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Bliver det nogensinde tilbage til det gamle igen?
Flere mener, at vi vil se varige forandringer i såvel
vores privat- som vores arbejdsliv.
Selvom krisen har ramt hårdt i de fleste brancher, og
vi vil se følgevirkninger, der rækker langt ud i fremtiden, er nye måder at arbejde på også dukket op,
som medfører en masse nye forretningsmuligheder.

NYT DAU-SEKRETARIAT
DAU har fået nye konsulenter tilknyttet sekretariatsbetjeningen.
Det nye sekretariat består af
konsulent Amalie Dahlerup
Hermansen, der vil være den
primære kontaktperson for DAU,
og af chefkonsulent Jan Stiiskjær.

Specielt inden for vores område med automation og
industri er det oplagt med løsninger, der kan sikre
service, vedligeholdelse, idriftsættelse osv. uden at
være fysisk til stede.

Amalie og Jan ser frem til samarbejdet om opgaverne med DAU.
KONTAKTINFO:

KONTAKTINFO:

Konsulent
Amalie Dahlerup Hermansen
ADHE@di.dk
Telefon 3377 3344

Chefkonsulent
Jan Stiiskjær
JAST@DI.DK
Telefon 3377 4832

Remote Access er ikke nyt og har da også været
tema i DAU i adskillige år. Men teknologier, platforme og digital infrastruktur udvikler sig hele tiden,
og intet kan som en krise udfordre folk til at tænke
anderledes og udforske nye muligheder.
Leverandører har da også været hurtige til at
re-brande og bundle eksisterende produkter til at
kunne hjælpe os alle sammen til at komme videre, selv i tider hvor rejser er besværliggjort. Ny vin
på gamle flasker vil nogen måske sige. – Men hvad
gør det, hvis det kan være med til at holde hjulene i gang.

I disse corona tider, hvor vi ikke har
kunne samles, har virtuelle møder og
webinarer vundet frem. Det vil vi helt sikkert se mere af i fremtiden. Men mon ikke
de fleste glæder sig til en rigtig fysisk konference, hvor man kan drøfte hverdagssituationen
og sætte ansigter på folk over en kop kaffe i pauserne mellem de spændende indlæg.
I dette nummer af DAU-bladet sætter vi fokus på
nogle af de nye teknologier og muligheder, der har
vundet frem under corona.
Til slut i bladet har vi også et par artikler om 5G og
IoT, der er emnet for DAU-konferencen den 5. november 2020, som vi holder som hybrid-konferencen – både fysisk og virtuel – helt i stil med tidsånden.

FLEMMING SCHOU,
DEPARTMENT
MANAGER, ROCKWOOL
INTERNATIONAL GROUP TECHNOLOGY,
NÆSTFORMAND I DAU

God fornøjelse med læsningen.
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CORONA RYKKER SUPPLYCHAIN,
BOOSTER TEKNOLOGIER
OG ØGER DIGITALE ARBEJDSFORMER

AF CHEFKONSULENT
JOACHIM NØRGAARD
STRIKERT, DI DIGITAL
SEPTEMBER 2020

Coronakrisen påvirker virksomhedernes omsætning. Flere virksomheder tager
deres supplychain op til revision, og teknologier som e-handel og robotter har
fået et ekstra boost. Flere virksomheder udvider mulighed for hjemmearbejde,
og mange oplever en markant nedgang i rejseaktiviteterne.

Figur 3

Figur 1

Hvor stor effekt forventer du, at corona får på din virksomheds
omsætning i 2020 i forhold til sidste år?
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Figur 2

Forventninger til ændring i supplychain og hjemtagning af produktion
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FLEST MED NEGATIVE
FORVENTNINGER TIL
OMSÆTNINGEN I 2020
DAU har i september 2020 gennemført en rundspørge blandt medlemsvirksomhederne om konsekvenserne af
corona. Hovedparten af DAU-medlemmerne i undersøgelsen forventer uændret eller et mindre fald i omsætningen
i 2020 i forhold til 2019. Forventningerne går dog i begge retninger, idet næsten hver tiende virksomhed forventer
et markant fald på mere end 50 pct.,
mens omvendt næsten hver femte virksomhed, som har besvaret undersøgelsen, forventer vækst i omsætningen i et
år med corona.
FORVENTNINGER TIL
ÆNDRING I SUPPLYCHAIN
Godt 20 pct. af virksomhederne forventer at sprede deres supplychain på flere leverandører/lande som konsekvens
af coronakrisen, mens kun ganske få
planlægger decideret hjemtagning af
produktionen.

Har I som følge af corona indført eller øget brugen af følgende teknologier?
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Flere teknologier har under corona fået
et større fokus. Bl.a. har mere end hver
femte virksomhed allerede øget brugen
af e-handel, og flere forventer fremover
at tage e-handel i brug. Også brugen
af robotter er steget. Kunstig intelligens, AR/VR, IoT og Big Data analyse
er alle teknologier, som flere virksomheder overvejer at tage i brug som en
konsekvens af corona.
Tilbage i maj gennemførte DI en medlemsundersøgelse, som på tilsvarende
vis viste, at flere virksomheder overvejer at booste nye digitale løsninger som
online salgskanaler og ikke mindst brugen af digitale arbejdsformer.
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Figur 4

Coronakrisen får virksomheder til at tænke i nye løsninger
Har coronakrisen ført til ændrede forretningsmetoder i din virksomhed
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Anm: På baggrund af svar fra 1.428 virksomheder
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Figur 5

Figur 8

Har jeres virksomhed ændret varig politik omkring hjemmearbejde?

