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Dansk Materiale Net-
værk med base i Es-
bjerg deler viden om 
materialer. Det er en 
vigtig vej til vækst.  
ErhvErv: Kan man kombine-
re indmaden af stål og alumi-
nium i et vindmølletårn med 
andre materialer og gøre det 
billigere at producere strøm? 
Kan man lave et system til at 
samle plast op i havet og må-
ske eksportere det til Asien, 
hvor problemet med skadelig 
mikroplast i økosystemet er 
særlig stort? Og kan man i 
nogle af Danmarks store byer 
finde en fælles måde at gen-
anvende plast?

Sådanne projekter er Dansk 
Materiale Netværk, DMN, 
med base i Esbjerg involveret 
i. Nu er netværket for første 
gang blevet tildelt Europa-
Kommissionens guldklynge-
certifikat. Tilmed har DMN på 
europæisk niveau opnået den 
højeste score nogensinde 
som ny guldklynge, 92 pro-
cent, målt på 31 indikatorer 
inden for fem hovedområder. 

- Guldcertificeringen er 
både en kvalitetssikring af, 

hvad vi laver, og en adgang 
til øget international bevå-
genhed blandt mulige samar-
bejdspartnere i udlandet. Vi 
kan allerede nu mærke, at vi 
får henvendelser af en højere 
kvalitet, og at vi vil få nye 
muligheder for at deltage i 
internationale projekter, som 
vil være til gavn for vores 
medlems virksomheder, siger 
netværksdirektør Dorte Walzl 
Bælum, DMN, i en presse-
meddelelse.

Billigere energi
Blandt de cirka 10 aktuelle 
DMN-projekter er et pilotpro-
jekt med deltagelse af blandt 
andre de to store vindmølle-
producenter, Vestas Wind 
System og Siemens Gamesa 
Renewable Energy, om at 
standardisere de indre dele af 
et vindmølletårn med henblik 
på at gøre vindmøllerne bil-
ligere og dermed mere kon-
kurrencedygtige. I den første 
fase gælder det platforme 
i tårnene, som i Siemens-
møller produceres i stål og 
Vestas-møller i aluminium. 
Målet er at reducere prisen 
med minimum 20 procent.
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 FAKTA
DMN er et innovations-
netværk, hvor virksom-
heder ved netværk, 
vidensdeling og udvik-
lingsprojekter kan finde 
løsninger på materia-
lerelaterede problem-
stillinger. DMN omfatter 
netværkene PlastNet, 
StaalNet og AluNet med 
tilsammen cirka 180 
medlemsvirksomheder. 
Plast Center Danmark er 
administrator af netvær-
ket. DMN er et fireårigt 
projekt, der finansieres 
med 14 millioner kroner 
fra staten. Esbjerg og 
Fanø Kommuner støtter 
netværket. Bevillings-
giver er Styrelsen for 
Institutioner og ud-
dannelsesstøtte.  DMN 
arbejder tæt sammen 
med blandt andre 
Aalborg universitet 
Esbjerg, FORCE Tech-
nology og Teknologisk 
Institut. Dansk Materiale 
Netværk blev etableret 
1. juli 2014. Bag netvær-
ket er et konsortium 
med repræsentanter 
fra betydnings fulde 
erhvervsvirksomheder, 
førende universiteter, 
fagskoler, brancheorga-
nisationer med videre.

 Et af dansk materialenetværks projekter går ud på at standardisere de indre dele af vindmølletårne. Et 
andet går ud på at finde løsninger på problemet med plastaffald i havene. 

Medicingennemgang 
sikrer kvalitet
ÆLDrE:  Både nationalt og lo-
kalt er der stor fokus på at ned-
bringe brugen af antipsykotisk 
medicin til ældre med demens. 
Derfor har Esbjerg Kommune 
sammen med Psykiatriens 
Medicinrådgivning i Region 
Syddanmark gennem nogen 
tid arbejdet med at gennemgå 
brugen af antipsykotisk medicin 
til ældre med demens på kom-
munens plejecentre og hos 
udvalgte borgere i eget hjem. 
For at forebygge og forkorte 
behandlingen med antidepres-
siv medicin iværksætter kom-
munen nu nye tiltag som f.eks. 
brug af døgnrytmelys og tilbud 
om klippekort med mere tid, så 
borgeren kan få mulighed for at 
komme mere ud i dagslyset. 

