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MISSION

Risøs mission er at fremme en værdiskabende og
miljømæssigt forsvarlig teknologisk udvikling inden
for energi, industriel teknologi og bioproduktion
gennem forskning, uddannelse, innovation og råd-
givning.

VISION

Risøs forskning flytter grænser for forståelsen af natu-
rens processer og sammenhænge helt ned til den
molekylære nanoskala.
Resultaterne sætter trend for udviklingen af bære-
dygtige teknologier inden for energi, industri og
bioteknologi.
Indsatsen gavner det danske samfund, og fører frem
til nye industrier i milliardklassen.
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GRUNDLAGET FOR RISØ ER – OG HAR ALTID VÆRET – INTERNATIONAL FORSKNING AF

HØJ KARAT. DERFOR KUNNE VI KUN NIKKE BIFALDENDE, DA STATSMINISTEREN I NYT-

ÅRSTALEN UDTRYKTE SIN AMBITION OM AT GØRE DANMARK TIL ET AF VERDENS FØ-

RENDE, HØJTEKNOLOGISKE SAMFUND. VI ER KLAR TIL AT TAGE UDFORDRINGEN OP

OG HAR DERFOR I DENNE ÅRSBERETNING VALGT AT SÆTTE FOKUS PÅ DEN EFFEKT, 

VORES FORSKNING HAR. 

Vi tager udfordringen op

Jørgen M. Clausen

Bestyrelsesformand

Jørgen Kjems,

Adm. direktør



2003 har bekræftet, at forskningen på Risø er med helt fremme inden for
områder som blandt andet vindenergi og brændselsceller. Det har været
opløftende at se, hvordan rapporter og forskningsresultater er blevet godt
modtaget og har haft effekt på vores omgivelser: det politiske system, vores
samarbejdspartnere inden for erhvervsliv og uddannelsessystem samt kolle-
ger og forskere over hele verden. Vi har været med til at sætte dagsorde-
nen, og vil bidrage til at gøre Danmark til et af verdens førende, højtekno-
logiske samfund.

Viden, værdi og velfærd

Baggrunden for regeringens udmelding er den nationale udfordring, vi står
over for: Hvordan bevarer vi arbejdspladser, velstand og velfærd i den glo-
balisering, vi er midt i? En del af svaret er forskningsbaseret innovation og
uddannelse. Vel at mærke i en form, hvor forskning, innovation og uddan-
nelse går op i en højere enhed. Den udfordring har vi taget op i 2003.

Vi har udbygget samarbejdet med universiteterne om uddannelse med en
række nye eller forlængede aftaler, og der er arbejdet systematisk med inno-
vation med inddragelse af både erfarne erhvervsfolk, forskere og investorer.
Samtidig har vi med vores energirapporter vist konkrete udviklingsmulighe-
der for teknologier til den fremtidige energiforsyning.
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Rent miljø

Bæredygtig 
energi

Arbejdspladser

KompetencerForskning

Sundhed

Forskning med effekt er kernen i Risøs virksom-

hed. Det er den bærende forudsætning for Risøs

strategi.

Effekt på flere områder

I 2003 har vi fået gang i en forsøgsproduktion af brændselsceller, og resul-
taterne tegner lovende. Der er fremstillet ensartede, holdbare SOFC-
brændselsceller i store styktal, og her ser vi formodentlig begyndelsen på
en egentlig kommerciel produktion. 

Inden for vindenergi er prøvestationen for store vindmøller ved Høvsøre
kommet i fuld drift i 2003, og dermed er en frugtbar platform for produkt-
udvikling og tæt samarbejde mellem Risø og vindmølleproducenter etable-
ret i fuldt omfang. Vi høster hele tiden nye erfaringer, der er med til at fast-
holde og udvikle både forskernes og virksomhedernes konkurrenceevne.

I 2003 blev Risøs deltagelse i Musicon Valley udviklingsmiljøet bemærket i
det internationale, videnskabelige tidsskrift „Nature”, da vi deltog på årets
Roskilde Festival. Det er et godt eksempel på nye veje til innovation.
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Den bæredygtige fremtid

Miljømæssigt bæredygtige energiformer har nu som før en central place-
ring i Risøs forskning. Det er derfor det lange perspektiv, der har vores
interesse, selv om vi også arbejder på projekter med kortere tidshorisonter.
Vi ser gerne os selv som spydspids for etablering af nye arbejdspladser og
nye industrier på et sundt fundament.

I 2003 blev de nukleare anlæg skilt ud i en selvstændig organisation, Dansk
Dekommissionering, med henblik på nedlæggelse.

Til sidst en tak til alle Risøs medarbejdere for en flot indsats i 2003, til gavn
for både Risø og alle vores samarbejdspartnere i erhvervslivet, det politiske
liv og uddannelsesverdenen. I 2004 vil vi fastholde kursen mod at gøre
Danmark til et af verdens førende højteknologiske samfund.

Integreret uddannelsesprofil

I 2003 fik vi nye aftaler – eller fornyet de eksisterende – med Københavns
Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet samt Roskilde Univer-
sitetscenter. Samarbejdet med Danmarks JordbrugsForskning og Landbo-
højskolen har fået ny intensistet med dannelsen af konsortiet inden for
plantebioteknologi. Det er samarbejder vi venter os meget af.

Ved at integrere forskning og uddannelse får vi ikke alene skabt bedre for-
udsætninger for den fremtidige rekruttering; vi kan også få et helt konkret
udbytte, som når vi for eksempel inddrager studerende fra Handelshøjsko-
len i en vurdering af, om der er markedspotentiale i et givet projekt. Her
kan de studerende øjne både faldgruber og nye muligheder, vi ikke selv har
haft blik for. 
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Det oprindelige formål med Risø var at sikre, at Danmark ikke blev sejlet 
agterud i den hurtige udvikling af atomenergi. Risø var således ikke et mål i
sig selv, men et middel til at sikre Danmarks teknologiske fremskridt inden
for energiområdet, så Danmark kunne være med i front. 

Når Risø blev valgt som midlet, var det fordi man så naturvidenskabelig
forskning som nøglen til udvikling, vækst og velfærd. Risø skulle opruste
Danmark forskningsmæssigt, og netop derfor har mange debatter om
forskningen og dens rolle i samfundsudviklingen haft Risø på dagsordenen. 