Hvordan forventer I virksomhedens rejseaktivitet (for sælgere og teknikere)
frem imod sommeren 2021 sammenliget med før corona?
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Hvor meget vurderer du, at besparelsen på rejseaktiviteten vil være
sammenlignet med før corona?

Andel af virksomheder med øget brug af hjemmearbejde under nedlukningen fordelt på
branche og virksomhedsstørrelse

Virksomheder der forventer et fald i rejseaktiviteten
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Anm: På baggrund af besvarelser fra 623 virksomheder, der har medarbejdere, der har arbejdet mere hjemme

Figur 7

Knap halvdelen oplever ingen ændring i produktiviteten
Virksomhedernes oplevede ændring i medarbejdernes produktivitet i forbindelse med
hjemmearbejde under nedlukning
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Figur 9

Stigning i hjemmearbejde mere udbredt blandt store virksomheder
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Anm: På baggrund af besvarelser fra 780 virksomheder, der har medarbejdere, der har arbejdet mere hjemme
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Transport
Ved ikke

HJEMMEARBEJDE
HAR VUNDET INDPAS
Omkring 2/3 af virksomhederne i DAU’s
undersøgelse har allerede ændret politk ift. hjemmearbejde eller går med
overvejelser om at lave en ny politik for
hjemmearbejde. Den resterende 1/3 er
tilbage på arbejdspladsen og har ikke
ændret politikken, da bl.a. produktion
mv. kræver fysisk tilstedeværelse.

ÆNDRING I
REJSEAKTIVITETEN
Næsten otte ud af ti i DAU’s undersøgelse forventer et fald i rejseaktiviteten.
Heraf omkring halvdelen endda et markant fald i rejseaktiviteten frem mod
sommeren 2021 sammenlignet med tiden før corona. Kun små 15 pct. forventer en stigning i rejseaktiviteten fremover.

En undersøgelse i DI’s virksomhedspanel peger også på, at fremstillingsvirksomheder havde en højere grad af
fysisk tilstedeværelse under nedlukningen end virksomheder i andre brancher – da fysisk tilstedeværelse ofte i
langt større omfang er en nødvendighed i fremstillingensvirksomheder. Derudover er det karakteristisk, at de store
virksomheder i langt højere grad iværksatte hjemmearbejde end mindre virksomheder.

Dette slår også igennem ift. omkostningerne til rejser, hvor mange vurderer, at de har opnået væsentlige besparelser i rejseomkostningerne som følge
af corona. Godt hver femte virksomhed
forventer endda at kunne spare over
75 pct. af deres ”normale” rejseomkostninger.

DI undersøgelsen understøtter også, at
fysisk tilstedeværelse er vigtigere for
fremstillingsvirksomheder, da flere generelt oplevede et fald i produktiviteten
i forbindelse med hjemmearbejde sammenlignet med videnservice.
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FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen er indsamlet blandt DAUs medlemmer godt 150 medlemmer.
Indsamlingen af svar er foretaget fra d. 2-16. september 2020.
Der er kommet svar fra 32 medlemmer.
DI’s undersøgelser kan findes på
www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/analyser/

Kilder:
Figur 1, 2, 3, 5, 8 og 9: DAU’s medlemsundersøgelse 9/2020
Figur 4: DI’s virksomhedspanel
Figur 6 og 7: DI’s Virksomhedspanel – spørgeundersøgelse 18. og 19. maj 2020
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NEW E-LEARNING MODEL
FORMS THE FUTURE OF
INTERACTIVE INDUSTRIAL
EDUCATION
It is a well-documented fact that companies that invest during
lean times more often than not come out stronger on the
other side. Training and professional development are tactics
that produce almost instant short-term results – and form the
foundation of long-term potential.
BY MARK FLETCHER, INDEPENDENT EDITOR

It seems that everything we have been doing differently during lockdown and social
distancing is tagged the “new normal”. This
is certainly true in many cases, but arguably, a lot of the “new normal” is actually the
“old normal” but with a different emphasis
or timeline.
To Rockwell Automation, the ”new normal”
is actually part of ”our old normal” road
map. We just had to implement things a bit
earlier than planned, including accelerating
the introduction of a new training model
that has been in development for a while.
NEW FORM OF TRAINING
DELIVERY
The pandemic has really highlighted the
need for this new form of training delivery.
Even before lockdown, our customers were
requesting shorter schedules and greater interactivity – indeed they were willing to pay
more for less time as long as the training delivered what was needed.
We are in the YouTube generation, where
people know they can learn what they want
when they want. It is this self-paced learning
with its self-created timetable that appeals
to people. But in the case of industrial training, attendees also want to be able to call
upon the experts for help when they need it.
So, it is up to us to meet these needs.
NEW ELEARNING SOLUTION
18 months ago, Rockwell Automation committed significant time, expertise and re-
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sources towards the development of a comprehensive new e-Learning solution. We
launched a suite of classes that covered 75
to 80% of global in-demand content. We
coupled this to a subscription model that
gives subscribers access to all existing training modules and any others added within
the 12-month window. Alongside this we
also planned to introduce this new training-delivery concept – which COVID-19 subsequently accelerated – as we knew our customers simply do not want to sit in front of
the PC for many days.
HYBRID TRAINING APPROACH
Trainees want a more interactive experience
which is certainly catered for with our hybrid
training approach. Comprising self-paced
e-learning modules, regular instructor interaction (based on an availability timetable)
and more interactivity in the forms of virtual
labs and simulations, we now offer a more
varied, user-friendly and more effective way
of imparting and teaching knowledge.
As it turns out, we have hit the sweet spot.
Our customers are really enjoying this experience; with the proof being requests for additional modules and training slots.
The EMEA team has been bench testing this
virtual approach. It uses tools developed by
our commercial engineering team for events
such as TechED and Automation Fair. They
took these tools and created micro versions,
which are perfect for remote-access training.
By exploiting these tools and giving access

to virtual machines within a cloud-based infrastructure, trainees can remotely access
multiple virtual environments and dive into
any number of pre-developed labs with audio and visuals.
“GOOD” WIN OVER “PERFECT”
It has been an interesting and very rapid
ride. We often realised that we could not let
”perfect” get in the way of ”good”. We had
to experiment and sometimes it has been a
bit rough around the edges, but we knew
that we had to get back to being available
to serve as quickly as possible. The adage
behind it all being ‘if you build it, they will
come’. Not only have they come, but many
of them are coming back for seconds… and
thirds!

