stiniveau kan regulere 

klimaet ud fra dyrenes aktuelle behov. Farestien kobles til et intelligent netværk, som opsamler data 

fra sensorer koblet til hver sti/so. netværket kan varsle landmanden om problemfaringer, sygdom og 

dårlig stifunktion. Det sikrer bedre dyrevelfærd, større pattegriseoverlevelse og en øget indtjening. 

Projektet integrerer adfærdsforskning, biometrisk forskning og teknologisk ekspertise inden for 

klimateknologi og produktionsstyring. Der er fokuseret på to områder: 1) udvikling af sensorer og al-

goritmer til overvågning af søernes adfærd i farestien; og 2) biologiske og teknologiske metoder til at 

optimere klimaet for nyfødte pattegrise. De to indsatsområder skal nu kobles sammen, så der opstår 

en intelligent tildeling og styring af varmetilførslen til de nyfødte pattegrise.

Projektet kan nu måle forurening i trykluft. Den målte følsomhed er dog ikke god nok til at kunne 

realisere et kommercielt produkt. Fokus er derfor nu at optimere sensorens følsomhed. Der er 

foretaget en række forsøg på den akustiske støjs indflydelse på den fotoakustiske sensor. Det er 

også undersøgt, hvilke typer laser, der bedst opfylder kriterier som størrelse, effekt, faselås, pris og 

temperaturstabilitet. Det er i tre nye fysiske sensorer lykkedes at reducere baggrundsforureningen 

til 1,0 Mg/m3. Forsøg i efteråret har vist, at fotoakustik ikke alene kan levere den krævede følsomhed 

på 0,005 Mg/m3. Parallelt med arbejdet med sensorerne er testrig og referenceapparatur gjort klar til 

de indledende forsøg. referencemåling er afgørende for at sikre, at usynlige og ultrasmå mængder 

olierester stemmer overens med de genererede. i efteråret 2009 er der gennemført feasibility studier, 

og der fremlægges en handlingsplan i januar 2010.

Målet er at udvikle en teknologisk platform for fremtidige LeD-produkter med høj lyseffektivitet og 

farvemiks samt så minimalt energitab som muligt. Projektet er lidt over halvvejs, og teori er ved at 

blive omdannet til praksis. For at opnå højere effektivitet beregnes og anvendes nano-antirefleksions-

overflader på de optiske komponenter. Dette er nu lykkedes i laboratorietest. et andet område, hvor 

der er gjort store fremskridt, er en raytrace optimeringssoftware, der gør det muligt med få parame-

tre at designe og optimere asymmetriske optiske komponenter. Udviklingsresultaterne forventes at 

afløse eksisterende lyskilder i Martins produkter, der typisk har en meget kortere levetid, indeholder 

tungmetaller og i visse tilfælde er mere energikrævende. Første patentansøgning er indleveret og flere 

er på vej. i 2010 forventes de første løsninger at blive kommercialiseret.

Varighed: 3 år

budget: 30 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Varighed: 2 år

budget: 9 DKKm

HtF-investering: 5 DKKm

Varighed:  4 år

budget: 17,9 DKKm

HtF-investering: 9,6 DKKm

Varighed:  3 år

budget: 14 DKKm

HtF-investering: 7 DKKm

Parter: Martin Professional A/s, AAU – ins, 

energiteknik og nanoteknik

Projektleder: niels Jørgen rasmussen

Parter: niL technology Aps, DtU nanotech

Projektleder: theodor Kamp nielsen

Parter: sKOV A/s, AU – DJF, 

Videncenter for svineproduktion

Projektleder: Lene Juul Pedersen

Parter: PAJ systemteknik, sDU – teK, 

Mads Clausen instituttet 

Projektleder: Poul Jessen

J
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projektet mål er at udvikle et intelligent ma-

skinsystem, der ved hjælp af robotteknologi 

kan udføre overfladepolering af højtbelastede 

industriværktøjer og maskinkomponenter. 

i Handyman har små og store virksomheder 

arbejdet sammen med syddansk universitet om 

at udvikle nye emnehåndteringsmetoder. 

produktsikkerhed kræver unik og billig mærk-

ning. projektet har opbygget en platform til 

udvikling af sikkerhedsmarkører baseret på 

organisk molekylær nanoteknologi. 

industriværktøjer – polering på 
nanoskala

handyman – robotteknologi  
til fremtiden

kopisikring 
med nanofibre

industriel polering kræver presseværktøjer med højglanspolerede overflader. som eksempler kan næv-

nes værktøjer til kold- og varmflydepresning, dybtræk eller plaststøbning, og maskinkomponenter som 

glide- og rullelejer, turbineblade, hydraulikcylindre. Projektet har til foråret 2010 været i gang i to år. 