Risø er i dag et nationalt forskningslaboratorium, der arbejder over en bred, na-
turvidenskabelig front. Men selv om nye teknologier er kommet til, er funda-
mentet stadig det samme som på Niels Bohrs tid: Risø er til for samfundets skyld.
Risø skal fortsat være med til at sikre Danmark en teknologisk frontposition.

NIELS BOHR, DANMARKS STORE FYSIKER, VAR EN AF DRIVKRÆFTERNE BAG OPRETTELSEN AF RISØ.

DET MARKEREDE STARTEN PÅ EN UDVIKLING, SOM GJORDE FORSKNING, FORSKNINGSPOLITIK

OG FORSKNINGSBASERET VIDEN TIL CENTRALE EMNER I SAMFUNDET.

Bohr sætter stadig sit præg

+Hvad siger ordbogen?

„Effekt“ kommer fra latin: effectus =

virken. Det sidestilles med begreber

som: virkning, resultat, stærk

virkning, sensation, arbejde, virke-

kraft. Der findes også en fysisk defini-

tion af effekt, nemlig den energi, der

forbruges pr. tidsenhed – og måles i

watt (W). Men her bruger vi effekt i

den første betydning af ordet.
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Der er ikke noget nyt i, at forskningen på Risø har effekt på vores omver-
den. Det har den haft, siden Risø blev indviet i sommeren 1958 under over-
skriften „Til samfundets tarv“, og nu kan man se effekten af vores forskning
på områder som bæredygtig energi, rent miljø, sundhed og beskæftigelse.
Områder, hvor vi placerer os centralt og tager et medansvar for Danmarks
fortsatte udvikling med vækst og velfærd i højsædet.

Vindenergi stadig i vækst

Forskningen i meteorologi havde oprindeligt som mål at kunne beregne
spredning af radioaktivitet. Den ekspertise stiller vi stadig til rådighed for
samfundet, men den er også blevet springbræt til internationalt førende
forskning i vindenergi og en global industri. Svarene blæste bogstavelig talt
i vinden. Der skulle blot stilles nye spørgsmål. Find svarene på side 8 og 9. 

Ny, spirende energiindustri

Det var ønsket om at løse Danmarks energiproblemer, der lå til grund for
den nukleare forskning. Denne forskning viste sig dog også at bære kimen
til en teknologi som de keramiske brændselsceller. De er på vej til at blive
introduceret på markedet, og kan på sigt få en positiv effekt på bæredygtig
energiforsyning, miljø og beskæftigelse. Side 10 og 11.

Brobygger i den globale energiforsyning

Med afsæt i en bred energiforskning er Risø blevet den naturlige brobyg-
ger, der arbejder med det globale samfunds energiforsyning på et overord-
net niveau. Et af resultaterne er en ny serie energirapporter, der giver det
nødvendige overblik og er med til at sætte den politiske dagsorden i Dan-
mark, når det gælder vores fremtidige energiforsyning. Læs mere side 12
og 13.

På scenen i oplevelsesindustrien

Som en udløber af den oprindelige energiforskning deltager Risø i Euratom
programmet for fusionsenergi. Det har givet Risø ekspertise i at kortlægge
forholdene i en fusionsreaktors glohede indre ved hjælp af bl.a. mikrobøl-
ger. Denne ekspertise bruges i mange andre sammenhænge, og har nu po-
tentiel effekt inden for oplevelsesindustrien, som det ses på side 14 og 15.

Voksende indgreb med sundhedssektoren

Siden Risøs start har der været forsket i måling af de strålingsdoser menne-
sker udsættes for, og der er udviklet avancerede dosimetre, der kunne re-
gistrere strålingsdoserne. Denne spidskompetence udnyttes nu inden for
sundhedssektoren, og har for eksempel banet vej for mere præcis strålebe-
handling af kræftpatienter. Læs mere side 16 og 17.

VI HAR VALGT „EFFEKT“ SOM TEMA I ÅRSBERETNINGEN FRA

RISØ FOR AT UNDERSTREGE, HVORDAN VORES FORSKNING

FUNGERER I TÆT SAMSPIL MED SAMFUNDETS ØVRIGE AKTØ-

RER, OG HVORDAN DENNE FORSKNING HAR EFFEKT PÅ DET

OMGIVENDE SAMFUND.

Effekt – årets tema 2003

E F F E K T
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U D V I K L I N G S L I N I E

„Inden for blandt andet materiale-

forskning og beregningsmetoder har vi

fået en stor spin-off effekt – også til an-

dre brancher – af vores satsning på

vindenergi. Det er der ingen tvivl om“.

Peter Hjuler Jensen, programleder

„Risø har en central placering for den

fortsatte udvikling af vindenergien. Kun

gennem målrettet forskning kan Dan-

mark bevare sin globale førerposition“.

Bjarne Lundager Jensen, direktør

Vindmølleindustrien

I 1978 forsker en håndfuld fagfolk i vindenergi,
møllerne er små og statisk konstrueret. 
De første resultater analyseres.

Med aeroelastiske bereg-
ninger og mere avancerede
testmetoder bliver møllerne
stadigt større og kraftigere.

WAsP beregningsmodel for
vindressourcer bliver inter-
national indutristandard i
branchen.

E F F E KT Bæredygtig energiforsyning for de kommende 

generationer. Det er den langsigtede effekt af Risøs

forskning i vindenergi. Med omfattende knowhow,

vindenergicenter, prøvestation og testfaciliteter 

leverer vi viden og resultater, der omsættes til

praksis i vindmølleindustrien.
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Fremtidsperspektiv: Bæredygtig
vindenergi med møller, der er opti-
malt integreret i el-nettet, er Dan-
marks næststørste eksportvare.

+På www.wasp.dk kan du læse mere om

beregningsmodellen for vindressourcer,

der i dag er blevet en industristan-

dard. Danmarks Vindmølleforening er

den brede organisation for vindkraft-

interesserede, og dem finder du på 

www.danmarks-vindmoelleforening.dk.

Endelig indeholder vindenergicentrets

egen side – www.risoe.dk/vea/ 

– en lang række links til organisationer

og forskningsprojekter.

Sandsynlighedsberegning af
design, WAsP Engineering
for beregning af vindbelast-
ning i komplekst terræn.

