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Forfatternes forord: 
Danmark er et lille land med små 6 mio. indbygge-
re. Alligevel er det indenfor de sidste 10 år lykkedes 
at få Danmark markant placeret på robot- og auto-
mationsindustriens verdenskort. 

Klyngen af robot- og automationsvirksomheder i 
Danmark har fået kritisk masse og omtales i dag 
på linje med klynger af robot- og automationsvirk-
somheder i USA, Tyskland, Korea og Japan. 

Modsat mange af de andre klynger rundt om i 
verden er den danske robotklynge ikke knyttet til 
en bestemt industri – f.eks. bilindustrien. Og der 
er et godt samarbejde mellem producenterne og 
integratorer.

Det gør, at de danske robotvirksomheder står 
stærkt i forhold til at levere fleksible helhedsløsnin-
ger til produktionsvirksomheder på tværs af lande 
og brancher. Yderligere er danske virksomheder i 
fuld gang med at udvikle servicerobotter til brug 
udenfor fabriksgulvet.

Robotindustrien som branche vokser og knopsky-
der, både i Danmark og resten af verden, i takt med, 
at robotteknologier vinder indpas på flere arenaer 
og brancher. 

Ved afslutningen af redaktionen af denne bog  
oplevede både den danske og den globale robot- 
industri en opbremsning i efterspørgslen på robot-
teknologi – især fra bilindustrien, som er en stor 
aftager, præget af omstilling til elbiler. Kina, der er 
både er en stor aftager af robotter og leverandør 
af komponenter til robotindustrien, var samtidig 
udsat for en delvis lammelse af landets erhvervsliv 

i bestræbelserne på at stoppe spredningen af den 
farlige corona-virus. Smitten spredte sig senere til 
Europa og resten af verden med betydelige sam-
fundsmæssige og erhvervsmæssige konsekvenser. 
Også robotindustrien blev naturligvis påvirket.

Selvom prognoserne for afsætningen af robottek-
nologi således på kort sigt måtte revideres ned, var 
de fleste analytikere enige om, at også en eventuel 
recession på den lange bane vil øge efterspørgslen 
på især fleksibel robotteknologi, så produktionen kan 
geares til svingende efterspørgsel. Set i det lys, kan 
man forvente, at netop de danske robotproducenter 
vil kunne drage fordel af dette. I årene efter finanskri-
sen steg antallet af robotter markant i Danmark.

Hvordan er Danmark blevet stærk industrination 
indenfor robotics, hvad er klyngens styrker og 
svagheder, hvilke virksomheder og vidensinstitu- 
tioner består den af, og hvad kan de biddrage med? 

Det spørger stadig flere om verden over. Denne 
bogs ambition er at give svarene. 

Bogen er blevet til ved interviews med klyngens 
vigtigste aktører, eksperter indenfor branchen 
og omfattende deskresearch. De vurderinger, der 
kommer til udtryk, er alene forfatternes. Vi takker 
alle de medvirkende for deres input og tid. 

Vi håber, bogen må blive til oplysning og inspirati-
on for alle, der interesserer til for den internationale 
robot- og automationsindustri. 

København/Aarhus den 5. marts 2020  
Carsten Steno og Malene Grouleff

3



INDHOLD

KAPITEL 1 side 3

Robotterne kommer 
– fra Danmark
Den danske klynge af auto-
mations- og robotvirksomhe-
der har på mindre end 10 år 
erobret en stærk position på 
automationens verdenskort. 
Men hvordan har det kunnet 
lade sig gøre i en lille nation, 
med kun seks mio. indbygge-
re. Det handler blandt andet 
om tværfaglighed, gensidig 
tillid, krævende kunder, kreati-
vitet og en meget robot-positiv 
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danske robotindustri
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robotklyngens udvikling.
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Selvkørende desinfektionsrobotter 
fra Danmark bruges i mere end 40 

lande. Opfindelsen øger sikkerheden 
for både personale, patienter og 

pårørende ved at reducere risikoen 
for kontakt med bakterier, vira og 

andre skadelige mikroorganismer. 

Foto: UVD Robots



KAPITEL 1

Robotterne kommer 
– fra Danmark

Den danske klynge af automations- og robotvirksomheder har 
på mindre end 10 år erobret en stærk position på automationens 

verdenskort. Men hvordan har det kunnet lade sig gøre i en lille 
nation, med kun seks mio. indbyggere. Det handler blandt andet 

om tværfaglighed, gensidig tillid, krævende kunder, kreativitet 
og en meget robot-positiv befolkning. 



