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40 års erfaring i Danmark med:
antistatisk udstyr, opladning, måleudstyr

Teknologisk Institut har igangsat en 
række netværkssamarbejder, hvor virk-
somheder inden for samme branche 
samarbejder om at optimere deres 
produktion.
-Grundtanken er, at samarbejde og 
videndeling er vejen frem, hvis virksom-
hederne skal forny sig og forblive kon-
kurrencedygtige, udtaler konsulent 
Katrine Bang Foget, Produktion Ledelse 
fra Teknologisk Institut i Taastrup  
(tlf. 7220 1750, kafo@teknologisk.dk).

Skummaterialer i produktionen
Et af disse netværker samarbejder om at 
optimere skummaterialer i produktionen 
ved hjælp af ny teknologi og videndeling. 
I juni var netværket med 25 engagerede 
deltagere på besøg hos Golan i Middel-
fart for at se produktionen. 
Golan er en af verdens største producen-
ter af rørsystemer og producerer blandt 
andet gulvvarmerør, de såkaldte PEX-rør, 
isolering til rør mm. 
Blandt dagens oplægsholdere var udvik-
lingschef Erik Larsen fra Bayer Material-
Science, der fortalte om virksomhedens 
udvikling af produkter i PUR-skum, som 
alt efter hårdhed bliver brugt til næsten 
alt lige fra madrasser til fjernvarmerørs-
isolering. Deltagerne blev præsenteret 
for nye teknologier inden for skummate-
rialer og håndteringen af disse.
I produktionshallen kunne deltagerne 
blandt andet se det store Battenfeld-
anlæg, der producerer PEX-rør til gulv-
varme i almindelige boliger, og som er et 
af virksomhedens helt store produkter. 

Åbenhed rykker
At Golan valgte ikke blot at være værter på 
dagens klynge-arrangement, men tilmed 

Samarbejde styrker  
konkurrenceevnen
Vidensstøtte til optimering af skumteknologi 
skaber et stort udviklingspotentiale

at vise produktionen frem er ifølge teknisk 
chef Hans Andersen en del af virksomhe-
dens nye strategi om åbenhed og netværk:
-Det er alfa og omega at få gode idéer og 
viden fra andre, og derfor var vi heller ikke 
skeptiske over at åbne dørene til vores 
produktion i dag. Det er faktisk en stor del 
af tanken bag vores deltagelse i Produk-
tion i Danmark. Vi vil gerne have en masse 
input og sparring og skabe et stærkt 
netværk til andre virksomheder i vores 
branche. Da Teknologisk Institut så kom 
og spurgte, om vi ville være med i det her 
netværkssamarbejde, så var den umiddel-
bare tanke, at selvfølgelig vil vi det.
Den åbenhed er netop, hvad der ifølge 
Jan Kyster Madsen, Teknologisk Institut, 
skal til, for at Danmark samlet kan rykke 
sig som produktionsland. 

-Den måde, Golan har taget imod os på i 
dag, tror jeg på, er måden, hvorpå Dan-
mark overlever som produktionsland. 
Det er gennem åbenhed og samarbejde 
vurderer han.
 
Netværket fortsætter samarbejdet 
Det nævnte arrangement er en del af et 
større udviklingsforløb, som de delta-
gende virksomheder kommer igennem i 
kraft af Produktion i Danmark-projektet.
Videre herfra skal virksomhederne 
allerede i år snævre deres fokus ind, så 
det fremtidige samarbejde tager ud-
gangspunkt i mere konkrete udfordrin-
ger hos de enkelte virksomheder. Forlø-
bet byder blandt andet på en fælles 
fact-finding tur, hvor nye trends på 
området samt videndeling vil være i 
hovedsædet, samt et til to demonstrati-
onsprojekter relateret til de involverede 
virksomheder.

Exceptionelt samarbejde
Teknologisk Institut faciliterer klynge-
samarbejdet og hjælper virksomhederne 
til at finde de mest relevante teknologier 
og processer. Ifølge seniorkonsulent Jan 
Kyster Madsen fra instituttet er der store 
udviklingspotentialer i klyngenetværket:
-Det er helt exceptionelt, at vi her har en 
samlet gruppe virksomheder, der både 
er leverandører, producenter og brugere 
- og ikke mindst virksomheder med 
mange forskellige produktionsformer. 
Der er et virkelig godt samarbejde i 
gruppen og store udviklingspotentialer, 
som jeg glæder mig til at følge.
Senere i år vil deltagerne på et nyt møde 
få demonstreret nye teknologier til 
udvikling af skummaterialer. 

-KKB(TI)/jac

To links
www.produktiondanmark.dk. 
www.teknologisk.dk/ydelser/produktion-i-danmark/
avanceret-materiale-og-procesteknologi/34373,2.

Hans Andersen, Golan, lægger vægt på åbenhed 
og netværk.