Første generations maskinsystem på robotbaseret overfladepolering er udviklet til runde emner med 

2D geometri og kører med stor succes hos grundfos i bjerringbro. næste mål er et maskinsystem, der 

kan polere 2½D geometrier, f.eks. flader, sekskantede og ovale emner, gears, etc. spektret er meget 

bredt og varierer betydeligt i sværhedsgrad. Projektet er i øjeblikket også meget optaget af at skabe 

en forskningsbaseret forståelse af selve polereprocessen. Dette vurderes at have stor betydning for 

udviklingen af den intelligens, der på sigt skal styre maskinsystemet og dermed polereprocessen.

efter at platformen er kommet godt i gang, har flere af delprojekterne i platformen fundet deres vej 

ud i produktionen. Delprojekter relateret til bin-Picking, er i dag implementeret i grundfos’ pro-

duktion. en videreudvikling af teknologien sker nu i et nyt Højteknologifondsprojekt, der skal gøre 

bin-picking til et hyldevareprodukt. Delprojekter om håndtering af vasketøj har resulteret i en spin-off 

virksomhed, Fcons, der nu er på vej ud på markedet med en vasketøjsrobot. erfaring opnået i en 

række delprojekter, der har arbejdet med gribning, videreføres i endnu et Højteknologifondsprojekt, 

Hybridgriberen, der skal gøre simple gribere meget mere avancerede, uden at omkostningsniveauet 

stiger. Dermed er kommercialiseringspotentialet en konstant underliggende faktor i de delprojekter, 

der kører i Handyman. Det fremgår også af den robotteknologi, der allerede har fundet sin vej ud i 

produktionen.

nyudviklet teknologi har ført til en ny klasse af nanoskalerede materialer og åbner for nye anvendel-

ser inden for bioteknologi og fotonik. Der er udviklet en generel metode for fremstilling af nanofibre, 

der gør det muligt at fremstille nanofiber-arrays med forskellige optiske egenskaber på en reprodu-

cerbar og opskalerbar måde. Fibrene kan lagres på et plastik-’lagerbånd’ uden at ødelægge fibrenes 

kvalitet. Der er udviklet en printteknik, som integrerer disse arrays i holografiske sikkerhedsmarkører, 

der identificeres med en simpel og pålidelig detektionsenhed. Foruden sikkerhedsmarkører er de nye 

nanofibre også blevet undersøgt til biologiske formål. ikke-kovalent binding til og magnetisk tracking 

af nanofibre, såvel som celletransfektion, er demonstreret. sidst i projektet er den nye teknologi 

benyttet til fremstilling af mikroskalerede aktive lysudsendende arrays.

Projektets parter har sammen udviklet nye egenskaber som for eksempel ekstrem holdbar evne til at 

transportere vand samt meget specifikke filtreringsegenskaber over for kemiske stoffer, partikler og 

støj. Projektet er i sin afsluttende fase, og fokus for resten af projektperioden er meget klart. i 2009 

har forskningsaktiviteterne ført til yderligere videnskabelige artikler og patentansøgninger, hvilket 

forventes at fortsætte ind i 2010. De positive forskningsresultater er samtidig i færd med at blive 

omsat til kommercielle produkter i forskellige udviklingsstadier, flere i tæt samarbejde med relevante 

kunder inden for forskellige markedsområder fra biler, byggeri og filtre til bleer. De første kommerciel-

le produkter til brug som filtre til fjernelse af bakterier og virus er på markedet, og flere kommercielle 

produkter forventes i 2010.

