
• Introduktion til DIRA – Danish Industrial Robot Association , herunder  
Teknologisk Institut – center for robotteknologi og 
Innovationsnetværket Robocluster

• Status på robotter i danske produktionsvirksomheder.
Status på robotudviklingen i Danmark, og de muligheder og barrierer, der er 
ved at automatisere en produktionen
De nyeste robotter og teknologier - hvad man kan få og hvordan bliver de brugt

• Hvad gør andre danske virksomheder med succes og hvorfor er der 
virksomheder, der tøver ?

Succeshistorier fra de virksomheder, der har taget robotterne til sig og som 
både har øget produktiviteten, omsætningen og antallet af medarbejdere. 

• De nyeste robotter og teknologier - hvad man kan få og hvordan bliver 
de brugt? 

Klar til fremtiden  - 7. marts 2017 



DIRA står for 'Danish Industrial Robot Association' og er et 
netværk med selvstændig bestyrelse for danske 
virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i 
robotteknologi og automatisering. 

DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag ca. 130 
medlemmer. 
Medlemmerne består af produktionsvirksomheder, 
systemintegratorer og leverandører af robotteknologi 
samt vidensinstitutioner, der udvikler og formidler viden
om robotteknologi.



Hvem er jeg?

Steen Harder Ulrichsen, shu@teknologisk.dk

Teknologisk Institut, Robotteknologi, Odense

shu@teknologisk.dk 7220 2997

mailto:shu@teknologisk.dk
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Omsætning 2015
1.085,1 mio.

Danske
kunder

38 %

27 %

Internationale
kunder

11 %

Forsknings- og
udviklingsaktiviteter

24 %

Resultatkontrakt-
aktiviteter

Projekt eksempler:
1. EU Eurostars, 

Horizon2020, …
2. Innovationsfond
3. MADE demonstration
4. ROBOTT-NET
5. …

Eksempler:
1. Udenl. afd.
2. CERN, etc

Eksempler:
1. Information af 

samfundet
2. Medfinansiering af 

relevanter aktiviter

Eksempler (robotter):
1. Løsninger
2. Design og 

konstruktion
3. Test
4. Forprojekter
5. Programmering
6. Rådgivning om 

automation
7. Netværk
8. Tvister



Facts

 Teknologisk Institut: selvejende, almennyttigt og non-profit
Omsætn: 65% kommercielt, 25% f&u, 10% resultatkontrakt

 1100 medarbejdere, heraf 55 i Odense (robotteknologi+v&i),
mix af phd’ere + industri-erfarne personer

 2000 m2 til demonstration og udvikling.

 Teams: industri, mobil, sensor, fleksible robotter.

 Robot arms: ABB (bla YuMi), Kuka (bla iiwa), Fanuc, 
Motoman, Comau, Universal Robots (UR3, 5 og 10), …

Introduktion



Teknologisk Institut, center for robotteknologi

COWORKING
ROBOTTER

ADVANCEREDE 
ROBOTTER

SENSORER OG
ROBOTTER

MOBILE
ROBOTTER

DRONER DATA



Hvad gør andre virksomheder og hvilke 
uventede gevinster overrasker?

Lær af de virksomheder, der har taget robotterne til sig og 
som både har øget produktiviteten, omsætningen og 
antallet af medarbejdere. Inspiration gennem konkrete 
eksempler fra virksomheder, du kan identificere dig med.

Først: Status for automation/robotter i Danmark.



Status for Danmark
Robotter og automation

Fakta og udvikling



IFR statistitics

International Federation for Robotics



IFR statistitics

International Federation for Robotics



Dansk 
Automationsniveau

Source: International Federation of 
Robotics (www.ifr.org), 2015



IFR statistitics

International Federation for Robotics



Manuelle processer i DK?



Højt automatiserende brancher?



Højt automatiserende brancher?



Andre typiske arbejdspladser?



Andre typiske arbejdspladser?

Processer:

1. Binpicking
2. Skruning
3. Presning
4. Klikning
5. Smøring

Hvorfor fuld automation?
Brug evt 80/20 regel.



Fleksibilitet ved brug 
af sensorik

Hindringer for flere robotter

Hvorfor tøver mange virksomheder med at 
indfører robotter



Hvem bruger robotter?

Polarisering i forhold til 
anvendelse af robotter:

De hurtige: som elsker 
robotter, og vinder på 
anvendelse af robotter.

De andre: som ikke er 
kommet i gang
- med risiko for at bløde 
arbejdspladser.

http://www.teknologisk.dk/_/media/61776_Industrirobotter%20-%20analyse_teknologisk_instiut.pdf



De største hindringer
Undersøgelse, 2015



Vores produktion er for lille?

