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DAMRC nyhedsbrev – 1 / 2012 
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun 

gengives efter aftale med formand Ole Mørk Lauridsen oml@damrc.com 

eller Manager Operations & BD Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com    

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om udviklingen i flere forskellige 

DAMRC-projekter. I nyhedsbrevet kan du også læse om en ny medarbejder i 

DAMRC, ligesom dette nyhedsbrev rummer historien om, at DAMRC i en 

international benchmark-analyse har udmærket sig og modtaget en 

bronzecertificering i ”excellent klyngeledelse”. 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med 

DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du 

velkommen til at kontakte Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com eller 

formand Ole Mørk Lauridsen oml@damrc.com 

DAMRC ønsker læsere af nyhedsbrevet et godt 2012 

Med nye kollegaer, 5 spændende projekter og samarbejder med flere 

universiteter, herunder 12 studerende, var 2011 et godt år med fremgang 

for DAMRC, en fremgang der også kom til udtryk ved de nye DAMRC-

medlemmer RadiJet og Boeing. Vi ser frem til endnu et år med nye 

spændende opgaver og projekter i 2012 i samarbejde med vores partnere 

og takker for et godt samarbejde i 2011.  

For DAMRC bliver 2012 et spændende år, og DAMRCs bestyrelse har 

udarbejdet, og på et bestyrelsesmøde d. 26. januar 2012, vedtaget 

strategien og mål for DAMRCs aktiviteter i 2012. Det betyder bl.a., at 

DAMRC i 2012 vil starte en række nye teknologiprojekter i samarbejde med 

medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Dertil vil DAMRC fortsætte sit 

arbejde med at skabe spændende studieprojekter, der gør en forskel i 

industrien, ligesom DAMRC gennem kursus- og uddannelsesaktiviteter vil 

øge kompetenceniveauet hos danske industriteknikere, og 

mekanikingeniører 

Nye kompetencer i DAMRC 

DAMRC har pr 1. januar ansat Jesper Heltzen som Projekt Assistent. Jesper 

har en bachelorgrad i forretningsudvikling (Business Development 

Engineer), og skal assistere på DAMRCs nuværende 5 projekter, og 

kommende projekter. 

 Med flere spændende projekter i pipeline forventer DAMRC, at øge staben 

yderligere i 2012. Derfor er DAMRC i tråd med sin strategi for 2012 fortsat 
DAMRC byder Projektassistent Jesper 

Heltzen velkommen og ser frem til et 

godt samarbejde. 

Et kig i krystalkuglen viser, at DAMRC 

i 2012 vil indlede en række nye og 

spændende projekter med danske 

produktionsvirksomheder. 
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på udkig efter tekniske talenter med viden omkring spåntagende 

bearbejdning og nye materialer. 

Nye Kompositmaterialer 

Et af DAMRCs spændende udviklingsprojekter sker i samarbejde med 

virksomheden HeliScandia. Omdrejningspunktet i projektet er udvikling af 

nye kompositmaterialer og i den forbindelse skal der tilknyttes en række 

forskere til projektet. Det er derfor med stor glæde, at det nu er lykkedes 

DAMRC og HeliScandia at tilknytte Lektor Mikael Larsen, AAU – Institut for 

Mekanik og produktion til projektet. Mikael Larsens skal i projektet 

varetage rollen som ”nøgleforsker” og får det overordnede ansvar for 

koordinering og strukturering af den forskningsbaserede viden, der 

opbygges og indsamles i projektet. Det forventes, at projektet vil få 

deltagelse af flere udenlandske topforskere, og rollen som nøgleforsker vil 

derfor give Mikael Larsen mulighed for at knytte nye faglige bånd.  

VIBO 

På DAMRCs projekt ”VIBO – Vibrationsanalyse under Boring”, er det 

lykkedes at etablere et samarbejde med to civilingeniørstuderende fra 

Aarhus School of Engineering. De to studerende har siden november 

arbejdet med forstudier til deres kandidatafhandling. Pr. 1. februar og 6 

måneder frem, skal de studerende i rammerne af deres 

kandidatafhandling, gennemføre en række forsøg og laboratorietest, der 

sammen med en række finite element analyser skal tilføre ny viden og 

indsigt til VIBO-projektet. 

Opmålingsprojekt 

DAMRC har i samarbejde med Vestas udarbejdet en projektbeskrivelse af 

et spændende projekt omkring opmåling af store emner. DAMRC er nu i 

samarbejde med Aarhus School of Engineering og Dansk Fundamental 

Metrologi – DTU, i gang med at finde relevante bachelor- og 

kandidatstuderende. De studerende skal i samarbejde med DAMRC og 

Vestas gennemføre projektet, og det forventes, at projektets resultater vil 

tilføre projektpartnerne ny viden, der muliggør betydelige tidsreduktioner i 

udvalgte opmålingsprocesser. 
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DAMRC tildelt Bronzecertifikat 

DAMRC har sammen med en række europæiske ”Cluster-Managers” 

deltaget i en benchmarking-analyse, der på en række områder 

sammenligner de analyserede klynger. Materialet er bl.a. udarbejdet som 

beslutningsgrundlag for politikere, og tjener samtidigt som 

evalueringsgrundlag for de deltagende klynge-organisationer. Rapporten 

giver også mulighed for at sammenligne DAMRCs performance på en række 

områder med andre klynge-organisationer, og der venter nu et omfattende 

arbejde med at gennemgå rapporten og bruge erfaringerne i DAMRC. 

 

Tilmelding og afmelding af nyhedsbrev 

Hvis du modtager dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at 

tilmelde dig fremtidige opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail 

til kbo@damrc.com med teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”. 

Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os ved en fejl, kan du ligeledes 

framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af DAMRC 

nyhedsbrev”. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Mørk Lauridsen Klaus Bonde Ørskov 
Formand, DAMRC  Manager Operations & BD, DAMRC 

Efter Benchmarking-analysen er 

DAMRC tildelt Bronze-certifikatet for 

”Cluster Management Excellence” 
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