Vingetestcentret ved Sparkær
og prøvestationen for store
vindmøller ved Høvsøre leverer
eftertragtet viden.

udsættes for. Det sker bl.a. ved brug af et cluster af
210 pc’er, som nu tillader langt mere realistiske be-
regninger på fx. rotoren. Resultatet er blandt andet
at møllernes konstruktion kan optimeres.

På begge felter – praktisk afprøvning og teoretisk
beregning – har resultaterne fra Risø været med til
at drive udviklingen fremad i et tæt samspil med det
politiske system og erhvervslivets aktører inden for
vindenergisektoren. Effekten udtrykt i klare tal: Vind-
mølleindustrien omsætter nu for 25 mia. kr. om året,
og vindmøller dækker over 20 % af Danmarks elfor-
syning.

I 2003 blev prøvestationen ved Høvsøre i Vestjylland
fuldt udbygget. Her arbejder Risø og producenterne
med afprøvning og udvikling af stadig større vind-
møller. På 25 år er navhøjden vokset fra 18 til 112
meter, og den enkelte mølles effekt når nu helt op
på over 4 MW. På Risøs testcenter for vinger i Spar-
kær ved Viborg kan producenterne endvidere af-
prøve vingerne til kommende generationer af vind-
møller.

I 2003 er der sket et kvantespring med „den nume-
riske vindtunnel“, hvor man på en computer meget
nøjagtigt kan beregne de belastninger en vindmølle

FÅ STEDER HAR RISØS FORSKNING OG VIDENDELING HAFT SÅ STOR

OG DIREKTE EFFEKT SOM INDEN FOR VINDENERGI. SAMMEN MED

VINDMØLLEPRODUCENTER, VINGEFABRIKANTER OG FORSYNINGS-

SELSKABER ER DER SKABT EN MILLIARDINDUSTRI.

Fra niche til global eksportsucces
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I 2003 har Risø i samarbejde med Haldor Topsøe A/S
fremstillet flere tusinde brændselsceller af ensartet
kvalitet. Dermed er masseproduktion af brændsels-
celler rykket et stort skridt nærmere. Ved at gå fra
laboratorie- til industriskala er brændselsceller som
en del af den fremtidige energiforsyning kommet
inden for mulighedernes rækkevidde.

Brændselscellen består af en membran (elektrolyt),
som tillader iltioner at passere – og ikke elektroner.
Iltioner fra luftsiden passerer til brændselssiden af
cellen. Brændslet kan bl.a. være naturgas, brint,
metanol og biogas. Her dannes vand og kuldioxid,
mens der frigøres elektroner. Kemisk energi omdan-
nes hermed til elektricitet og varme samt vand og
kuldioxid.

Udfordringen består af to ting: Dels at optimere
brændselscellen og de anvendte materialer. Og dels
at optimere produktionsprocessen, så der banes vej
for enkel og billig massefremstilling af ensartede
brændselsceller af høj kvalitet og med så høj effekt-
tæthed som muligt. Der er arbejdet på begge fron-
ter i det forløbne år.

Forskningen i brændselsceller på Risø tog for alvor
fart fra 1990, og der tegner sig et spændende bil-
lede af fremtidsperspektiverne. Programleder Søren
Linderoth er ikke i tvivl: „Brændselsceller vil få effekt
på Danmarks energiforsyning for fremtiden. Det bli-
ver en bæredygtig måde at fremstille elektricitet og
varme på“.

Energiproduktion 
for fremtiden

„Vi er kommet tættere på en egentlig

masseproduktion af brændselsceller, 

og det er et spændende perspektiv for

den danske energiforsyning“.

Søren Linderoth, programleder

„Banco investerer i bæredygtige 

virksomheder, hvilket bl.a. handler om

begrænsninger i miljøbelastningen.

Brændselscelleteknologien ser lovende

ud, da den kan reducere virksomheders

fremtidige miljøpåvirkning“. 

Kirsten Fjord, adm. direktør

Investeringsforeningen Banco

RISØ ER GÅET I GANG MED EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORSØGSPRODUKTION AF BRÆNDSELS-

CELLER FOR AT HENTE YDERLIGERE ERFARING OM BÅDE TEKNOLOGI OG FREMSTILLINGSPROCES.

MÅLET ER AT BANE VEJ FOR EN INDUSTRIPRODUKTION I STOR SKALA.

U D V I K L I N G S L I N I E

I 1985 tager forskning i brændselsceller
fart på Forskningscenter Risø.

Der udvikles stadigt bedre
brændselsceller.

Det etableres et tæt samar-
bejde mellem Risø, elvær-
kerne, Energistyrelsen, DTU
og Haldor Topsøe A/S.
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Brændselsceller muliggør en 

effektiv, ren og lydløs energi-

produktion, der omdanner for

eksempel naturgas til varme og

strøm. Det kan nedsætte bidra-

get til drivhuseffekten, og foru-

reningen med kvælstofoxider 

forsvinder. 

+
Brændselscelleprojektet har sin egen hjemmeside –

www.SOFC.dk – hvor der er samlet uddybende

informationer.

Bemærk at der på hjemmesiden ligger mange film

og animationer, der fortæller om både virkemåde,

forskingsresultater og teknologien bag.

Risø arbejder tæt sammen med Haldor Topsøe A/S

– www.topsoe.dk – som senere vil føre en egentlig

kommercialisering videre

Fremtidsperspektiv: Brændselsceller
står for en stor del af energiforsy-
ningen til boliger, industri, biler og
apparater.

Massefremstilling af
brændselsceller vokser, og
en stor del af danske hus-
stande får nu energi fra
brændselsceller.

Med et forsøgsanlæg til frem-
stilling af brændselsceller på
Risø tages et vigtigt skridt
mod kommercialisering.

E F F E KT
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„Med energirapporterne trækker vi på

den interne viden fra Risø, vores inter-

nationale netværk og vores know-how

inden for systemanalyse“.

Hans Larsen, afdelingschef

„Risø er inde i en spændende udvikling.

Den bredere orientering mod flere ener-

giteknologier betyder, at vi har stor

gavn af deres analyser og forskning“.

Mogens Arndt, 

direktør Energi E2

Vigtige beslutninger skal

træffes på et forsvarligt og

fremtidsrettet grundlag, 

ikke mindst i regering og fol-

keting. Energirapporterne

fra Risø har været med til at

styrke politikernes beslut-

ningsgrundlag når det drejer

sig om planlægning af den

fremtidige energiforsyning.