Den 22. maj 2019 steg en jublende Claus Risager 
ned fra scenen i Palais des Congrès i Montreal i 
Canada. Ved uddelingen af året IERA Awards, der 
hædrer samarbejde mellem videnskab og indu-
stri inden for fremstilling af robotter, havde hans 
virksomhed, Blue Ocean Robotics, netop vundet 
førsteprisen. Intet under, at han var glad. 

Prisen uddeles af The International Federation of 
Robotics, IFR, og The IEEE Robotics & Automation 
Society, RAS, som er verdens største professionelle 
tekniske organisation med mere end 420.000 med-
lemmer i over 160 lande. 

Prisen blev vundet for firmaets såkaldte UV Disin-
fecti UVD-robot; en mobil rengøringsrobot, som 
øger patientsikkerheden på hospitaler ved at re-
ducere risikoen for infektioner. Prisen blev vundet 
i tæt konkurrence med Mobile Industrial Robots 
(MiR), en anden dansk robotproducent hvis mobile 
transportrobotter automatiserer intern logistik 
både i sundhedssektoren, fremstillingsindustrien 
og logistikbranchen. UVD-robotten benyttede sig i 
øvrigt af en mobil platform fra netop MiR. 

MiR har fået talrige andre internationale priser. I det 
hele taget er prisregnen faldet tæt over automati-
onsvirksomheder og robotproducenter fra det lille 
skandinaviske land højt mod nord med knap seks 
mio. indbyggere. 

Ikke bare indenfor servicerobotter som UVD og 
MiR, men også for robotter og automationsløsnin-
ger til industrivirksomheder, der i disse år med 
rivende hast digitaliserer deres produktion ud fra 
koncepterne i Industri 4.0. 

Det gælder et af de danske flagskibe, Universal 
Robots, (UR), hvis seks-aksede fleksible samarbej-
dende robot blev installeret som den førte i verden i 
2008 hos Linatex – en dansk producent af plast-
komponenter. Den gang gjorde Linatex noget hidtil 
uset, da virksomheden ville automatisere fødnin-
gen af sine CNC-maskiner. 

I stedet for at installere robotten bag sikkerhedsgit-
re, afskærmet fra mennesker, som man normalt har 
gjort med industrirobotter i årtier, satte de UR-ro-
botten til at arbejde side om side med de ansatte. 
Og i stedet for at hyre eksterne programmører, som 
kunne håndtere kompleks programmering, kunne 
Linatex-folkene selv programmere robotten via en 
trykfølsom skærm uden at have noget forudgåen-
de programmeringskendskab. 

De robotter, som UR siden har udviklet, kaldes nu 
cobots, en sammentrækning af begrebet colla-
borative robots (robotter der kan arbejde side om 
side med mennesker). UR har blandt andet opnået 
det internationalt anerkendte tidskrift Automation 
Worlds First Team-pris tre år i træk, ligesom med-
stifter og teknisk direktør Esben Østergaard vandt 
en IERA Award i 2012. 

Linatex fik i 2008 installeret den første UR-robot - UR5.

Foto: Universal Robots
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Også når det gælder integratorer - de virksom-
heder som bygger komplette automationsløsnin-
ger - og ikke mindst den forskning, som foregår i 
Danmark inden for robotteknologi, er den internati-
onale anerkendelse stor. 

Integrator-leddet i Danmark har en historie helt 
tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor industria-
liseringen tog fart. Det er blandt andet repræsen-
teret ved virksomheder som ProInvent, der leverer 
prisvindende automationsudstyr til en lang række 
store danske virksomheder og Jorgensen Engine-
ering, der automatiserer for internationale giganter 
i fødevareindustrien som Nestlé og Danone. 

Indenfor forskning og udvikling på højere lære-
anstalter har danske universiteter udmærket sig 

markant i de senere år. Team Robotics fra Syd-
dansk Universitet (SDU) i Danmarks tredjestørste 
by Odense vandt i oktober 2018 det uofficielle 
verdensmesterskab i robotteknologi til industrien, 
World Robot Challenge, i Japan. Sammen havde de 
skabt deres bud på fremtidens fleksible robot-cel-
le til produktion. Den bestod af to robotter fra 
Universal Robots, som arbejder sammen på hver 
sin side af et cobot-arbejdsbord, udviklet af danske 
Technicon. 

Siden har SDU investeret over 100 millioner kroner 
i et såkaldt Industri 4.0 Lab, der skal indgå i nye 
banebrydende forskningsprojekter og hjælpe de 
danske virksomheder på vej med yderligere auto-
mation. 

