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Det er en virksomhed i verdensklasse, 
der har fået Erhverv Hjørrings Initiativ-
pris 2019.

ROLLTECH befinder sig i en lille niche. 
Udvikling, produktion og salg af profiler 
til termoruder. I denne niche er virksom-
heden til gengæld absolut førende på 
verdensplan.

Det afspejles meget synligt i år på Jo-
hannes E. Rasmussens Vej 12 i Hjørring, 
hvor håndværkere og teknikere har 
travlt med at opføre byggeri og installe-
re maskineri til et helt nyt domicil med 
produktion, lager og administration. En 
investering på godt 60 mio. kr.

Men dermed vil ROLLTECH også være 
sikret faciliteter til den fortsatte drift og 
udvikling af en højteknologisk virksom-
hed i Hjørring i mindst 10 år frem i tiden, 
lyder forudsigelsen fra Lars Knudsen, 
der frem til marts var administrerende 
direktør for ROLLTECH, og som nu er 
rykket til Vestfrost i Esbjerg.

Hvordan kan en virksomhed i Hjørring 
opnå en førerposition på globalt niveau?

Årsagen er, at virksomheden selv udvik-
ler både produkterne og produktionsud-
styret. Lars Knudsen forklarer det såle-
des: ”Vi ejer rettighederne, vi kender alle 
finesser, vi har udviklet energioptimere-
de styringer, og vi samler selv linjerne. 
Det, vi bygger her, er ”state of the art”. 

Ingen andre vil være i stand til at sælge 
tilsvarende linjer til andre”.

ROLLTECH ejes af den italienske kon-
cern ALU-PRO S.r.l. og har søsterselska-
ber i Polen og Rusland. Virksomheden 
eksporterer 97 pct. af produktionen og 
den årlige produktion overstiger 100 
mio. meter profiler. Der er 85 ansatte.

Produkterne fra ROLLTECH har en bære-
dygtig profil illustreret ved, at virksom-
hedens varm kant profiler sparer miljøet 
for over 1 mio. tons CO2 udledning hvert 
år i forhold til traditionelle aluminium-
profiler. Hjørring er center for udvikling 
for hele koncernen. Og netop udvikling 
af såvel produkter som processer er 
nøglen til virksomhedens succes.

Udviklingsafdelingen i Hjørring har fem 
medarbejdere. Men mange flere perso-
ner deltager i udviklingsarbejdet. Det 
hænger sammen med, at udviklingen 
foregår i netværk med leverandører af 
materialer og maskineri som deltager 
sammen med ROLLTECHs egne ingeniø-
rer. I virksomhedens helt nye maskineri, 
er det overraskende, at der overhovedet 
ikke er anvendt robotteknologi. Det er et 
meget bevidst valg fra virksomhedens 
side. 

De nye produktionslinjer er konstrueret 
sådan, at materialerne fra indføringen 
fuldautomatisk transporteres til bear-
bejdning i de forskellige stationer og 

Erhverv Hjørrings Iværksætterpris 
2018 gik til en meget speciel virksom-
hed med stort strategisk perspektiv. 
Nemlig mikroalge-producenten Aliga 
fra Hjørring og manden bag virksom-
heden, Michael Krag Nielsen.

Aliga Microalgae er kun et par år 
gammel. Den baserer sig på bane-
brydende teknologi og samarbejder 
med en række universiteter i ind- og 
udland.

Bag virksomheden står 15 private 
investorer, der til en start har skudt 
omkring 20 mio. kr. i virksomheden.

Alt i alt er der tale om et helt usæd-
vanligt iværksætter-projekt, som kan 
få meget betydningsfuld placering i 
det lokale erhvervsbillede.

Aliga Microalgae er stadig i en start-
fase, men producerer og markedsfø-
rer i dag mikroalger til fiskefoder. På 
længere sigt er det planen at dyrke 
alge-produkter til fødevare- og medi-
cinalindustrien. 

Fiskefoder-produktionen på Vand-
værksvej i Hjørring vil, i fuldt udbyg-
get omfang, omfatte mellem 30 og 
45 arbejdspladser. Den forventede 
opgradering til fødevare-produktion 
vil betyde oprettelse af mellem 200 
og 300 arbejdspladser.

Aliga Microalgae er på den yderste 
forkant indenfor branchen og bru-
ger højtuddannede specialister – de 
fleste hentet i udlandet. Forsknings-
chefen er for eksempel fra Mexico. 
Aliga Microalgae har selv udviklet 
virksomhedens teknologi, som angi-
veligt er noget af det mest avance-
rede, der findes i branchen på ver-
densplan.

Bag Aliga Microalgae står Michael 
Krag Nielsen. Han er opvokset i Hjør-
ring og blev udlært som tømrer. Efter 
en rygskade uddannede han sig til 
konstruktør, drev egen arkitektvirk-
somhed i Aalborg og kom siden til 
Rambøll og arbejdede internationalt, 
primært med finansiering til store 
internationale projekter som for ek-
sempel hoteller og lufthavne.

Ad den vej kom han tæt på fiskefo-
derbranchen og fik indsigt i de mu-
ligheder, der lå heri. Gradvist mod-
nedes idéen om at etablere egen 
virksomhed i branchen. Og det blev 
så i fødebyen Hjørring, selv om han 
fik fristende tilbud om andre place-
ringer f.eks. i Aarhus og Kalundborg.

Hjørring blev valgt på grund af et 
godt klima for start-ups og på grund 
af nærheden til Aalborg Universitet 
og forskermiljøet i Hirtshals.

Aliga Microalgae og Michael Krag Nielsen fik 
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Mikroalger med 
store muligheder
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VERDENSKLASSE!

Operatør Claus Blach Pedersen 
overvåger produktionen af varm 
kant profiler.

Rolltechs nye produktionshal 
under installering af de unikke 
produktionslinjer.

Fra prisoverrækkelsen på Erhverv 
Hjørrings generalforsamling. Den nye 
CEO Jesper Holm Thorstensen overtager 
posten fra Lars Knudsen (til venstre).

kommer færdige ud i den anden ende. 
Der er således ikke brug for håndtering 
undervejs af hverken mennesker eller 
robotter.

De fuldautomatiserede processer bety-
der samtidig, at kompetence-kravene til 
medarbejderne flyttes et niveau i vejret. 
Fra ”håndværk” til overvågning og sty-
ring.

Industrioperatør, automekaniker eller 
lignende – medarbejdernes grundlæg-
gende uddannelse er ikke så vigtig hos 
ROLLTECH, hvor det er en omfattende 
intern efteruddannelse, som tilfører 
medarbejderne de nødvendige kompe-
tencer.

ROLLTECH medvirker desuden aktivt til 
at sikre fremtidens arbejdskraft. Om-
kring 10 pct. af de 65 medarbejdere i 
produktionen er lærlinge.
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