Varighed: 4 år

budget: 40 DKKm

HtF-investering: 20 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 13 DKKm

HtF-investering: 8 DKKm

Varighed: 4 år

budget: 27,47 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Parter: Fibertex A/s, AU og AAU – inAnO

Projektleder: Mette Due søgaard

Parter: strecon A/s, sDU – teK, Mads Clausen instituttet,

DtU Mekanik

Projektleder: Jens grønbæk

Parter: biLA A/s, grundfos A/s, Lindpro A/s, scape technologies 

A/s, teknologisk institut, triVision A/s, Unisensor  A/s, Universal 

robots Aps, sDU – teK, MMMi. Projektleder: niels Jul Jacobsen

Parter: bioneer A/s, biomodics, stensborg A/s,  

ibsen Photonics A/s, sDU – teK, MCi, AAU – ins,  

institut for Fysik og nanoteknologi

Projektleder: Horst-günter rubahn

Varighed: 3 år

budget: 11 DKKm

HtF-investering: 6 DKKm

projektet udnytter nanoteknologi og nanopar-

tikler til at bibringe nanononwovens materialer 

unikke egenskaber. nanononwovens er ikke-

vævede tekstiler af polymerbaserede fibre. 

tekstiler med særlige  
egenskaber – nanononwovens

J
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FøDeVArer

J projektstart – fra idé tiL projekt

2009 Ct-scanner til grise

J det gode projekt – de første resuLtater

2008 Opdagelse af nye fødevareingredienser i alger

J fokus – resuLtater og videreføreLse

2006 naturprodukt skal forbedre fødevarer

grise og sundhed 

On-line data til måling af køers helbredstilstand

bedre kvalitet – viden om fødevarers sammensætning

Prosurf – proteiner og nanoteknologi

projekter

antal projekter: 7 projekter    

samlet budgetter: 79 dkkm 

procent: 7%   

år
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røntgensyn skal gøre robotter på slagterierne 

bedre. en ct-scanner skal give maskinerne 

detaljeret viden om de slagtekroppe, de skal 

håndtere.

Ct-scanner 
til grise

Maskiner og robotter har overtaget manuelt arbejde for at effektivisere mange produktionsprocesser, 

også på danske slagterier. Hermed går menneskets evne til at korrigere for store og små afvigelser 

tabt. Målet er at udvikle og implementere en on-line Ct-skanner, der kan tilføre automatiske maskiner 

på et slagteri viden om de emner, de håndterer. en viden, som overgår den menneskelige formåen, 

idet det bliver muligt at se ind i slagtekroppen. Produktionsmiljø og kapacitetskrav er en udfordring, 

som søges løst ved brug af en såkaldt kold-katode kilde baseret på nano-tubes og parallel dataana-

lyse. Den ”virtuelle slagtning”, dvs. billedanalyse til identificeringen af kød, fedt og knogler, leveres af 

firmaet Deformalyze. Projektet retter sig i første omgang mod slagterierne, men forventer en langt 

bredere anvendelse på automatiske produktionslinjer, som støtte til udvikling og styring af robottek-

nologi. 

Varighed: 3 år

budget: 22 DKKm

HtF-investering: 11 DKKm

Parter: teknologisk institut/DMri, innospeXion Aps, Unisensor 

A/s, Danish Crown, KU – nAtUr, escience-centeret

Projektleder: eli Vibeke Olsen

J

fase 1 — projektstart – fra idÉ til projekt

de fleste polysaccharid-baserede funktionelle 

fødevareingredienser udvindes fra et begræn-

set antal planter og makroalger. mikroalger har 

vist at have stort potentiale.

opdagelse af nye  
fødevareingredienser i alger

Parterne i dette projekt har opdaget, at mikroalger indeholder en stor mængde potentielt anvendelige 

polysaccharider og således er en stor uudnyttet ressource. Der er etableret en screeningsproces og 

analyseret mere end 100 prøver fra makroalger. Der er fundet flere interessante polymerer, der nu 

analyseres i detaljer. Der er indsamlet ca. 200 forskellige mikroalgeprøver, som dækker et spektrum 

af de mere end 20.000 kendte arter. i projektets anden del, som vedrører cyanobakterier, skal pro-

duktion af sjældne og dyre sukre til fødevareproduktion designes. Det er vist, at bakterierne kan ana-

lyseres med den opstillede screeningsmetode, og der er etableret faciliteter til dyrkning og genetisk 

manipulering af bakterierne. generne kan inaktiveres, og forskellige genekspressionssystemer testes. 

i næste fase fokuseres på udvalgte mutanter med fokus på kommercielt profitable produkter.

