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Danske industrivirksomhe-
ders konkurrenceevne er af-
hængig af, at de formår at
anvende plast, stål, alumini-
um og andre materialer med
de egenskaber, der passer til
deres produkter. Det skøn-
nes, at 70 procent af alle tek-
nologiske forbedringer kan
relateres til de materialer,
der anvendes.

Det nyetablerede Dansk
Materiale Netværk, DMN,
bliver fremtidens industri-
portal, hvor virksomheder
ved netværk, vidensdeling
og udviklingsprojekter kan
finde løsninger på materiale-
relaterede problemstillinger.
DMN omfatter netværkene
Plast-Net, Staalcentrum og
Alucluster – i fremtiden
Plast-Net, Staal-Net og Alu-
Net – med tilsammen 250
medlemsvirksomheder. 

Plast Center Danmark med
base i Esbjerg er administra-
tor af netværket.

"I andre EU-lande er indu-
striportaler, der bistår virk-
somheder med at løse meget
konkrete problemstillinger
inden for materialer, meget
udbredte. Vi ønsker med
Dansk Materiale Netværk at
være hele Danmarks indu-
striportal inden for materia-
ler. Der er masser af udvik-
lingspotentialer i intelligent
anvendelse af materialer," 
siger netværksdirektør Dorte
Walzl Bælum, Dansk Mate-
riale Netværk.

KVALITETSSTEMPEL 
PÅ VEJ
Materialer udsættes for eks-
treme belastninger – tag bare
offshore-industrien og vind-
møller – og der kommer hele
tiden flere materialer med
overflader skræddersyet til

bestemte formål og med ek-
sempelvis antibakterielle og
smudsafvisende egenskaber. 

Materialeudvikling bliver
et stadig større emne og er af
EU udpeget til at være en
såkaldt Key Enabling Tech-
nology, som skal bidrage til
at gøre europæiske virk-
somheder mere konkurrence-
dygtige.

DMN ønsker at gøre brug
af historikken fra de hid-
tidige netværk til at opnå den
eftertragtede guldmedalje,
som European Secretariat
for Cluster Analysis har vur-
deret netværket til at opfylde
kravene til. Godkendelse i

forhold til EU-standarden
European Clusters Excellen-
ce Initiative vil give DMN en
række fordele i forbindelse
med ansøgning om og/eller
deltagelse i store internatio-
nale projekter. 

NETVÆRKET 
KOM PÅ PLADS
Da Plast Center Danmark i
2013 skulle ansøge Styrelsen
for Forskning & Innovation
om at videreføre innovati-
onsnetværket Plast-Net, blev
centret opfordret til at etab-
lere et større og bredere net-
værk. Senere samme år søg-
te det i samarbejde med Sta-
alcentrum og Alucluster om
etablering af Dansk Materia-
le Netværk. I kraft af den
store erfaring med netværks-
arbejde, projektledelse og
økonomistyring blev Plast

Center Danmark valgt som
administrator.

Alucluster blev officiel
partner i DMN 1. juli sidste
år, men kort efter gik den er-
hvervsdrivende fond kon-
kurs, og Plast Center Dan-
mark har på opfordring af
bevillingsgiveren, Styrelsen
for Forskning & Innovation,
besluttet at videreføre Alu-
clusters aktiviteter fuldt ud
under navnet Alu-Net. Om-
drejningspunkt for de alumi-
niumsfaglige aktiviteter bli-
ver Hans Schmidt Lindholm,
produktionsingeniør og tidli-
gere ansat i Alucluster, samt
Liliana Schjøtt, maskinin-
geniør med speciale i alumi-
niumskonstruktion. 

Dansk Materiale Netværk
er et fireårigt projekt, der fi-
nansieres med 14 mio. kr. fra
staten, og ligeledes Esbjerg
og Fanø Kommuner støtter

netværket. Som administra-
tor og facilitator for DMN
beskæftiger Plast Center
Danmark i alt syv medarbej-
dere. Staalcentrum beskæfti-
ger samme sted to medarbej-
dere.

Bag innovationsnetværket
Dansk Materiale Netværk er
et konsortium med repræ-
sentanter fra betydnings-
fulde erhvervsvirksomheder,
førende universiteter, fag-
skoler, GTS-institutter, vi-
dencentre, brancheorganisa-
tioner samt kommuner og re-
gioner.

Omdrejningspunktet for
netværket udgøres af sekre-
tariatet, som i fællesskab le-
des af det hidtidige Plast
Center Danmark og Staal-
centrum. Plast Center Dan-
mark er administrator af net-
værket og ansvarlig over for
de bevilgende myndigheder.

Materialenetværk vil bidrage til vækst
Dansk Materiale Netværk samler
cirka 250 virksomheder inden 
for plast, stål og aluminium.
Materialeteknologi bliver stadig 
vigtigere for danske og europæiske
virksomheders konkurrenceevne. 

Dansk Materiale Netværks kommunikationsansvarlige Jon Kold og netværksdirektør Dorte Bælum er klar til at supportere
medlemsvirksomhederne i bestræbelserne på at styrke deres vækstmuligheder.

Dansk Materiale Netværk
har til huse i Forsknings- 
& Udviklingsparken Vest.