Thomas Visti Jensen (født 1974), adm. direktør i MiR 
Thomas Visti Jensen er uddannet elektroingeniør. Var i en årrække 
salgsdirektør i Sauer-Danfoss i Odense, inden han i 2009 kom til 
Universal Robots, som han forlod i 2013. Havde en væsentlig andel 
i Universal Robots globale ekspansion og salgsvækst igennem 
årene. Blev i 2013 medejer og CEO i Mobile Industrial Robots, som 
blev solgt til amerikanske Teradyne for 1,7 mia. kroner. 

I 2016 blev Thomas Visti den første investor i OnRobot, stiftet 
af Bilge Jacob Christiansen og Ebbe Overgaard Fuglsang. I 2019 
investerede Thomas Visti i den danske startup-virksomhed Rokoko 
Electronics, der har udviklet en robotdragt eller rettere en "motion 
capture-dragt", som kan bruges til at animere menneskelige bevæ-
gelser i alt fra computerspil til Hollywood-film.
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Kilde: Teknologisk Institut 2019

Danske arbejdspladser automatiserer på livet løs. 
De lukker robotterne ind. Robottæthed: 240 robotter 

per 10.000 ansatte. Verdensgennemsnit er 99. 
Danmark er en af verdens mest robotpositive nationer.

44% alle danske fremstillingsvirksomheder 
bruger robotter, ifølge 
Teknologisk Institut.

Danskerne omfavner 
robotteknologien



platform lægger man opgaven bredt ud til app-ud-
viklere. 

Manglen på robot- og automationsingeniører 
prøver danske universiteter og læreanstalter at løse. 
De uddanner i stigende tal ingeniører og andre 
teknikere med spidskompetencer indenfor auto-
mations- og robotområdet.

Dermed indgår de i den robot-klynge, der opstået 
Danmark, og som allerede har sat klare aftryk på 
automationens verdenskort. 

En klynge med dybe rødder og høj vækst 
Klyngen har rødder langt tilbage i den danske 
industrihistorie, men er især vokset indenfor de 
sidste ti år. 

Den består i dag af godt 300 virksomheder fordelt 
over hele Danmark. Forskning, udvikling og pro-
duktion til det globale marked har allerede skabt 
8.500 arbejdspladser og en årlig omsætning på 18 
mia. kroner - heraf en eksport på mere end 10 mia. 
kroner. 

Medregnet underleverandører beskæftiger klyngen 
i dag 18.500 medarbejdere og omsætter for 30 
mia. kroner. Særligt indenfor mobile robotter og 
industrirobotter, der kan arbejde side om side med 
mennesker, er danske virksomheder markedsle-
dere globalt med markedsandele på mere end 50 
procent. 

I klyngen indgår foruden de knap 300 virksomhe-
der også en voksende gruppe af business angels 
og institutionelle investorer, der investerer i skale-
ring af danske robotvirksomheder, så de får kritisk 

På andre danske højere læreanstalter, som Dan-
mark Tekniske Universitet (DTU) i København, Aal-
borg Universitet og Aarhus Universitet, er forskning 
i robotter og automation også i højsædet.

På DTU er danske eksperter langt på verdensplan 
med at udvikle fejltolerant kontrol. Fejltolerant kon-
trol handler om en måde at udregne de algoritmer, 
som sidder i kontrolsløjfen, så de kan tåle, at der 
falder en sensor ud, uden at styringen bortfalder. 
Det er afgørende vigtigt for at udvikle blandt andet 
autonome køretøjer. 

På Aalborg Universitet har et forskerteam udviklet 
en helt ny robottype, populært kaldet kugle, der 
skal få alverdens app-udviklere på banen med 
bidrag til, hvordan robotten kan hjælpe med vejvis-
ning, eftersøgning og meget mere. Der er tale om 
et alt andet end et traditionelt udviklingsprogram, 
hvor man identificerer en opgave eller en problem-
stilling, som en robot skal løse, og siden udvikler en 
applikation, der kan løse netop den opgave. 

Parterne bag projektet vil i stedet udvikle en 
app-baseret platform, der skal løse to velkendte 
udfordringer med apps og robotter. 

Den ene udfordring er at få brugerne til faktisk 
at bruge de services, der allerede er udviklet til 
apps. Den nordjyske kuglerobot, hvis ansigt er en 
tablet-computer, bringer simpelthen appen direkte 
til brugerne, som for eksempel kan være kunder 
i et storcenter eller pårørende på sygebesøg på et 
hospital, der ønsker vejvisning. 