Based on interview with
Brian N. Fortney, Global
Business Manager, Training
Services, at Rockwell
Automation.
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MIXED OG AUGMENTED
REALITY BRILLER ER NU
EN DEL AF HVERDAGEN I DANSKE
EKSPORTVIRKSOMHEDER

AF JENS LAURITSEN,
CHIEF PRODUCT
OFFICER, VIRSABI

Mixed og Augmented Reality briller er blevet et afgørende
redskab i eksportarbejdet for mange danske teknologivirksomheder under coronakrisen både ift. leverance af
løsningen og support af kunder.

DIGITAL SUPPORT ER
GÅET FRA ”NICE TO HAVE”
TIL ”NEED TO HAVE”
Mixed og Augmented Reality briller understøtter dansk teknologieksport under coronakrisen både ift. leverance af løsninger og
support af kunder. Hvor anvendelsen af f.eks.
Microsoft HoloLens og Realwear briller tidligere blot blev opfattet som et supplement
til fysisk fremmøde eller support via telefonen, har det globale lockdown under corona gjort ”Remote Collaboration” værktøjer
til et helt centralt element i opretholdelse af
kunderelationen i mange danske virksomheder, der eksporterer produktionsteknologi internationalt.
Mange danske virksomheder udvikler, sælger og supporterer avanceret produktionsudstyr. Virksomhederne har typisk et nichefokus, opererer globalt og kan som hovedregel
sælge deres udstyr til en højere pris end
f.eks. asiatiske konkurrenter gennem fokus
på kvalitet, innovation og et højt serviceniveau.
Det betyder bl.a., at danske serviceteknikere er klar til med kort varsel at rejse ud til
kunder, hvis et problem opstår. Coronakrisen blev et pludseligt benspænd for dette.
På samme måde har krisen været en udfordring, når et produktionsanlæg skulle klargøres hos kunden, og de nødvendige specialister ikke kunne være til stede til den
endelige overdragelse. Flere virksomheder
har oplevet at være sat helt i stå i den proces pga. rejseforbud og karantæneregler, der
stadig er en faktor mere end et halvt år efter lockdown.
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Det er netop på de områder, at muligheden
for at samarbejde på afstand gennem Augmented og Mixed Reality teknologier har
gjort det muligt for virksomhederne at komme styrket gennem krisen.
DIGITALE BRILLER GIVER
HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Med brillerne kan selv medarbejdere, der
ikke er uddannet til opgaven – enten leverandørens egne lokale installatører eller kundens medarbejdere – få hjælp af specialister,
der kan se, hvad der foregår gennem kameraet på brillerne. Specialisterne kan støtte
den lokale medarbejder via mundtlige instrukser, virtuelle markeringer på produktionslinjen eller deling af f.eks. tjeklister eller
el-diagrammer.
Lige nu er det primært to løsninger, der har
hjulpet eksportvirksomheder gennem krisen:
Microsoft HoloLens med deres ”Remote Assist” software og Realwear med f.eks. TeamViewers ”Pilot” software.
Fælles for begge løsninger er, at de bygger
på IT platforme, som de fleste virksomheder
allerede bruger.
Når en bruger af Microsoft HoloLens ønsker
at få hjælp, så kan han/hun deltage i et Microsoft Teams møde via brillerne, og resten
af deltagerne i mødet kan dermed se det
samme som brugeren og bidrage med hjælp.
Med andre ord skal specialisterne og supporterne bare bruge den software, de har på
deres computer i forvejen og allerede bruger
til dagligt.

TeamViewer er allerede en global spiller bl.a.
indenfor it-support, hvor supportere kan følge med i, hvad der sker på brugerens PC,
mens de hjælper med at løse problemer.
SÅDAN KOMMER JERES
VIRKSOMHED I GANG
MED AR OG MR
Både hardware og software kan købes og tages i brug på ganske kort tid.
Microsoft HoloLens blev lanceret i slutningen af 2019 og koster ca. DKK 26.000. Brillerne kommer med Remote Assist softwaren
pre-installeret, og når man logger ind med
sin normale Microsoft konto, får man automatisk tilbudt en 90-dages gratis prøvelicens.

MICROSOFT HOLOLENS2 BRILLEN
BLEV LANCERET KORT FØR LOCKDOWN
RAMTE DET EUROPÆISKE MARKED.
REALWEAR BRILLEN HAR VÆRET
TILGÆNGELIG SIDEN 2019 OG ER
MÅLRETTET INDUSTRIEL BRUG, HVOR
DET ER VIGTIGT AT KUNNE HOLDE FOKUS,
DER HVOR ARBEJDET SKAL UDFØRES.