Varighed: 3 år

budget: 7 DKKm

HtF-investering: 4 DKKm

Parter: Danisco A/s, KU – nAtUr, biologisk institut

Projektleder: William Willats

J

fase 2 — det gode projekt – de første resultater

rhamnogalacturonan-i (rg-i) er et polysac-

charid i pektinfamilien: et molekyle, som er 

interessant for forskere, men uden nogen 

praktiske anvendelser – endnu. 

naturprodukt skal forbedre 
fødevarer

når et molekyle som rhamnogalacturonan-i ikke anvendes i industrien skyldes det blandt andet, 

at der ikke eksisterer metoder til at producere rg-1 i industriel skala. Først når det kan produceres 

i kilogram-mængder, kan man udvikle anvendelser. Projektet har bevæget sig fra laboratoriet ind i 

pilot plant faciliteter hos novozymes og CPKelco, og en enzymbaseret produktionsproces er på plads. 

ekstraktionsprocessen er meget blid, og resultatet er, at rg-i molekylet isoleres i fuld størrelse, ca. 

2 millioner Dalton. Parterne er ved at lære dets egenskaber at kende gennem en række fysiske og 

kemiske målemetoder. De forskellige varianter skal nu karakteriseres og afprøves i anvendelsesrele-

vante assays. Disse omfatter traditionelle assays for fødevareingredienser, men også afprøvninger 

for sundhedsfremmende og egentlig farmaceutiske aktiviteter. sidstnævnte involverer internationale 

samarbejder, som iværksættes i den kommende periode.

Varighed: 4 år

budget: 18,5 DKKm

HtF-investering: 9 DKKm

Parter: novozymes A/s, CPKelco Aps, AU – DJF, KU – LiFe, 

Plantebiologi, Fødevarevidenskab og grundvidenskab

Projektleder: Peter Ulvskov

platformens mål er dels at forbedre sundheds-

tilstanden i dansk svineproduktion, dels at 

udnytte grisen i udviklingen af lægemidler mod 

kroniske sygdomme. 

grise 
og sundhed

Parter: Dansk svineproduktion, Leo Pharma A/s, ellegaard 

göttingen Minipigs A/s, Pixiegene A/s, AU – DJF, KU – LiFe, DtU 

informatik. Projektleder: steen Petersen

Varighed: 4 år

budget: 48 DKKm

HtF-investering: 24 DKKm

i delprojektet ’sunde grise’ kortlægges genområder, som påvirker sygdomme hos grise, med fokus på 

lungesyge. tre genområder er fundet og analyseret. Det giver mulighed for i avlsarbejde at selektere 

grise med høj modstandsdygtighed mod bl.a. brysthindear og mykoplasmainfektioner. resultaterne 

skal nu verificeres. i delprojektet ’Modelgrisen’ udvikles modelgrise, som er følsomme for humane 

sygdomme. De første griselinjer, hvor gener, som har vist sig at være årsag til sygdommene Alzheimer, 

artheriosclerose og psoriasis, er implementeret ved kloningsteknik, er produceret. grise med Alzhei-

mergener og grise med artheriosclerose-gener er født, og nu ventes de første grise med psoriasis-

gener. grisene testes for at se, om de kan bruges som modelgrise i medicinalindustrien. et yderligere 

delprojekt arbejder med at udvikle teknikker til brug af embryonale stamceller fra grise.

J

fase 3 — fokus – resultater og videreførelse

J J J J

J J J J

J J J J

J J J J



41

landmanden skal ved hjælp af sensorteknologi 

kunne forebygge kvægsygdomme. projektets 

mål er at løse problemer inden for sensormå-

ling og risikostyring i mælkeproduktion. 

projektets mål er at give f.eks. slagteriindu-

strien mulighed for at undersøge fedtsyre-

sammensætningen i slagtesvins forskellige 

udskæringer.

platformens mål er at udvikle metoder til 

fremstilling af specielle funktionaliserede 

overflader. tematisk spænder platformen fra 

skibsbundsmaling til tandplejeprodukter.

