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Boeing deltager i åbningsprojekt hos Danish Advanced 
Manufacturing Research Centre i Herning 
 
 

18. maj 2010 – Boeing støtter åbningsprojektet hos DAMRC (Danish Advanced 

Manufacturing and Research Centre) i Herning - både økonomisk og med teknisk 

ekspertise. Projektet, der blev indledt i denne uge, skal lære deltagerne fra 

DAMRC’s medlemsvirksomheder hvordan de kan optimere deres 

produktionsprocesser og dermed forbedre effektiviteten, reducere omkostningerne 

og højne kvaliteten. 

“Dansk industri, offentlige myndigheder og forskningsverdenen har oprettet 

DAMRC som et videncenter inden for avanceret teknologi og avancerede 

produktionsmetoder, som skal højne kompetencerne i arbejdsstyrken, gøre 

industrien mere konkurrencedygtig på det globale marked - og ultimativt styrke den 

danske økonomi“, siger Ole Lauridsen, som er formand for DAMRC og Chief 

Technology Officer hos Terma. “Med dette første projekt tager DAMRC-

virksomhederne i fællesskab et stort skridt, der vil skærpe deres individuelle unikke 

kompetencer og give dem vækstmuligheder inden for nye områder og markeder – 

lige fra den kommercielle og militære luftfartsindustrier til medicinalindustrien og 

andre civile industrier”. 

Projektforløbet på seks måneder er opdelt i flere faser og blev indledt i går 

med et seminar, som bliver afholdt hos Unimerco A/S, der er en af virksomhederne 

bag DAMRC. De øvrige deltagervirksomheder er Danish Aerotech A/S, Multicut A/S, 

Terma A/S og Vestas Nacelles A/S. De efterfølgende faser i projektet omfatter: 

• Feltstudier hos medvirkende virksomheder 

• Casestudier hos virksomhederne, inkl. uafhængige analyser samt 

afprøvning af nye produktionsprincipper og metoder 
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• Gruppebaserede seminarer med det formål at udveksle resultater af 

casestudier og dele erfaringer 

• Selvstændige opgaveforløb 

• Aflæggelse af rapport om Projekt 1, herunder en endelig resultatrapport og 

input til fremtidig projektudvikling 

DAMRC’s første projektet støttes af tekniske eksperter fra Boeing samt 

”University of Sheffield Advanced Manufacturing Research Centre With Boeing” 

(AMRC), som er et partnerskab mellem det britiske universitet og Boeing-koncernen. 

“Lanceringen af dette projekt viser de markante fremskridt, der er opnået i 

løbet af de otte måneder der er gået siden vi første gang var samlet her i Herning for 

at præsentere visionerne DAMRC. Og lanceringen viser hvor meget der kan nås 

gennet det fortsatte partnerskab mellem DAMRC-medlemmerne, AMRC og Boeing”, 

siger Jan Närlinge, der er President for Boeing Northern Europe. “Boeings 

engagement i DAMRC er en naturlig forlængelse af det industrisamarbejde, der 

opstod kølvandet på vores kampagne for F/A-18E/F Super Hornet kampflyet. Mens 

vi nu afventer fortsættelsen af den danske kampflyk$onkurrence, så vil vi fortsætte 

med at udbygge samarbejdet med industrien gennem projekter som DAMRC.”  

DAMRC er et konsortium af danske virksomheder, offentlige myndigheder og 

forskningsinstitutioner dannet i samarbejde med Boeing og AMRC. Stifterne af 

DAMRC er Danish Aerotech A/S, Multicut A/S, Terma A/S og Unimerco A/S samt 

Vestas Nacelles A/S, Århus Universitet, Center for Sikkerhedsindustrien (CenSec), 

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Hernings erhvervsudviklingscenter, Herning 

Kommune og Region Midtjylland.   

Boeing Defense, Space & Security er en del af The Boeing Company, som er 

en af verdens største virksomheder inden for forsvar, rumfart og sikkerhedsløsninger 

og er verdens største producent af militærfly. Boeing Defense, Space & Security har 

hovedkvarter i St. Louis, USA, har en årsomsætning USD 34 mia. og 68.000 

medarbejdere på verdensplan.  
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