Realwear brillerne koster ca. DKK 16.500 og
kan sættes op med f.eks. TeamViewers Pilot
software på få minutter. Såfremt man allerede anvender TeamViewer i virksomheden, har
man ikke brug for yderligere licenser for at
kunne anvende softwaren på brillerne.
Vejen til en løsning, der kan sikre supporten
af og samarbejdet med kunder, er således
meget kort og effekten høj. Der er ingen tvivl
om, at de erfaringer, virksomhederne opnår
med disse teknologier nu og her, vil have varige effekter. Ikke kun ift. overlevelse på den
korte bane, men også ift. langt mere effektivt
og bæredygtigt globalt samarbejde mellem
leverandør og kunder på længere sigt.
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TRE VIRKSOMHEDERS
ERFARING MED
AUGMENTED OG
MIXED REALITY
AR og MR-teknologi kan forbedre arbejdsgange,
produkter og services gennem reduceret nedetid,
optimeret vidensdeling og værdiskabelse for både
medarbejdere og kunder.

JORGENSEN
ENGINEERING:

”BRUGEN AF MR-TEKNOLOGI
KOMMER TIL AT VÆRE
EN FAST DEL AF VORES
SERVICELEVERANCER”
Jorgensen Engineering udvikler og producer kundetilpassede pakkeanlæg til fødevare- og medicinalindustrien. De har oplevet
markant effekt gennem brug af VR i deres
designproces til fremvisning af nye anlæg.
Men der lå også et potentiale i at bruge MR
til at yde fjernsupport til deres kunder og
dermed højne deres after sales services ved
at supportere ibrugtagelse og drift af anlæg.

JORGENSEN ENGINEERING HAR GENNEM
CORONAKRISEN INVESTERET I HOLOLENS2,
DER BRUGES PÅ TVÆRS AF DERES PROJEKTER. DE PLANLÆGGER AT INVESTERE
YDERELIGERE I MR, DA BEHOVET VOKSER
BÅDE INTERNT OG I SERVICEAFTALER MED
KUNDERNE.
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MR-briller giver mulighed for at få hjælp,
mens begge hænder er frie til at løse det
problem, man står overfor. Foruden videokald kan brugeren tilgå digitale manualer og video-guides. Serviceteknikeren kan
– helt bogstaveligt – se problemet fra kundens synsvinkel og dele konkret information
og vejlede vha. markeringer, billeder, filer og
links.

JORGENSEN ENGINEERING
BRUGER MR TIL FJERNSUPPORT MED UDENLANDSKE KUNDER

DESMI:

AF MARINA EJLERTSEN,
STRATEGIC ADVISOR,
VIRSABI

POUL JOHANSEN
MASKINER:

”VORES AR-APP SKABER
VÆRDI FOR BÅDE KUNDER OG
MEDARBEJDERE”
DESMI udvikler, fremstiller og servicerer
pumpeløsninger til blandt andet marine- og
forsyningsindustrien. I deres afdeling for anlæg til rensning af ballastvand ombord på
skibe, DESMI Ocean Guard, var der et behov
for at gøre data, manualer og fejlsøgning lettere tilgængelige for deres kunder, så tiden
brugt på support kunne reduceres.

”VIGTIGT, AT ALLE HAR
EN FORSTÅELSE FOR
TEKNOLOGIEN, INDEN MAN
GÅR I GANG MED AT UDVIKLE
EN NY LØSNING”
Poul Johansen Maskiner (PJM) udvikler, konstruerer og fremstiller fuldautomatiske montageanlæg og produktionslinjer. PJM vil gerne skabe effekt gennem værdikæden fra
design til produktion samt at sikre dokumentation ved brug af MR-teknologi.

En løsning var at samle viden i en app og
benytte AR på smart phones og tablets, da
de devices allerede findes hos kunden. Gennem appen kan maskinmestre søge efter information, guidelines og fejlkoder ud fra en
3D-model af det specifikke pumpesystem.
AR-teknologien gør det muligt at se detaljer om de enkelte komponenter og visualisere data og guides til hjælp ved vedligehold.
DESMI BRUGER DERES AR-APP TIL AT DELE
INFORMATION OG PRODUKTER BÅDE INTERNT I PRODUKTIONEN OG MED KUNDER.

PJM testede en løsning, hvor de kunne tilgå deres CAD-program gennem MR-briller.
Intentionen var, at MR-teknologierne skulle
støtte montøren ved digital fremvisning af
el-diagrammer og styklister, og give mulighed for at dokumentere og dele opdateringer
direkte med konstruktionsafdelingen. Det viste sig dog at være noget mere omfattende
at bygge bro mellem et desktop-baseret program og MR-interfacet. Løsningen blev i stedet at teste en AR-baseret løsning på tablets,

som giver samme digitale løft, men dog stadig ”låser” medarbejdernes hænder og fokus til en skærmflade.
VIL DU VIDE MERE
De tre virksomhedscases blev
præsenteret på et webinar afholdt
af DAU, DI Digital og Virsabi
(https://tv.di.dk/live/63659275/befdedc2023fb8e85bce/room).

Yderligere beskrivelse af de tre
cases her: www.digital-reality.dk/virksomhedscases/
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ÆNDRET PRODUKTION
UNDER CORONA
Umiddelbart efter coronavirussen ramte
Danmark bad Lægemiddelstyrelsen
Dansk Industri (DI) om at koordinere
et nationalt samarbejde under navnet
”Danmark Hjælper Danmark”, der skulle
styrke dansk produktion af værnemidler
som for eksempel isolationsdragter,
mundbind og håndsprit.

Flere hundrede danske virksomheder
viste sig lynhurtigt at være klar til at
omstille produktionen for at afhjælpe
manglen på værnemidler. Vi har talt med
tre af de virksomheder, der hurtigt bød
ind med produktion af nogle de nye
værnemidler, der blev brug for.