På www.risoe.dk/aktuelt/energisite/

er der samlet en stor mængde infor-

mation om moderne bioenergi. 

Her er det også muligt at downloade

Risø Energy Report 2 om netop bio-

energien.

UNEP Risø Centret for Energi, klima

og bæredygtig udvikling, kan du

læse mere om på denne hjemmeside

http://uneprisoe.org/

+

E F F E KT
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Risø Energy Report 2 blev udgivet i 2003 og omhandler bioenergi. Rappor-
ten konkluderer, at en femdobling af verdens samlede produktion af bio-
energi er en realistisk målsætning. Rapporten konkluderer også, at Danmark
har de bedste forudsætninger for at lægge sig i front for den internationale
udvikling af teknologier til moderne bioenergi.

Risø Energy Report 1 så overordnet på fremtidens energiteknologier og vur-
derede potentiale og tidshorisont. Det blev vejet op imod Danmarks mål
om at overholde Kyoto-protokollen, ligesom mulighederne for dansk
forskning, produktudvikling og kommercialisering blev vurderet. 

Rapporterne blev nærlæst herhjemme og i EU, og de har banet vej for kon-
ferencer og erfaringsudvekslinger. På længere sigt vil de bidrage til, at der
etableres et bedre beslutningsgrundlag inden for energiområdet. Den
tredje rapport er under udarbejdelse og vil fokusere på brintenergi. Energi-
rapporterne udarbejdes i tæt samarbejde mellem Systemanalyse og Risøs
teknisk-videnskabelige afdelinger, suppleret med væsentlige bidrag fra eks-
terne danske og internationale eksperter på området. Det sikrer rapporter-
nes kvalitet og troværdighed. Det er en del af Risøs forskning at analysere,
samle resultater og skitsere udviklingsperspektiver ved brug af forskellige
teknologier. Dette arbejde baseres på ekspertise fra både ingeniører, fysikere
og økonomer. 

Systemanalyse på energiområdet er udviklet op gennem de seneste to år-
tier, og blev i 1990 suppleret med UNEP Risø Center, der bl.a. arbejder
med vedvarende energi i udviklingslande.

U D V I K L I N G S L I N I E

Systemanalyse på energiområdet
etableres i 1977 og suppleres senere
med UNEP Risø Center.

De første energirap-
porter lanceres og
vækker opmærksom-
hed både herhjemme
og i udlandet.

Energirapporterne fra Risø
bliver en del af beslutnings-
grundlaget for valg af ener-
giteknologier i Danmark.

Fremtidsperspektiv: Principperne 
om bæredygtig og visionær energi-
forsyning vinder indpas og bliver
rettesnor for dansk energipolitik.

RISØ STÅR FOR EN STOR DEL AF DEN DANSKE ENERGIFORSKNING. DERFOR VAR DET 

NATURLIGT AT SYSTEMATISERE DENNE VIDEN OG SE PÅ ENERGI I INTERNATIONAL

SAMMENHÆNG. RESULTATET ER ENERGIRAPPORTER MED STOR GENNEMSLAGSKRAFT.

Rapporter med gennemslagskraft
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Produktionsklart projekt: Med mikrobølger på

50-100 GHz kan lyd transmitteres uden

kabler fra scene til højttalertårne. Mikro-

bølger kan ikke opfanges undervejs, de

er lette at håndtere og robuste, så de

ikke forstyrres af regn, støv og

fugle. Forskerne på Risø har udvik-

let en demonstrator, der viser, at

teknologien virker i praksis.

U D V I K L I N G S L I N I E

Fonden Musicon Val-
ley stiftes i 2001 med
fokus på at skabe ud-
vikling inden for op-
levelsesindustrien.

Musicon Valley udnævnes
til regionalt vækstmiljø,
og får officiel støtte fra 
Videnskabsministeriet.

Risø deltager i Musi-
con Valley, og udvikler
de første idéer til pro-
jekter. Deltager i Ros-
kilde Festivalen.

Første projekt – mikrobølge-
transmission af lyd – de-
monstreres på Risø for poli-
tikere og beslutningstagere.

Der iværksættes yderligere
projekter i fremtiden, og de
første projekter gøres klar til
kommercialisering.

Det var de første forsøg med at bruge mikrobølger
til overførsel af lyd – kombineret med tilstede-
værelsen på årets Roskilde Festival – der fik Risø til at
bryde igennem lydmuren til inden- og udenlandske
medier i 2003. Rock og Risø var en god forsmag på,
hvordan natur- og tekniskvidenskabelig forskning
kan finde nye anvendelser på uventede felter.

„Det er min filosofi, at vi som forskere trives bedst i
en problemstorm, hvor vi konstant konfronteres
med nye udfordringer,” siger afdelingschef Jens-
Peter Lynov. “Som eksperter i laserlys, mikrobølger
og plasma lå det for eksempel lige for at arbejde
med trådløs transmission af lyd og billeder i forbin-
delse med Musicon Valley“.

Musicon Valley er et vækstmiljø, der udspringer af
Roskilde-regionen og Roskilde Festivalen. Med om-
drejningspunkt i regionens kulturelle ressourcer,
uddannelsesinstitutioner og private virksomheder er
det målet at skabe et vækstcenter i Øresundsregio-
nen, centralt placeret i den fremtidige udvikling,
hvor der står oplevelser på dagsordenen.

I de nærmeste tiår bliver det bl.a. kultur- og oplevel-
sesøkonomien, der skal tjene pengene hjem til Dan-
mark. Tallene underbygger det: Sidste år eksporte-
rede oplevelsessektoren i Danmark halvanden gang
så meget som hele landbrugssektoren.

RISØ BRØD GENNEM LYDMUREN MED ROSKILDE FESTIVAL, MUSICON 

VALLEY OG TRÅDLØS TRANSMISSION AF LYD TIL STORE KONCERTER. 

ENGAGEMENTET KAN FÅ EFFEKT I OPLEVELSESINDUSTRIEN.

Gennem lydmuren til nye oplevelser



På www.musiconvalley.dk står der

mere om, hvordan initiativet skal

vokse til et internationalt kraftcenter

for oplevelsesindustrien. 

„Danmark i kultur- og oplevelsesøko-

nomien“ fra Kulturministeriet uddy-

ber de samfundsmæssige perspekti-

ver (www.kum.dk/sw6537.asp).