on-line data til måling af køers 
helbredstilstand

Bedre kvalitet – viden om  
fødevarers sammensætning 

prosurf – proteiner 
og nanoteknologi 

et centralt element i projektet er hurtige og robuste sensorer til on-farm diagnostik. Der arbejdes 

inden for on-farm sensorteknologi, identifikation af nye biomarkører, integrering af on-farm data og 

beslutningsstøttesystemer. en prototype af et ’in-line automated real-time system’, der ved hjælp 

af biomarkører i mælk kan monitorere køernes helbredstilstand, er under afprøvning i robotstyrede 

malkesystemer. til udvikling af næste generation biomarkører er der oprettet en prøvebank, og ved 

hjælp af proteom-teknologi kan man søge efter indikatorer på fysiologisk ubalance. Der er udviklet 

forskellige softwareværktøjer til analyse af on-farm data og et proof-of-concept til integrering af data 

fra forskellige kilder. Forskningen har ført til udvikling af sporings- og beslutningsstøtteredskaber til 

brug i de komplekse systemer, som mejeriprodukter er i dag.

en stadig større brug af PAt (proces-analytisk teknologi) i fødevareindustrien gør, at højteknologiske 

løsninger, der kan optimere råvareudnyttelse og dermed det endelige produkt, er eftertragtede. Der 

er tale om at erstatte en proces, der tidligere har været omkostningsfuld og tidskrævende. i projektet 

er der udviklet et instrument, der med nær-infrarød spektroskopi udfører fedtsyresammensætnings-

analyse direkte på slagtelinien. Data kan derfra leveres direkte til slagteriets planlægningssystem. 

Udstyret har vakt interesse i industrien i europa, der længe har haft behov for online-metoder til 

at bestemme fedtets kvalitet. Udstyret er håndholdt og kan opereres af utrænede operatører i fuld 

produktionshastighed. et endeligt forsøg skal nu dokumentere apparatets evne til at bestemme fedt-

syresammensætning. Forsøget udføres af Københavns Universitet i samarbejde med Carometec A/s  

og en industriel partner i europa.

Fællesnævneren i platformen er anvendelse af proteiner og nanoteknologi til kontrol af bakterier og 

andre organismers vækst. Foreløbige resultater viser, at enzymer har stort potentiale som komponent 

i maling, der hæmmer vækst af bakterier, alger og dyr på skibsbunde. resultaterne omsættes nu til 

konkrete produkter, og der arbejdes på at udvælge de bedste koncepter til videre kommercialisering. 

inden for udvikling af tandplejeprodukter med beskyttende effekt arbejdes der med naturens egne 

forsvarsmekanismer i mælk. De første foreløbige resultater er opnået, samtidig med at der er justeret 

på projektplanen for yderligere at udnytte en række af mælkens egenskaber. et sidste element i Pro-

surf er at udvikle og dokumentere metoder, som kan udvide anvendelsesområdet for mælkeproteiner. 

Platformen har allerede resulteret i patenter og videnskabelige publikationer.

Varighed: 4 år

budget: 20 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Varighed:  3 år

budget: 11,5 DKKm

HtF-investering: 6 DKKm

Varighed:  4 år

budget: 31 DKKm

HtF-investering: 15 DKKm

Parter: Dansk Kvæg, Lattec i/s, AU – DJF

Projektleder: birthe Marie Damgaard

Parter: Carometec A/s, 

KU – LiFe, institut for Fødevarevidenskab

Projektleder: Klavs sørensen

Parter: Arla Foods amba, Danisco A/s, AU – nAtUr, 

inAnO, Århus Universitetshospital 

Projektleder: Peter Wejse

J J J J

J J J J

J J J J
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bYggeri

J projektstart – fra idé tiL projekt

2009 PCM-concrete – bedre indeklima og mindre energiforbrug

J det gode projekt – de første resuLtater

2007 På vej mod det vedligeholdelsesfrie træhus

skimmelsvar – skimmelsvamp opdaget i tide  

J fokus – resuLtater og videreføreLse

2006 Unikabeton – unikke betonkonstruktioner

projekter

antal projekter: 4 projekter    

samlet budgetter: 39 dkkm 

procent: 3%   

år
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målet er et første skridt imod afskaffelse af 

traditionelle varme/kølesystemer i bygninger. 

effekten af faseskiftende mikropartikler og 

beton som tungt byggemateriale kombineres. 