AF MADS ANKER
RASMUSSEN,
BACHELOR,
DI DIGITAL

DOLPHINEYES:
FRA BADEMASKE TIL VÆRNEMIDDEL
Dolphineyes lagde produktionen af deres normale produkt – en bademaske, der
hjælper børn til en bedre oplevelse med hårvask – om til et værnemiddel i form af
en maske, som beskytter øjnene mod virus.
Selvom det kan lyde som en omfattende og
omstændig proces at gå fra at producere
et almindeligt produkt til pludselig at producere medicinsk udstyr, blev direktør for
Dolphineyes, Helle Kayerød, nærmest ramt
af en hvirvelvind af henvendelser fra folk:
”Idéen om at begynde at producere en maske som værnemiddel kom faktisk på baggrund af, at der pludselig var rigtig mange,
som henvendte sig til os og spurgte, om ikke
vores børnemaske kunne laves om til en beskyttelsesmaske mod coronavirus. Samlet set
fik vi omtrent 25 henvendelser på få dage fra
både produktionen, LinkedIn-brugere, tidligere kolleger samt brugere af vores allerede eksisterende produkt. På den måde blev
idéen lidt serveret for os.”

den største udfordring at skifte til et mere
gennemsigtigt og behageligt materiale. Det
skabte et statisk elektricitetsproblem, da det
viste sig svært at få afladet folierne således,
at de ikke blot fløj op om ørerne på produktionsmedarbejderne hos 3LOP på Fyn, som
producerer produkterne. Da vi først fik lært
at håndtere dette, gik det dog hurtigt fremad.”
NYT FORRETNINGSEGMENT
Dolphineyes’ værnemiddel henvender sig
til sektorer, hvor man fysisk møder borgerne. F.eks. plejehjem og handicapinstitutioner
i det offentlige, og tatovører og frisører i den
private sektor.

HURTIG OMSTILLINGSPROCES
Processen fra selve idéfasen, til at Helle Kayerød kunne stå med det færdige produkt i
hænderne, tog omtrent to måneder. Undervejs blev forløbet endda fremskyndet af virksomhedens leverandører, der prioriterede
Dolphineyes’ nye maske højt grundet dets
status som værnemiddel.

”Produktet er gennemsigtigt, og er lavet til
folk med et arbejde, hvor det er passende
med et mere diskret udtryk, end man f.eks.
ville have, hvis man bar et visir. Samtidig kan
det komplementeres med et mundbind, hvis
det findes nødvendigt. Derudover kan produktet også bruges i en mere almen kontekst – f.eks. til ældre, der har brug for at
kunne holde øjnene åbne for at holde balancen, når de vasker hår i badet.”

”Overordnet set har det været en meget positiv omstillingsproces, hvor alle involverede
enormt gerne har villet hjælpe. Undervejs var

Dolphineyes’ nye produkt har således skabt
et helt nyt forretningsområde, som virksomheden også har tænkt sig at holde fast i
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fremover. Senest har Dolphineyes også lanceret masken på Amazon i Tyskland.
AKTUELT OGSÅ FREMOVER
Personligt tror Helle Kayerød, at produkter,
der beskytter mod virus, fortsat vil være aktuelle mange år fremover.
Jeg tror egentlig aldrig, at beskyttelse mod
virus går væk igen. Jeg forestiller mig, at vi er
blevet mere forsigtige og bevidste om, hvordan ting smitter. Influenza smitter f.eks. på
samme måde som corona. En måde at beskytte sig mod dette vil både være håndsprit
og mundbind, men også ved at beskytte øjnene med en maske, når folk f.eks. nyser eller hoster.”

VED AT ARBEJDE I DØGNDRIFT FIK SEIMEI OMLAGT SIN PRODUKTION
FRA JUICE TIL HÅNDSPRIT I LØBET AF ET PAR UGER.

SEIMEI:
FRA JUICE TIL HÅNDSPRIT
SEiMEi sælger normalt drikkevarer til hoteller
og restauranter, men pga. coronavirussen ophørte salget stort set fra den ene dag til den
anden. Der gik derfor heller ikke lang tid, før
produktionsapparatet i den lollandske juicefabrik stod stille.
FORESPØRGSEL
”Da det kom frem, at der var en mangel på
visse værnemidler – heriblandt håndsprit – i
Danmark, begyndte vi at undersøge muligheden for at producere det. Derudover fik vi
faktisk også en forespørgsel på, om vi kunne
være interesserede i at tappe det. Da fabrikken alligevel stod stille, var beslutningen nem
at tage, da vi ikke havde andet at lave”, oplyser direktør i SEiMEi Allan Feldt.
BRANDTEKNISK
UNDERSØGELSER
SEiMEi hyrede derfor fluks en ekstern brandteknisk ingeniør, der udarbejdede en rapport
om, hvad der skulle til både rent teknisk og
investeringsmæssigt for, at virksomheden
kunne begynde at tappe alkohol. Her blev det
gjort klart for Allan Feldt og hans kolleger, at
til trods for at omstillingen selvsagt krævede
visse ændringer, var SEiMEis setup faktisk relativt godt rustet til opgaven:
”Vi var så heldige, at vores maskiner var godkendt til ATEX, hvilket betyder, at de er godkendt til at tappe alkohol. F.eks. havde vi
udsugning på vores fyldeenhed, der kunne