Afdelingen for optik og plasma-

forskning finder du på

www.risoe.dk/opl/

+

Fremtidsperspektiv: Musi-
con Valley yder et markant
bidrag til eksportsuccesen:
oplevelsesindustrien.

„Musicon Valley bygger på viden og relationer.

Risø kan bidrage med begge dele, og samtidig

have stor gavn af at blive konfronteret med

uventede udfordringer“.

Jens-Peter Lynov, afdelingschef

„For mig er Musicon Valley en oplagt mulighed

for at udnytte gode initiativer til at skabe nye

virksomheder i fremtidens oplevelsesindustri“.

Kim Ove Olsen, adm. direktør for Forskerparken

CAT og bestyrelsesformand for Musicon Valley

E F F E KT
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MED ET MEGET LILLE FIBERDOSIMETER PLACERET TÆT VED KRÆFT-

SVULSTEN, KAN MAN MERE PRÆCIST MÅLE, HVOR STOR BESTRÅLING

EN KRÆFTPATIENT FÅR UNDER BEHANDLINGEN.

Bedre kontrol med strålingsdoser 
i kræftbehandlingen

Risø har i det forløbne år udviklet det medicinske
dosimeter, der bygger på optisk stimuleret lumini-
scens (OSL). Kort fortalt: Via et tyndt optisk fiberka-
bel kan man påvirke et lille dosimeter af aluminium-
oxid med en laserstråle. Dosimeteret afgiver sin 
opsamlede energi i form af lys, der viser strålings-
dosens størrelse.

Ved strålebehandling af kræftpatienter er det netop
afgørende med den rette dosis, og at strålerne ram-
mer præcist på kræftsvulsten. For lille dosis har ikke
tilstrækkelig effekt. Og ved for stor eller upræcis
dosis er der fare for kroppens følsomme organer. Et
meget lille dosimeter kan imidlertid give klar besked. 

„Ved at gøre tingene meget små kan vi føre dosime-
teret helt ind ved kræftsvulsten,“ siger projektleder
Lars Bøtter-Jensen. „Den indeholder ingen elektriske
komponenter eller andet, der kan forstyrre behand-
lingen, og vi får præcis besked om både dosishastig-
hed og integreret dosis“. 

Projektet gennemføres i samarbejde med blandt an-
det Universitetshospitalet i Malmø, Oklahoma State
University samt det amerikanske dosimetrifirma
Landauer. Kommer apparaterne i produktion, bliver
effekten en mere målrettet behandling med færre
gener for kræftpatienterne, ligesom der vil kunne
spares tid på hospitalerne.

„Jeg håber, at systemet kommer i pro-

duktion, så alle hospitaler og læger kan

optimere deres strålebehandling af

kræftpatienter“.

Lars Bøtter-Jensen, projektleder

„Resultaterne har været gode, og vi

mener, at dosimetret har et stort poten-

tiale for at kunne bruges ved både

strålebehandling og -diagnostik“.

Sören Mattsson, professor, Universitets-

sygehuset MAS, Malmö

U D V I K L I N G S L I N I E

I forbindelse med etableringen af
Forskningscenter Risø oprettes i 1957 en
afdeling med speciale inden for strålings-
forskning.

Der samles erfaringer med termolumini-
scens og senere optisk stimuleret lumini-
scens for måling af stråling.

Teknologien anvendes
blandt andet til datering af
geologiske og arkæologiske
materialer.

Mere præcise resultater og mere

målrettet behandling af kræft-

patienter, med færre gener til

følge. Effekten af de medicinske

dosimetre, der er under udvikling

på Risø, vil være øget livskvalitet

for patienter med en svær diag-

nose. Undersøgelser på Rigshos-

pitalet og Universitetshospitalet i

Malmø bekræfter, at systemet

har et stort potentiale. 
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Læs mere om Afdelingen for Strålingsforskning på

www.risoe.dk/nuk/

Den amerikanske partner på projektet er ekspert i

produktion af dosimetre – læs mere om dem på 

www.landauerinc.com

På www.risoe.dk/rispubl/NUK/nuklear.htm kan du finde

publikationer om såvel dosimetre som optisk luminiscens.

+

Fremtidsperspektiv: Systemet er udbredt
på alle landets hospitaler, så fejldosering
minimeres og patienterne oplever færre
gener og dermed forøget livskvalitet.

Udviklingsprojekt resulterer
i transportable systemer til
måling af strålingsdoser
ved kræftbehandling.

Der udvikles apparater til datering
baseret på optisk stimuleret lumi-
nescens – disse står i dag på labora-
torier verden over.

E F F E KT
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Ledelsesakademiet blev oprettet i 2002 og kører 2003/4 som et
2-årigt pilotprojekt. Samtlige chefer samt program- og opgave-
ledere deltager i akademiet, hvor målet er dygtiggørelse af le-
derstaben.

I 2003 blev der blandt andet gennemført en lederevaluering,
hvor lederens chef, kolleger og medarbejdere stod for bedøm-
melsen. Resultaterne blev præsenteret i samarbejde med en
psykolog, og der var mulighed for at formulere en handlings-
plan.

„Derudover blev der etableret et netværk af grupper, der gik på
tværs af faggrænser,“ fortæller personalechef Ulla Rasmussen.
„Det har deltagerne haft stort udbytte af, for her fik de en plat-
form for diskussion af relevante problemstillinger“.

Rekruttering, mangfoldighed og rummelighed

I 2003 har Risø haft held med at tiltrække mange studerende –
herunder over 50 sommerstudenter. Med deltagelse på jobmes-
ser og generel stor synlighed på uddannelsesområdet, har vi
fået mange nye talenter inden for dørene.

Ved at støtte og deltage i uddannelsesaktiviteter, får Risø et be-
dre rekrutteringsgrundlag, og samtidig får samfundet gavn af
uddannelsesprogrammer af høj kvalitet.

Risø har også været åben for medarbejdere på fleksjob og med
anden etnisk baggrund end dansk. Personalechefen understre-
ger, at det rummelige og mangfoldige spiller en stor rolle. „Vi
gør en aktiv indsats for at være en ordentlig virksomhed i lokal-
området,“ slutter Ulla Rasmussen.