pCm-concrete – bedre indeklima 
og mindre energiforbrug

Projektet skal udvikle og markedsføre værktøjerne til implementering af en helt ny generation af byg-

gematerialer. i projektet favnes alle de faser, der kan sikre industriel produktion og systemløsninger til 

byggeriet. Materialeteknologisk forskes og udvikles såvel betonens bindersystem som specifikke over-

fladeegenskaber på de benyttede mikrokapsler. Dette skal bl.a. sikre, at den industrielle produktion 

kan ske på det eksisterende produktionsapparat uden øgede produktionsomkostninger. energimæs-

sigt skal der udvikles fuldskala prøvningsmetoder til undersøgelse af bl.a. dynamisk varmekapacitet, 

forskellige placeringer og koncentrationer af det faseskiftende materiale skal undersøges, og der 

skal udvikles systemløsninger for brugen af betonelementer med faseskiftende materialer. Udvalgte 

løsninger vil blive testet i fuldskala.

Varighed: 3 år

budget: 13 DKKm

HtF-investering: 6 DKKm

Parter: teknologisk institut, bAsF Construction Chemicals Denmark 

A/s, spæncom A/s, AAU – ins, institut for byggeri og Anlæg. 

Projektleder: Ane Mette Kjeldsen

J

fase 1 — projektstart – fra idÉ til projekt

træmaling anvendes til at forlænge træets 

levetid. vedligeholdelse af trækonstruktioner 

er i dag forbundet med krævende arbejde, der 

ofte skal gentages. 

på vej mod det vedligeholdelses-
frie træhus

Projektets mål er at udvikle en træmaling, der holder dobbelt så længe som de eksisterende produkter 

på markedet, uden at prisen bliver væsentlig højere. Flere spor er forfulgt ved anvendelse af forskel-

lige teknologier. Fokus er på forbedret fysisk binding, etablering af en kemisk binding mellem maling 

og træ og øget fleksibilitet i træmalingen ved indførsel af bløde domæner. Løsningen kan være en 

enkel af disse teknikker eller en kombination. Miljømæssige krav inden for træmaling er blevet skærpet 

de seneste år. teknologierne, der anvendes i projektet, vurderes derfor i forhold til miljømæssige om-

stændigheder. På basis af mekaniske test og kemiske analysemetoder er der opnået lovende resulta-

ter. Det skal undersøges, hvordan virkningen er ved henholdsvis accelereret test og naturlig udendørs 

eksponering. På baggrund af disse resultater fortsætter udvikling og optimeringen af træmalingen.

Varighed: 3 år

budget: 12 DKKm

HtF-investering: 6 DKKm

Parter: teknologisk institut, Dyrup A/s, teknos A/s, 

Kalmar-Huse A/s, KU – LiFe, skov og Landskab

Projektleder: niels Morsing

J

fase 2 — det gode projekt – de første resultater

Beton er et byggemateriale, der kan optage en 

hvilken som helst form. derfor vil beton spille 

en hovedrolle i fremtidens mere frit formede 

arkitektur. 

unikabeton – unikke 
betonkonstruktioner

Der er et stykke vej, før den frie formgivning i beton er en realitet. Dette skyldes især, at den forskal-

ling, der omslutter og former betonen, er både vanskelig og dyr at fremstille. i Unikabeton forskes der 

i nye metoder til at fremstille specialforskalling via automatiserede og industrialiserede processer. i 

projektet er der udviklet to metoder til at fremstille fremtidens forskalling til beton. Den ene metode 

benytter sig af et fleksibelt forskallingssystem, der kan omstilles fra støbning til støbning, mens 

den anden metode benytter digital produktionsteknik. således anvendes robotteknologi til at fræse 

forskallingsdele ud i letbearbejdelige, billige skummaterialer. som afslutning på projektet skal et stort 

forsøg i fuld skala påvise, at begge metoder er tæt på at kunne implementeres i byggeriet og dermed 

skabe en mindre revolution i betonbranchen.