udsuge alkoholiske dampe, hvorved vi kunne
undgå risikoen for eksplosionsfare. Derudover
skulle vi lave en masse sikkerhedsopdateringer- og udskiftninger. Bl.a. skulle vi jorde vores pumper med en ekstra jording og installere ’sniffere’, der potentielt kunne lukke ned
for hele produktionen, hvis der skulle vise sig
at være brandfarlige dufte i luften.”
OPSLAG PÅ FACEBOOK
På trods af visheden om, at der eksisterede
mangel på håndsprit i Danmark, var Allan
Feldt dog stadig usikker på, hvor meget håndsprit virksomheden reelt kunne få afsat. Derfor lavede direktøren et opslag på Facebook
for at tage temperaturen på efterspørgslen:
”Det stak helt af, da jeg lavede opslaget. Det
skal jeg da lige love for. Vi blev derfor hurtigt
nødt til at lukke ned for salg til private, da vi
slet ikke havde hænder nok til at følge med,
da først grossister og detailhandel bød sig til.
Da sundhedsvæsnet viste interesse, vurderede vi, at vi måtte prioritere dem.”
OMSTILLING VAR REDNING
Beslutningen om at omstille produktionen fra
juice til håndsprit har ikke alene reddet SEiMEi som virksomhed, men også gjort, at virksomheden står stærkere i dag, end før coronakrisen ramte Danmark. Det har ikke alene
været livsvigtigt for virksomheden selv, men
også for dens medarbejdere.

”Flere af vores medarbejdere er flygtninge og socialt udsatte, som vi ikke ville have
mulighed for at sende hjem på hjælpepakker. Derfor var det enormt befriende for os, at
vi havde mulighed for at fastholde dem som
medarbejdere i stedet for at skulle afskedige
dem.”
Ikke desto mindre var omstillingen en stor udfordring for alle medarbejdere i virksomheden, fastslår Allan Feldt:
”Hele virksomheden bevægede sig ind på et
helt nyt område. Derfor blev vores medarbejdere nødt til at tage tingene dag for dag og
lære hen ad vejen. I starten havde vi ikke de
nødvendige kompetencer, men i takt med at
vi blev klogere på sagerne, og fik hjælp af de
eksperter vi hyrede, lærte vi en hel masse.”
NYT FORRETNINGSOMRÅDE
På baggrund af erfaringerne er SEiMEi nu
gået i gang med et nyt millionprojekt, hvor de
vil etablere en separat afdeling for håndsprit,
der skal fungere på lige fod med den normale
juiceproduktion.
”Flere af de kunder, vi fik under krisen, har
meldt tilbage, at de gerne vil fortsætte med at
købe hos os, så produktionen af håndsprit er
noget, som vi har tænkt os at fortsætte med.
Vi tror på, at det ikke kun har reddet os på
kort sigt, men at det også kan være med til at
styrke vores forretning i fremtiden.”
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Den fynske virksomhed Steffca stod til
at skulle sende medarbejdere hjem,
da coronakrisen ramte. Virksomheden
reagerede dog prompte, og inden
for en måned stod Steffca klar med
18 nyansættelser, og den første
pakning på 50.000 visirer til det danske
sundhedsvæsen.

STEFFCA:
FRA ISOLATIONSPAKNINGER
TIL VISIRER
Steffca, der har hovedsæde i Nyborg, producerer normalt tekniske isolationsløsninger og
pakninger i alle former til alt fra fødevarer,
syre og pulver – til alt der skal holdes tæt, så
det ikke lækker.
DANMARK HJÆLPER DANMARK
Kort efter Mette Frederiksen lukkede store
dele af Danmark ned i starten af marts 2020,
og virksomheden var begyndt at forberede
medarbejderne på, at de skulle sendes hjem,
blev direktør Martin Steffensen opmærksom
på ”Danmark Hjælper Danmark”-kampagnen.
”Sundhedsvæsnet lavede kampagnen ”Danmark Hjælper Danmark”, hvor de opfordrede
danske virksomheder til at medvirke til at afhjælpe den mangel på værnemidler, som der
var. I kraft af den indså vi, at vi havde gode
forudsætninger for at hjælpe med at producere visirer, idet vi allerede havde erfaring
med både at arbejde med plastik og skum i
vores daglige produktion. På den baggrund
bestemte vi os for, at dette var en udfordring,
vi skulle tage op, hvis vi ellers kunne indhente de nødvendige tilladelser og materialer.”
HJEMSENDELSE AFLØST AF
EKSTRA ANSÆTTELSER
Virksomheden nåede faktisk dertil, hvor det
mandag kl. 12 blev varslet til medarbejder-
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ne, at de skulle sendes hjem, men mandag kl.
14 fik de den første ordre fra Region Syddanmark, og i stedet blev virksomheden nødt til
at hyre ekstra bemanding.
”Da vi havde allermest travlt, og vi endnu ikke
var begyndt at effektivisere i samme grad,
som vi har mulighed for i dag, havde vi ansat
18 mand ekstra”, siger Martin Steffensen, der
driver virksomheden sammen med sin bror,
Mikkel Steffensen.

fastholde visirerne på hovedet. Samtidig var
det også nødvendigt for os at finde en maskine, der kunne måle og klippe elastikkerne,
da det er et svært målbart materiale”, siger
Martin Steffensen.

Steffca er dog ikke alene om at have henvendt
sig til Lægemiddelstyrelsen for at hjælpe på
trods af, at de ikke i forvejen arbejdede med
at producere medicin eller medicinsk udstyr.
Faktisk er omtrent halvdelen af henvendelserne kommet fra netop virksomheder som disse,
der normalt opererer inden for et andet felt.