„Vi gør en aktiv indsats 

for at være en ordentlig 

virksomhed i lokalområdet,“

siger Ulla Rasmussen, 

personalechef.

Fokus på ledelse og rekruttering
I 2003 FIK LEDELSESAKADEMIET PÅ RISØ FOR ALVOR VIND I SEJLENE. SAMTIDIG

GIVER STUDENTERJOBS OG ANDRE UDDANNELSESAKTIVITETER ET GODT RE-

KRUTTERINGSGRUNDLAG.

Risø med godt image

Fra 2002 til 2003 tog Risø

et gevaldigt spring på over

tyve pladser fremad i Inge-

niørens imageundersø-

gelse.
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Risø prioriterer sikkerhed, miljø og trivsel højt, og arbejdet med
forbedringer er en integreret del af virksomheden. Risøs sikker-
hedspolitik blev revideret i 2002. Det er målet at opfylde kra-
vene til certificering på sikkerhedsområdet. 

„I 2003 blev vi adskilt fra de nukleare anlæg, og nedtagningen
af dem er derfor et område, der ikke længere hører under os,“
forklarer Hanne Troen fra sikkerhedssekretariatet. „Men da vores
forskning i stor udstrækning er af eksperimentel karakter, har
vi stadig fokus på maskinsikkerhed, kemikalier og strålingsbe-
skyttelse. I 2003 gælder det blandt andet CE-mærkning af ma-
skiner og kemisk APV“.

Et vågent øje med miljøet

Forbedringer på energiområdet har betydet, at forbruget er
uændret trods øget aktivitet. Der er i 2003 startet et pilotprojekt
som skal sætte mål for forbruget af el, vand, varme og genbrug
af papir.

Risø bruger også ressourcer på sikkerhedsintroduktion for alle
nye medarbejdere. Med kursus i blandt andet førstehjælp og
brandsikkerhed er det målet, at alle er opdaterede og kompe-
tente på området.

Det er med andre ord en indsats over en bred front, der medfø-
rer, at medarbejdere og lokalsamfundet kan være trygge ved
Risø som arbejdsplads og nabo.

Risøs grønne regnskab kan ses på 
www.risoe.dk/risoedk/Sikkerhed/sikkerhed.htm

Sikkerhed og miljø

ET GODT ARBEJDSMILJØ ER VIGTIGT FOR MEDARBEJDERNE, OG NABOER I 

LOKALOMRÅDET SKAL KUNNE VÆRE TRYGGE VED RISØ. ANSVARLIG ADFÆRD

OG STYRING AF SIKKERHED UNDERBYGGER VORES MÅL PÅ DISSE OMRÅDER.

„Nu er vi adskilt fra de nukleare

anlæg, og nedtagning af dem 

er et område, der ikke hører 

under os,“ siger Hanne Troen, 

sikkerhedschef.
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I 2003 modtog Risø Besøgscenter omkring 3000
gæster fordelt på 100 grupper. Det var lige fra folke-
skole- og gymnasieelever til foreninger og firmaer,
og de fik præsenteret Risø samt udvalgte områder i
en blanding af foredrag og forsøg.

„Vores forskellige tilbud er målrettet til gæsternes
behov“ siger centrets daglige leder, Eva Max Ander-
sen. „Elever fra 9. og 10. klasse skal først og frem-
mest have en god oplevelse, hvorimod vi gerne vil
skubbe lidt mere til gymnasieeleverne, så de over-
vejer en naturvidenskabelig uddannelse“.

Besøg med indhold

Risø præsenteres i en blanding af rundvisning, fore-
drag, forsøg og demonstrationer. I 2003 har fokus
været på energi, bioproduktion og materialer. Flere
temaer er ved at blive udviklet, lige som et særligt
tilbud til gymnasieelever ventes klar i 2004. En ud-
stilling giver mulighed for mere aktiv deltagelse.

Der er tilknyttet fem guider til besøgscentret, og de
står for både teoretisk orientering og praktiske for-
søg, der uddyber emnerne. Besøget bliver ofte kom-
bineret med en rundtur på hele Risøs område, hvor
gæsterne får et indtryk af forskningscentrets stør-
relse, arbejdsområder og betydning for det danske
samfund.

Gensidig læring gennem dialog

Internt på Risø har aktiviteterne stor betydning. Dels
er det vigtigt at invitere skoleelever og andre interes-
serede indenfor til direkte dialog. Dels giver besø-
gene god træning i formidling af viden på en enga-
gerende og let forståelig måde.

Eksternt betyder besøgscentrets aktiviteter, at Risø
bliver bredere kendt og at befolkningen får en dy-
bere indsigt i forskningens rolle for samfundsudvik-
lingen.

„Vi vil gerne medvirke til at

skaffe gode ambassadører 

for forskning og teknologi i

vores omverden,“ siger 

centrets daglige leder, 

informationsmedarbejder 

Eva Max Andersen.

En god oplevelse på Risø
VI SKAL I STIGENDE GRAD BASERE DANMARKS INDTJENING OG VELFÆRD PÅ 

VIDEN. DERFOR MÅ DANSKERNE HAVE EN EN KLAR FORSTÅELSE FOR FORSK-

NINGENS BIDRAG TIL BESKÆFTIGELSE OG VELFÆRD. AF DEN GRUND ER RISØS

DØRE ÅBNE FOR UDDANNELSESSEKTOREN, VIRKSOMHEDER OG FORENINGER.
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Jørgen Mads Clausen, 
adm. direktør
Danfoss A/S, formand

Annette Toft, vicedirektør
Landbrugsrådet, næstformand
(Fra 1. december 2003)

Birthe Skands, udviklingschef
Bimoco A/S, næstformand
(Til 30. november 2003)

Mette Kirstine Agger, CEO
7TM Pharma
(Fra 1. marts 2004)

Per Buch Andreasen, 
adm. overlæge, dr.med.
Københavns Amts Sygehus,
Gentofte
(Til 31. august 2003)

Knut Conradsen, 
prorektor, professor
Danmarks Tekniske Universitet
(Til 31. august 2003)

Jørgen Elikofer, 
sekretariatschef
Dansk Metal
(Til 31. august 2003)

Anders Flodström, rektor
Kungliga Tekniske Högskolan,
Stockholm
(Fra 1. december 2003)

John Agertoft Hansen, 
indkøber 
Forskningscenter Risø
Valgt af Risøs medarbejdere
(Til 1. februar 2003)