Varighed: 3 år

budget: 13 DKKm

HtF-investering: 6 DKKm

Parter: spæncom A/s, Unicon A/s, Mt Højgaard A/s, gibotech A/s, 

Paschal Danmark A/s, teknologisk institut, sDU – MMMi, 

Arkitektskolen Aarhus

Projektleder: thomas J. Andersen

J

fase 3 — fokus – resultater og videreførelse

detektion af skimmelsvamp i bygninger er 

en besværlig og kostbar affære, som kræver 

speciel ekspertise. 

skimmelsvar – skimmelsvamp 
opdaget i tide

Der findes billige, men ikke særligt specifikke tests for skimmelsvamp, som ofte også måler andet 

end svamp såsom bakterier og proteiner. Projektets mål er at udvikle en hurtigere og bedre test for 

omfanget af skimmelsvampeangreb i en bygning. et testudstyr med en engangs lab-on-a-chip og et 

måleinstrument er i sidste udviklingsfase. Projektet har fokuseret på en specifik test og udvikling af 

specifikke antistoffer. Dog har markedsundersøgelser vist, at der stadig er et behov for en generel ja/

nej test. Mycometer er derfor trådt ind i projektets sidste fase, da de har udviklet et generelt enzy-

matisk assay og står stærkt på markedet inden for svampedetektion. Projektet arbejder nu på at lave 

en combo-test, der giver et generelt ja/nej svar, og efterfølgende tester hvilken svamp, der specifikt 

er tale om. Dette vil gøre testen mere pålidelig og effektivisere det efterfølgende indgreb. Dermed 

mindskes både sundhedsrisici og omkostninger.

Varighed:  3 år

budget: 17,5 DKKm

HtF-investering: 10 DKKm

Parter: scandinavian Micro biodevices Aps, Mycometer, 

AAU – statens byggeforskningsinstitut, DtU systembiologi

Projektleder: Pernille rosager

J

fase 4 — resultater – fra projekt til marked

J J J J

J J J J

J J J J

J J J J
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regnskab 2009 i dkkm indtægter Udgifter

Højteknologifondens uddelinger, finanslov 

2009

271.5

Højteknologifondens sekretariat, Finanslov 2009 8.5

Finanslov 2009 280

højteknologifondens sekretariat

Lønninger, inkl. bestyrelseshonorar (6.0)

øvrige omkostninger (2.9)

Finanslov 2009 8.5

Driftsmidler overført fra 2008 0.4

Balance (8.9) 8.9

højteknologifondens uddelinger

Højteknologifondens uddelinger i 2009 (278.1)

Finanslov 2009 271.5

Midler overført fra 2008 7.3

Midler overført til 2010 (0.7)

Balance (278.1) 278.1

J

Hoved- og nøgletal i årsberetningen for 2009 beskriver størrelse og fordeling af støtte  

uddelt af Højteknologifonden i 2009 samt Højteknologifondens administrative omkostninger. 

detaljerede økonomiske og faglige resultater er tillige beskrevet i Højteknologifondens 

årsrapport for 2009, offentliggjort på www.hoejteknologifonden.dk

gennemsnitlig bevilling (2005-2009) dkkm 2005 2006 2007 2008 2009

Højteknologiske projekter 8 9 10 10 10

Højteknologiske platforme 21 19 24 31 28

administrative omkostninger (2005-2009) dkkm 2005 2006 2007 2008 2009

Årets administrative omkostninger 4.9 7.1 6.6 8.0 8.5

Andel af årets uddeling, % 2.7 3.4 2.5 2.8 3.0

Omkostninger pr. bevilling, samlet portefølje i DKKm 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1

J

Der er energi i rystelser. Det har man fundet ud af hos Danmarks tekniske Universitet og Ferropern 

Piezoceramics A/s. Her udvikler man energihøstere, der kan opsamle de mange små rystelser fra 

omgivelserne og omsætte dem til energi. (se mere på side 11).

Højteknologifondens hoved- og nøgletal for 2009

J
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i Højteknologifondens model for aktiv opfølgning er projektet i fokus. 

energi — miLjø

Vindmøller

rent vand

energihøstere

solceller

brændselsceller

energistyring

biomasse

bæredygtige materialer

Phthalater

brint

Bio — mediCo

Vaccine

bedre implantater

Kræftdiagnostik

skizofreni

Lægemiddeludvikling

epilepsi

micrornA

Kunstig befrugtning

bedre diagnostik

stamceller

grå stær

Kræftbehandling 

it — teLe

Mobilteknologi

Optik i nanoskala

trådløs teknologi

indlejrede systemer

Måleinstrumenter

produktion

Materialeoverflader

intelligent produktion

Laserteknologi

robotter

nanofibre

fødevarer

Alger

bedre fødevarer

Dyrevelfærd 

Byggeri

Fremtidens beton

skimmelsvamp

energirigtig cement