STYRKET GENNEM
PRODUKTUDVIKLING
I sidste ende lykkedes det dog at fremskaffe både elastik og maskine, og sidenhen har
Steffca produceret 300.000 visirer med elastikker, der er klippet på den nye maskine.
Hen ad vejen har virksomheden også produktudviklet yderligere og fået godkendelse
på flere nye typer visirer, der både er bedre
som produkt og billigere at producere end de
første modeller. Alt i alt har dette bidraget til,
at Steffca er kommet stærkere ud på den anden side, forklarer Martin Steffensen:

VANSKELIG
OMSTILLINGSPROCES
Netop derfor kan omstillingsprocessen være
forbundet med visse vanskeligheder. Foruden
udfordringerne ved at skulle sælge produkter
til et helt nyt kundesegment, fremhæver Martin Steffensen, det at skulle indhente råvarer i
den rette kvalitet, der i forvejen er massivt efterspurgte over hele verden.

”Nu hvor vores almindelige forretning er tilbage i drift – og ligefrem også vækster –
samtidig med, at vi også har fået et helt nyt
forretningsområde med visirerne, står vi rigtig stærkt. Vi rystede i bukserne, da Danmark
blev lukket ned og anede ikke, hvad der skulle ske. Men her på anden side af genåbningen er vi nu kommet styrket ud. Det er helt
fantastisk.”

”Det viste sig særligt vanskeligt at fremskaffe
elastikker, hvilket er nødvendigt for at kunne

ROCKWOOL: OPGRADERING
AF PRODUKTIONSLINJE I
RUMÆNIEN MED REMOTE
IDRIFTSÆTTELSE

AF RASMUS MØLLER,
PROJECT MANAGER,
ROCKWOOL
INTERNATIONAL

I 2019 åbnede ROCKWOOL en ny fabrik med en produktionslinje i Rumænien.
Herved fik ROCKWOOL større muligheder for at supportere det rumænske
marked med efterspurgte produkter.
I løbet af 2019 viste det sig, at efterspørgslen var drejet over på et andet produktsortiment. Denne efterspørgsel kunne kun dækkes ved at installere en helt ny maskine til
den eksisterende produktionslinje.

grammering af det nye udstyr. Det kræver
normalt, at en softwareingeniør er på fabrikken og programmerer softwaren. Det var
imidlertid ikke muligt, da programmørerne
nu var returneret til Danmark.

INSTALLERING AF NY MASKINE
Efterspørgslen på de nye produkter var stigende, så installeringen af den nye maskine
skulle foretages hurtigst muligt. Opmålinger,
ingeniørberegninger, tegninger og budget
blev udarbejdet og efterfølgende godkendt.

PROGRAMMERING
REMOTE
De næste dage skulle den nye installation
derfor programmeres remote. Det var aftalt
med fabrikken i Rumænien, at de stillede
kvalificeret personel til rådighed for denne
programmering. Skype, Teams, TeamViewer
og telefoner blev anvendt, for at de kollegaer, der var på fabrikken, kunne agere arme,
ben og øjne for de programmører, der nu befandt sig i Danmark.

Tiden var presset på projektet, men indkøb
og generel tidsplan forløb planmæssigt.
ROCKWOOL entrerede med lokale håndværkere til at forestå den kommende installering.
Produktionslinjen blev lukket ned i 10 dage,
hvor linjen skulle skilles ad, rettes til og nye
maskiner installeres. Derefter skulle linjen
køres ind og idriftsættes.
LOCKDOWN AF DANMARK
Den 11. marts 2020 proklamerede Danmarks statsminister på et live pressemøde,
at Danmark lukkes ned. Udenrigsministeriet anbefalede samtidig, at danskere i udlandet rejste hjem hurtigst muligt. På dette tidspunkt stod projektet midt i installationen, og
linjen var adskilt.
Linjen skulle køre igen til planlagt produktion ugen efter. I projektet blev der lavet planer for at få samlet og færdiggjort linjen. På
den mekaniske del arbejdede medarbejderne på højtryk og fik klaret alle udestående
opgaver.
PROGRAMMERING
MANGLEDE STADIG
De lokale elektrikere kunne blive på fabrikken og forbinde kabler, sensorer, PLC og andet udstyr, men der manglede stadig pro-

ET SKRIDT AD GANGEN
I/O test var det første, der skulle udføres,
før næste skridt kunne tages. I ROCKWOOL
vægtes sikkerhed højt. Derfor blev alle sikkerhedskredse og signaler, der relaterer til
sikkerhed, herefter testet. Efterfølgende blev
signaler fra sensorer, motorer og andet udstyr testet. PLC programmet samt parametre hertil og til frekvensomformere var lavet
nogle dage forinden, så nu kunne eventuelle
rettelser laves. Programmører i Danmark var
i telefonisk kontakt med folkene on site. En
komponent ad gangen blev tjekket, og alle
parametre blev tjekket for, om de var sat rigtigt op i forhold til de enkelte komponenter.
STOR SPÆNDING
Spændingen var stor, da maskinen skulle tes
tes i fuld funktion første gang remote med
programmører siddende i Danmark og folk
on site i Rumænien til at agere øjne, arme
og ben samt levere feedback. Maskinen blev
startet, og testen begyndte. Feedback fra site
i Rumænien til Danmark var yderst vigtig, for
at programmørerne kunne lave de rigtige justeringer og sikre, at intet gik galt.