Den anden udfordring er manglen på ingeniører 
med viden om robotudvikling. Ved at skabe en 
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Udviklingen bakkes nemlig op af kompetente og 
fleksible myndigheder, der spiller en væsentlig rol-
le i det økosystem, som har været med til at forme 
sektoren. 

Men hvad er det, der gør, at et lille land som 
Danmark kan opnå en førerposition på et globalt 
robot- og automationsmarked, der vokser drama-
tisk? Hvad er opskriften på, at det kan lykkes den 

masse på verdensmarkedet. De har et godt øje til 
den danske startup-scene, hvor robot- og auto-
mationsvirksomheder fylder stadig mere, selvom 
netop industri- og servicerobotter i modsætning 
til softwarerobotter er dyrere og sværere at gøre 
globale. Blandt andet fordi robotter og automation 
fordrer dybe kompetencer indenfor både software, 
elektronik og mekanik, og fordi afsætningen kræ-
ver et globalt salgs- og service-setup. 

Det, som business angels og venturefonde investe-
rer i, kan for eksempel være en drone-startup som 
QuadSat. Virksomheden har udviklet en teknologi, 
som kan nedsætte støjen fra de mange satellitter i 
rummet, så navigationssystemerne i fly, skibe og 
biler, der er afhængige af korrekt og hurtig satellit-
kommunikation, kan fungere optimalt. 

QuadSats teknologi gør det muligt at bruge droner 
til at teste og kalibrere antenner til satellitkommu-
nikation autonomt, for dermed at sikre et konstant 
flow af højhastighedsinternet. 

QuadSat udnytter Syddansk Universitets nye 
dronelab ved Hans Christian Andersen Airport i 
Odense på Fyn. Herfra er det også muligt at eks-
perimentere med droner i dele af luftrummet over 
øen, der som led i Danmarks nationale dronestrate-
gi er reserveret testflyvninger med droner. 867 kva-
dratkilometer af det danske luftrum er dedikeret til 
droneflyvning. Luftrummet er unikt internationalt 
set og giver dronevirksomheder helt nye mulighe-
der for at flyve langt og ud over havet. 

Dronestrategien er samtidig et eksempel på, hvor-
for robot- og automationsindustrien i Danmark er 
vokset dramatisk i de senere år. 

Den interaktive robot Polaris kører på en kugle og spås at 
skabe en ny måde at vise vej og svare på spørgsmål for 
eksempel i en lufthavn. Seks virksomheder og organisati-
oner samarbejder om udviklingen af kuglerobotten. Det er 
Combine, MapsPeople, Det Gode Firma, Teknologisk Institut 
og Aalborg Universitet.

Foto: Com
bine
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Han peger på, at danske universiteter og højere 
læreanstalter har en anvendelsesorienteret tilgang 
til forskning i avanceret produktion. Desuden er det 
danske samfund bygget op omkring en høj grad af 
tillid, hvilket gør det lettere at videndele. 

I MADE arbejder store og små virksomheder sam-
men om at udvikle nye automationsløsninger med 
inspiration fra forskningsverdenen. 

Danmark har ikke som for eksempel Tyskland en 
dominerende bilindustri, hvor store virksomhe-
der vogter på hinanden, fordi de er konkurrenter. 
Hovedparten af de danske virksomheder opererer 

danske robotindustri at holde sig på forkant af den 
hæsblæsende teknologiudvikling, der sker inden 
for kunstig intelligens, machine learning, 3D print 
og big data. Og dermed kan omsætte muligheder-
ne til løsninger, der giver den globale industri de 
værktøjer, der skal til for at producere stadig mere 
fleksibelt og bæredygtigt? 

Fordelene i et lille land 
Nigel Edmondson står til daglig i spidsen for For-
eningen MADE (Manufacturing Academy of Den-
mark), et nationalt netværk for avanceret produk-
tion, der driver forskning og innovation inden for 
anvendelse af fleksibel automatisering og robotter. 

Foto: SDU
11 danske robotforskere fra Syddansk Universitet er verdensmestre i industrirobotter. Holdet SDU Robotics vandt nemlig i 
kategorien industrirobotter i konkurrencen World Robot Challenge i Japan i 2019. De vandt med deres bud på fremtidens 
robotcelle. Det vandt over 250 andre forskere, der havde tilmeldt sig konkurrencen. Vinderholdet består af Christian Schlette, 
Christoffer Sloth, Iñigo Iturrate San Juan, Henrik Gordon Petersen, Dirk Kraft, Frederik Hagelskjær, Simon Mathiesen, Thomas 
Nicky Thulesen, Anders Prier Lindvig, Aljaz Kramberger og Mads Høi Rasmussen.