For mange sprituheld i 
Esbjerg
KAMPAGNE: 10 spritrelaterede 
trafikuheld i Esbjerg Kommune 
blev registreret i julen 2016, 
da årets julefrokoster stod for 
døren. Det er en stigning på syv 
uheld fra året før. Det samlede 
billede for Syd- og Sønderjylland 
viser da også, at antallet af spri-
tulykker i julemånederne siden 
2014 er tæt på fordoblet. I 2014 
registrerede Syd- og Sønderjyl-
lands Politi 13 sprituheld i jule-
månederne, mens de i 2015 og 
2016 registrerede henholdsvis 
19 og 23 uheld. I Esbjerg Kom-
mune er det oftest personbiler, 
der er impliceret i sprituhel-
dene. uheldene sker oftest om 
lørdagen, og størstedelen af de 
spirituspåvirkede førere har en 
promille højere 1,5.

Skulderklap til sygehuse
BEhANDLING: Tre af Region 
Syddanmarks sygehuse får 
særligt flotte skulderklap for 
god kræftbehandling i sund-
hedsmagasinet Dagens Medicin. 
Vejle Sygehus, Sydvestjysk 
Sygehus i Esbjerg og Odense 
universitetshospital (OuH) tager 
henholdsvis 1., 2. og 3. pladsen 
i magasinets kåring af landets 
bedste kræftsygehuse. Magasi-
net baserer deres kåringer på tal 
for behandlingskvalitet, der er 
indberettet til kliniske databaser. 
Vejle bibeholder førstepladsen 
fra sidste år, mens Sydvestjysk 
Sygehus med en imponerende 
spurt har avanceret fra en femte-
plads til en andenplads. 
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Nordkap
Nord for Polarcirklen skal du opleve de endeløse solskinstimer og Nordkap-
plateauet med den betagende udsigt over Ishavet. Vi rejser med 5-stjernet bus
gennem Sverige og Finland til Nordkap og midnatssolens land. Oplev Ålandsøerne,
Honningsvåg, Kautokeino, Tromsø, Lofoten m.m. Inklusiv sejlads med Hurtigruten,
middag i Nordkaphallen, byrundtur i både Stockholm og Helsinki m.m.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland
1/6, 8/6, 19/6, 22/6, 26/6, 4/7, 10/7

15 dage kr. 15.998
Se gislev-rejser.dk/nok

Nordiske eventyr
Semere påwww.gislev-rejser.dk

Færøerne
Spændende rejse til denne flotte og unikke øgruppe. Oplev uspoleret natur og et
rigt og varieret fugleliv med over 200 sjældne arter. Ultimative Færøske oplevel-
ser med bl.a. Hoyma i hyggelige omgivelser, Kingosang i bygdekirken, besøg ved
vandfaldet i Gásadalur, smuk sejlads til Sandoy og besøg i Christianskirken. Hotellet
er beliggende lidt udenfor Tórshavn ved fjeldvejen og regnes blandt de smukkeste
bygninger i hovedstaden. Inklusiv 4 udflugter, 4 frokoster, alle middage m.m.

Fly fra Billund Lufthavn
10/4, 24/4

4 dage kr. 6.298
Se gislev-rejser.dk/far

Magi i Nordnorge
Spektakulære oplevelser venter forude i jagten på Nordnorges magiske natur-
fænomener. Du oplever samisk kultur, Nordkapklippen, nordlysets hovedstad
Alta og et fascinerende hotel opført af krystalklart is. Inklusiv byrundtur i Oslo,
sejlads med hurtigruten fra Hammerfest til Honningsvåg, arrangement i Perle-
porten, tur til Nordkap Hallen, middag på ishotel, halvpension m.m.

7 dage fra kr. 13.498
Se gislev-rejser.dk/mag12/2, 12/3

Fly fra København eller Aalborg