Peter Høstgaard-Jensen, 
adm. direktør
Elsam A/S
(Fra 1. december 2003)

Torben Mikkelsen, 
forskningsspecialist
Forskningscenter Risø
Valgt af Risøs medarbejdere

Karl Gustav Nielsen, direktør
Vestas Wind Technology
(Fra 1. marts 2003)

Ulla Röttger, direktør
Amagerforbrænding

Birgitte Sloth, professor 
Syddansk Universitet 
(Fra 1. december 2003)

Janne Thygesen, overassistent
Forskningscenter Risø
Valgt af Risøs medarbejdere
(Fra 1. februar 2003)

Lisbeth Grønberg, 
sekretariatschef, 
Forskningscenter Risø,
bestyrelsessekretær

BESTYRELSE

Risø ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer. Formanden 
og den øvrige bestyrelse udpeges af videnskabsministeren. 
Heraf udpeges 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne
på Risø.

LEDELSE

Vindenergi
Erik Lundtang Petersen

Materialeforskning
Robert Feidenhans’l

Optik og Plasmaforskning
Jens-Peter Lynov

Strålingsforskning
Benny Majborn

Systemanalyse
Hans Larsen

Polymerer
Kristoffer Almdal 
(Fra 1. oktober 2003)
Klaus Bechgaard (konstitueret
til 30. september 2003)

Planteforskning
Kim Pilegaard
(Konstitueret fra 1. juli 2004)
Jens Kossmann
(til 30. juni 2004)

Bygnings- og Anlægsservice
Freddy Mortensen

Informationsservice
Birgit Pedersen, afdelingschef
Leif Sønderberg Petersen,
pressechef

IT-service
Erik Kristensen

Administration
Lisbeth Grønberg, 
sekretariatschef
Minna Nielsen, økonomichef
Ulla Rasmussen, personalechef
Hanne Troen, sikkerhedschef

Ledelse og organisation

DIREKTION

Jørgen Kjems,
administrerende direktør

Jon Wulff Petersen,
vicedirektør
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Som allerede påpeget i indledningen er effekten af forskningen
på Risø en afgørende del af forskningscentrets eksistensberetti-
gelse. Det er selve kernen i Risøs virksomhed, at arbejdet har ef-
fekt på områder som bæredygtig energi, beskæftigelse, opbyg-
ning af kompetencer, rent miljø og sundhed.

Det er visionen fortsat at bidrage til en bæredygtig teknologisk
udvikling ved at kombinere forskning, uddannelse og innova-
tion. Ser vi på Risøs kompetencer og sammenholder dem med
visionen, har vi mulighed for at visualisere vejene til maksimal
effekt (se figuren).

Hvad sker der i praksis?

Der er igangsat en strategiproces, der inddrager ledelse og
medarbejdere på Risø. Den er et vigtigt led i den dynamiske ud-
vikling af Risøs virksomhed og vil ultimo 2004 resultere i en ny-
formuleret strategi. En del af denne proces er en vurdering af,
hvordan effekt kan gøres op, når det gælder forskning.

Risø producerer ikke varer, der kan måles og vejes. Vi har ikke
en salgskurve at relatere os til. Netop derfor er det vigtigt at dis-
kutere, hvordan effekten vurderes, så indsatsen hele tiden er på
rette spor. 

En vigtig pointe i den forbindelse er det forhold, at der er for-
skellige drivkræfter for arbejdet. Nogle af forskningsområderne
drives frem af politiske kræfter, mens andre drives frem af mar-
kedskræfterne. Et væsentligt bidrag til en bæredygtig videnøko-
nomi er at bygge bro og skabe sammenfaldende interesser.

Effektorienteret strategi

RISØ TAGER ANSVAR FOR, AT FORSKNINGEN HAR EFFEKT I DET OMGIVENDE SAM-

FUND. DET SKER MED UDFORMNING AF EN STRATEGI, HVOR MAKSIMAL EFFEKT AF

INDSATSEN ER DEN BÆRENDE TANKE. OG DET SKER GENNEM EN HENSIGTSMÆS-

SIG INTERN ORGANISERING, SÅ BÅDE RISØ OG DEN ENKELTE MEDARBEJDER HAR

MULIGHED FOR AT AGERE ANSVARLIGT OG HENSIGTSMÆSSIGT.

VEJE TIL EFFEKT

EFFEKTERSTAKEHOLDERE

Kompetencer

Sundhed

Rent miljø

Bæredygtig 

energi

ArbejdspladserInnovation, nye produkter,

processer, etc.

Rådgivning, 

videnskabelig ekspertise, 

offentlig oplysning

Dokumenteret viden: 

Publikationer, nye metoder, 

instrumenter, etc.

Højkvalificeret arbejdskraft, 

videnoverførsel

PRODUKTER

Myndigheder 

og offentlighed

Forskningsverden

Uddannelsessystem

Erhvervsliv



Bygnings- og Anlægsservice

Administration

Informationsservice

IT-Service
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Vindenergi

Forskning i vindenergi som en del af fremtidens bæredygtige
energisystem. Risø deltager blandt andet i Dansk Forskningskon-
sortium for Vindenergi. Har effekt på vækst, velfærd, forsynings-
sikkerhed og opfyldelse af Kyoto-protokollen. 

Systemanalyse

Forskning i analysemetoder og valg af nye energiteknologier.
Forskning i sikkerhed og pålidelighed i industriel produktion
samt grundlaget for nye teknologiske investeringer. Samfunds-
effekt er bl.a.: Bæredygtig energisektor samt valg af ny tekno-
logi og industriel produktion. 

Materialeforskning

Forskning i nye materialer og komponenter til fremtidens ener-
gisystemer. Indgang til internationale forskningsfaciliteter inden
for synkrotronrøntgenstråling, neutroner samt elektronmikro-
skopi. Effekt med hensyn til nye materialer og teknikker samt
overførsel af viden og teknologi til industrien. 

Polymerer

Forskning, uddannelse og udvikling inden for polymere og
molekylære materialer. Indgår i Dansk Polymercenter gennem
samarbejdskontrakt med DTU. Effekt: Nye polymerbaserede
materialer, som kan fremme udviklingen af det højteknologiske
samfund. 