"Om jeg så havde en skoledreng til det, 

ville jeg ikke kunne lave forretning ud af 

det"

Mens Flemming Buch stolt viser sin hjemmelavede 

robotcelle frem, fortæller han, hvordan arbejdet med gravering af metalskiver 

foregik, før AMATEK fik sin nye robotkollega: "Vi leverer bl.a. gravering af 

metalskiver, eksempelvis til producenter af designermøbler", fortæller han og 

fortsætter: "Efter graveringsmaskinen er sat op til at gravere en statisk tekst og et 

logo, kombineret med et fortløbende eller tilfældigt serienummer, består 

operatørens opgave i at lægge metalskiverne ind i maskinen og tage dem ud 

igen." En hurtig prøvegravering afslører en proces, der er så støjende, at selv 

med høreværn vil de fleste ikke kunne klare otte timer ved graveringsmaskinen. 

Og med en cyklustid på ca. 40 sekunder 

kræver arbejdet en mand ansat på fuld tid, 

da det ikke er muligt at gå til og fra andre 

opgaver med 40 sekunders intervaller. 

Arbejdet er gentagende, ensartet og kræver 

ingen uddannelse. 



Robotter kan ikke anvendes i vores produktion?

For 5 år siden havde 
Trelleborg ingen robotter!

Hos Trelleborg Sealing
Solutions er de gået fra 0 til 
60 robotter på 5 år !!

Nu er altid en ledig robot for 
kreative medarbejdere, som 
vil prøve at bruge robotter til 
noget nyt.



Teknologi
Automatisk skruening

50% tid brugt på 
iskruning af skruer

Mange (forsk.) skruer.

Mange skruetrækkere.

Automatisk løsning: 
Mange automatiske 
skruefødere + 
fremføring (100kkr)



Robotter kan ikke anvendes i vores produktion?

Mange små ordre med 
forskellige emner, som ofte 
er nye/ukendte.

Kræver ofte omstilling. 

Brug for dyre ingeniører
- eller en lokale ildsjæle.



Eksempler. Frigiv operatøren fra håndtering.

Trelleborg Sealing Solutions  (CNC.dk)

QRS, Smart-Zell

BILA, RoboPower



Eksempler. Virksomheden: Elos Medtech Pinol.

Mobile robotter

Indbygget 
kvalitets-
Kontrol i 
produktionen

En robot til 
eksperimenter

Eget 
modulære 
design



Hvad bør du vide og overveje,
inden du går i gang?

Et indblik i hvad det kræver af din virksomhed at tage imod 
robot-kollegaer og hvad det kræver af dine medarbejdere. 

Du får også vejledning til hvilke krav, du skal stille, når du 
skal finde den rigtige leverandør af automationsløsninger til 
din virksomhed. 



Mange meninger



Mange meninger



IDA tal og statistikker. Barrierer. 

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien, okt 2015



AIM project

• Der er mangel på  teknisk-faglige medarbejdere hos danske integratorer

• Interessen for det naturfaglige/videnskabelige område skal øges helt fra grundskolen

• IDA forventer mangel på ingeniører i de kommende år – op til 13.000 i 2025 
• (hver gang 1000 ingeniører forlader arbejdsmarkedet kommer der 700 til)

• AE siger i marts 2016: Risiko i 2025 for : at mangle 70.000 faglærte, 25.000 med en KVU og 
40.000 med en MVU

• Der vil være en risiko for mangel på dygtige industriteknikere 
• (hver gang 900 industriteknikere forlader arbejdsmarkedet kommer ca 290 til)  OG 

• Der er mangel på teknisk-faglige kompetente operatører, vedligeholdere m.v. i danske 
fremstillingsvirksomheder

ordringer på det robotteknologiske område i Danmark bl.a. :

Udfordringer 1



0 10 20 30 40

Ingen

Ved ikke

Andet

Integration af 3D-print i produktionen

IT-sikkerhed

Rekonstruktion af produktionsdata*

Betjening af CNC-maskiner

Indkøring af nye robotter

Digital kvalitetssikring og dokumentation

Softwareudvikling og programmering

Pct.DI Dansk Metal

Digitalisering og automatisering kræver nye kompetencer

Inden for hvilke arbejdsområder vurderer du, at virksomheden har behov for nye kompetencer i 
de kommende 2 år for at udnytte krav og muligheder i ny teknologi ?

Anm.: *Rekonstruktion af produktionsdata, herunder maskintegninger og andet datagrundlag til CAD-
programmering. Det har været muligt at vælge flere svarmuligheder.
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio april 2016. DI’s virksomhedspanel, 
afsluttet medio marts 2016.
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Ufaglært Lærlinge/
elever

Faglært KVU MVU LVU

Pct.

Dansk Metal DI

Svært at finde den nødvendige arbejdskraft 
Andel, der har svaret svært eller meget svært til spørgsmålet 'Hvor svært vurderer du, det vil 
være at rekruttere den nødvendige arbejdskraft ?'

Anm.: KVU: Kort videregående uddannelse, MVU: Mellemlang videregående uddannelse, LVU: Lang 
videregående uddannelse.
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio april 2016. DI’s Virksomhedspanel, 
afsluttet medio marts 2016.