Optik og Plasmaforskning

Forskning i optik, plasmafysik og fluid dynamik samt veksel-
virkningen mellem lys og stof. Bidrager desuden til udvikling af
fusionsenergi. Effekt: Nye innovative produkter, reduktion af mil-
jøbelastning fra energiproduktion samt nye optiske teknikker til
medicin og plantebiologi. 

Planteforskning

Forskning i planters genprodukter med henblik på at producere
skræddersyede råmaterialer inden for fødevarer, foder, medicin
og energi. Effekten er udvikling af bæredygtigt landbrug til
både industrialiserede lande og udviklingslande samt CO2-neu-
tral produktion af højkvalitetsprodukter. 

Strålingsforskning

Forskning i strålingsbeskyttelse, nukleart beredskab, radioaktivi-
tet i miljøet og anvendelse af nukleare metoder. Effekt: Viden-
center for nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse og radioøko-
logi. Nyt Hevesy Laboratorium øger indsatsen inden for det me-
dicinske område. 

Målgrupper

Risø er i dialog med industrien inden for hvert enkelt område:
Vindmølleindustri, energiselskaber, planteforædlere, fødevarein-
dustri, højteknologiske virksomheder etc. Derudover samarbej-
des med myndigheder, organisationer, institutter, universiteter
samt andre forskere og uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelse
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Strålingssikkerhed

Bioproduktion

Industriel teknologi

Energi

Risøs organisation

Forskningsområde 

Den økonomisk uafhængige afdeling Risø Dekommissionering overgik pr.

15. september 2003 til den selvstændige statslige institution Dansk De-

kommissionering (DD). DD har ansvaret for at fjerne Risøs nukleare an-

læg, så arealer og brugbare bygninger kan anvendes uden sikkerheds-

mæssige begrænsninger.
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Resultatopgørelse

Forskningscenter Risø 2001 2002 2003 2004

(Alle beløb i Mio. kr) Regnskab Regnskab Regnskab Budget

Indtægter 526,0 529,8 537,0 553,8

Bevillingsstyret virksomhed 
Finanslovsbevilling 243,2 242,5 239,7 237,0 
Yderligere bevilling /disp.begrænsning 18,6 1,3 0,0 0,0 
Øvrige kontrakter 167,4 166,7 154,5 187,6 

Markedsstyret virksomhed 96,8 108,3 129,9 121,2 
Serviceydelser Risø / RD 0,0 11,0 13,0 8,0

Driftsudgifter 453,8 458,4 471,3 497,2
Løn Risø 275,6 280,0 297,3 314,0
Drift Risø 178,2 178,4 174,0 183,2

Driftsresultat 72,1 71,4 65,7 56,6

Investeringer og omstilling 53,7 75,5 43,6 73,2
Investeringspulje 12,8 17,6 17,0 45,2
Vindenergicenter og Høvsøre 22,5 39,5 4,2 0,0
Omstillingspulje 0,0 0,0 0,0 10,0
Afdelingsinvesteringer 18,4 18,4 22,4 18,0

Nettoresultat 18,4 -4,0 22,2 -16,6



Et mere udførligt regnskab findes i Risøs årsrapport
2003. Opfølgning på planerne for året 2003, 
Redigeret af Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen
og Jørgen Kjems, Risø-R-1439(DA). Rapporten findes
på www.risoe.dk

+

<< Ph.d.-graden, priser, udnævnelser 
og udmærkelser i 2003



Afdelingen for Vindenergi

Ebba Dellwik, Danmarks Tekniske Universitet
Pedro Rosas, Danmarks Tekniske Universitet

Afdelingen for Systemanalyse

Hanne Albrechtsen, Aalborg Universitet
Jon Olav Pedersen, Copenhagen Business School

Afdelingen for Materialeforskning

Asger Abrahamsen, Danmarks Tekniske Universitet
Jesper Christiansen, Danmarks Tekniske Universitet
Anders Reves Dinesen, Danmarks Tekniske Universitet
Christian Højerslev, Danmarks Tekniske Universitet
Lars Mikkelsen, Syddansk Universitet
Trine Bjerre Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet

Afdelingen for polymerer

Anders Bach, Danmarks Tekniske Universitet
Rita Carrotta, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
Chengzhi Chuai, Danmarks Tekniske Universitet.
Ruya Eskimergen, Danmarks Tekniske Universitet
Holger Spanggaard, Danmarks Tekniske Universitet 

Optik og Plasmaforskning

René Lynge Eriksen, Danmarks Tekniske Universitet
Peter Snoer Jensen, Lunds Universitet 
Kim G. Jespersen, Danmarks Tekniske Universitet 
Steven Kitchen, erhvervsph.d., Kamstrup A/S og 
Danmarks Tekniske Universitet 

Planteforskning

Kim Burhenne, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
Kristoffer Jonasson, Roskilde Universitetscenter
Klaus Petersen, Københavns Universitet

Strålingsforskning

Kristina J. Thomsen, Danmarks Tekniske Universitet

De fik ph.d.-graden i 2003



Afdelingen for Vindenergi

Jakob Mann, er udnævnt til forskningsprofessor ved Risø.

Afdelingen for Materialeforskning

Per-Anker Lindgård, er udnævnt som adjungeret professor ved
Danmarks Tekniske Universitet.

Afdelingen for Materialeforskning

Desmond F. McMorrow, har modtaget “the Allan Mackintosh
Award”.

Afdelingen for Materialeforskning

Mogens Mogensen, er udnævnt til forskningsprofessor ved Risø.

Afdelingen for Materialeforskning

Martin Søgaard, har modtaget “Elektrofondets Kandidatpris” 
fra Ingeniørforeningen i Danmark.

Afdelingen for Polymerer

Niels B. Larsen, er udnævnt til forskningsprofessor ved SDU og
Risø.

Afdelingen for Planteforskning

Erik Steen Jensen, har modtaget “Bertebos Pris” 2003. 
Prisen uddeles af Skogs- och Lantbruksakademien, Sverige, for
banebrydende udviklingsmetoder inden for fødevarer, jordbrug, 
dyrevelfærd eller økologi.

Priser, udnævnelser 
og udmærkelser i 2003



Forskningscenter Risø

Frederiksborgvej 399

Postboks 49

DK-4000 Roskilde

Tlf. +45 4677 4677

Fax +45 4677 5688

e-mail risoe@risoe.dk

www.risoe.dk