AIM project

Udfordringer på det robotteknologiske område i Danmark bl.a.:

• Industriens uddannelser ‘noterer’ i oktober 2015:

• ”Der kommer i nærmeste fremtid til at mangle 2000 -
2500 super dygtige industriteknikere, der dels kan 
opstille, programmere og drifte CNC maskiner med robot 
og automations løsninger samt drifte de automatiske 
24/7 FMS og CIM produktionsanlæg.”

• (FMS= Functional Movement Systems, CIM= Communication Interface Module)

Udfordringer 2





Automation Navigator 
9 + 10 dags uddannelse

Formål:
Skal efterfølgende kunne lede og gennemføre automationsprojekter i virksomheden/
”lukke vidensgabet mellem håndværkeren og akademikeren”

Målgruppe:
Teknikere og/eller mellemledere med tekniske færdigheder og viden om 
automationsprocesser i danske industrivirksomheder.

Indhold/aktiviteter: 
Green belt: handling, kendte processer, forandringsledelse, vision, sensorer, offline 
programmering, sikkerhed, eksamen
Black belt: automation af ukendt proces, montage robotter, mobile robotter og fleksible 
robotter, automatisk inspektion, eksamen i egen virksomhed

Effekt:
Kan lede og gennemføre automationsprojekter i virksomheden

Partnere:
-



Fleksibilitet ved brug 
af sensorik

De nyeste robotter og teknologier

Hvad kan man få i dag?



Teknologier
Udviklingen, og hvad kan vi købe i dag.

1. Lettere, stærkere, hurtigere robotter
Mere af det hele som vi kender i forvejen

2. Bedre vision
HDR (tolerance overfor varierende lys), 3D, Infrarød, … 

3. Kraft og moment følere.
Bedre føling med proces og mennesker. 

4. Brugereflader
Meget mere intuitive GUI for ikke-eksperter

5. Sikre robotter
Robotterne er allerede blevet sikre



Nyeste generation robotter
Technologies – Safe collaborative robots

De små robotter:

Nu også med tilbehør:

BIOROB– Speedy-10 (MABI) – Roberta (GOMTEC/ ABB) –
Franka (KUKA) - UR 3/5/10 – YuMi (ABB) – BAXTER & SAWYER 
(ReThink Robotics) – iiwa (KUKA) – AUBO-i5 – APAS (Bosch)



Nyeste generation robotter (2) 
Technologies – Safe collaborative robots

Og nu også de store robotter



Nyeste generation robotter (2) 
Technologies – Safe mobile robots

Mobile robotter (AGV = Autonumous Guided Vehicle)



Nyeste generation robotter
Technologies – Safe robots (ABB Frida)



Nyeste generation robotter
Technologies – Safe robots (KUKA iiwa)



Nyeste generation robotter
Kan købes i dag.

ABB YuMi

KUKA iiwa

UR 3



Nyeste generation robotter
Gribere og fingre



Teknologi
Robotter laver robotter (en kollaborativ kommerciel løsning)

https://youtu.be/kk0JOw9c0IA

80/20 tilgang

80% af en løsning koster 
ca 20% af den tilsvarende 
fuldautomatiske løsning.

https://youtu.be/kk0JOw9c0IA


Hvordan kommer du i gang?

Der findes værktøjer, som kan give en indikation af priser 
på automatisering af din løn-tunge proces. Vi gennemgår 
dem sammen med dig.



www.robotinvestment.eu



Fleksibilitet ved brug 
af sensorik

Hvordan får du succes med din 
automatisering?

Gode råd om at komme i gang/videre



 Få inspiration på messer, besøg af leverandører, …
Måske møder man det, som man faktisk har brug for?

 Brug netværk: DAu, Robocluster, DIRA, MADE, 
Sesam, …
Konferencer, workshops, besøg hos virksomheder med lignede
udfordringer

Gode råd: Bliv inspireret



 Lean og automatiser hele værdi kæden.
Lean produktionen inden der investeres i automation.

 Vælg en eller få automationspartnere.
Opbyg viden om din virksomhed og processer hos en/få partnere 

 Identificer vanskelige elementer og test dem.
Test de vanskelige elementer inden investering i hele løsningen i et eller 
flere forprojekter.

Gode råd: Udnyt viden fornuftigt



Det første robotprojekt 

 vil tage længere tid end du forventer!!

 vil blive dyrere end du forventer!!

 vil give dig meget mere viden end du forventer!!

Gode råd: Forventninger



Opsummering

1. Status
I Danmark er en del virksomheder rigtigt godt med med
hensyn til robotter 
– men mange er ikke kommet i gang.

2. Hindringer
Mange virksomheder mener ikke at den rette teknologi 
er klar. Andre bliver overrasket, når de kommer i gang, 
og indfører megen automation.

3. Muligheder
Der findes allerede mange teknologier med kort 
leveringstid. Kort tilbagebetalingstid og gode 
muligheder for støtte til F & U projekter.