TEST OG INDKØRING
PÅ EN UGE
Testen og indkøringen varede en lille uge,
hvor der blev arbejdet fra morgen til aften for
at sikre, at alt gik, som det skulle. Fejl blev løbende fundet og tilrettet, programkode blev
ligeledes tilrettet, hvor det var nødvendigt.
Efter flere dage med remote indkøring af
maskinen var alt, som det skulle være, og
det hele virkede. Alt var testet, og også sikkerheden var i orden. Nu skulle linjen startes
og gøres klar til den planlagte produktion.
Igen sad programmører i Danmark med forbindelse til ingeniører on site klar til at gribe
ind, hvis noget ikke var, som det skulle være,
eller noget skulle rettes.
FÆRDIG TIL TIDEN
På trods af rejseforbud og lockdown blev
projektet afsluttet til tiden, og alle deadlines
overholdt. Det krævede andre ressourcer og
en anden måde at tænke projekt på end en
traditionel indkøring ved ombygning af produktionslinjer, men remote indkøringen gik,
som det skulle.
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HØJESTE GENNEMSNIT:
DAU-DIPLOM TIL
AUTOMATIONSTEKNOLOG
EXPERIMENTER
FOR AT FINDE THE
NEW NORMAL
FOR WORKING
I VELUX
VELUX Gruppen er som mange andre virksomheder i en fase, hvor man efter corona
nedlukningen undersøger, om der er læring,
man med fordel kan inddrage i dagligdagen
fremadrettet.
Firmagruppens grundlægger, Villum Kann
Rasmussen, udtalte engang, at: ”Et eksperiment er bedre end tusind ekspertantagelser”
– det er i dag en af virksomhedens leveregler
og er mere end nogensinde fremherskende,
når det handler om at finde ud af, hvordan
morgendagen skal se ud.
EKSPERIMENT: MERE VIRTUEL
OG FLEKSIBEL
Således arbejdes der i øjeblikket med eksperimenter i den danske del af firmagruppen,
som skal undersøge og udnytte den læring,
vi har oparbejdet de seneste måneder til at
skabe en mere virtuel og fleksibel arbejdsplads, hvor engagementet og produktiviteten
fortsat er høj.
Forsøgene har til formål at besvare spørgsmål som:
• Skal den nye norm være virtuel og ikke
fysiske møder?
• Skal vi have forskellige arbejdstider?
• Skal afdelingerne blive enige om faste
dage på/uden for stedet?
• Hvordan kan vi udnytte vores digitale
VELUX platform endnu bedre?
• Hvordan måler vi produktivitet?
• Hvordan sikrer vi, at folk, der arbejder
fjerntliggende, føler sig inkluderet?
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I VELUX Technology Center, der ligger i
Skjern, har man gennem hele corona perioden arbejdet med at skabe de bedst mulige
rammer for medarbejderne under de givne
omstændigheder. Og i dag kan man begynde at se nogle effekter, som vil være værd at
fastholde i tiden efter lockdown.
VIRTUEL GUIDANCE VIA
MICROSOFT TEAMS
Medarbejderne, hvor størstedelen typisk rejser rundt til de fleste af VELUX europæiske
produktionsselskaber for at installere specialudstyr, kan nu klare en stor del af de
samme opgaver via Microsoft Teams, hvor
man virtuelt guider de lokale teknikere til at
håndtere en stor del af opgaverne frem for at
rejse ud for at instruere dem. Det har en god
læringseffekt for de lokale folk – og herudover sparer Teknologicenteret ca. ½ årsværk
ud af i alt ca. 40 medarbejdere, hvor medarbejderne nu har mere tid til at arbejde på
andre projekter, da en stor del af rejsetiden
er skåret væk.

AF JOAN CHRISTENSEN,
HR BUSINESS PARTNER,
VELUX TECHNOLOGY
CENTRE BUSINESS

møde i afdelingen, er der fortsat mulighed
for at arbejde hjemmefra og i større udstrækning end før corona. Medarbejderne
koordinerer med projektlederne, hvorvidt
der er behov for, at de er fysisk til stede og
beslutter så derfra, hvornår de kan arbejde
hjemmefra. Hjemmearbejdet planlægges, så
teamet ved, om man lige kan gå hen til sin
kollega i afdelingen – eller om man skal ringe ham/hende op.
TAVLEMØDER ERSTATTES
AF VIRTUELLE MØDER
Ligeledes er tavlemøder også blevet til et
delvist virtuelt møde, hvor tavlen og dialogen streames via Microsoft Teams, så de
medarbejdere, der arbejder hjemmefra, har
mulighed for at holde sig opdateret og byde
ind med informationer. Det medvirker også
til, at alle fortsat føler sig som en del af fællesskabet, selv om man ikke fysisk opholder
sig sammen.

DAGLIGE MØDER I
PROJEKTTEAMS
Under hele lockdown perioden afholdt Teknologicenterets projektledere hver morgen
sprintmøder med deres projektteams med
en status på gårsdagens opgaver og mål for
den aktuelle dag. Det blev herunder klart, at
deres projektteams fungerede mindst ligeså
godt som vanligt, selv om man ikke samledes fysisk.

BETYDNING FOR
EMPLOYER BRANDING
Teknologicenteret forventer, at de ting, som
nu er succesfuldt afprøvet, vil blive en mere
fast integreret del af dagligdagen fremover.
Mulighederne for hjemmearbejde kan ligeledes blive en hjælp på employer branding
fremover, hvor man forventer at kunne tiltrække nye medarbejdere fra en større geografisk radius, da man ikke som tidligere forventer fysisk fremmøde på arbejdspladsen
hver dag.

BEDRE MULIGHEDER FOR
AT ARBEJDE HJEMMEFRA
Nu, hvor man igen primært har fysisk frem-

Så på en trist baggrund har der været mange positive læringer, som er værd at arbejde
videre med fremadrettet.

Hvert år uddeler DAU diplom
til den automationsteknolog,
der har opnået det højeste
gennemsnit på automationsteknolog uddannelsen på Københavns Erhvervsakademi
KEA.

”Det jeg finder mest spændende ved automationsfaget er helt klart, at du kan tage noget teoretisk, og så kan du få det til at virke
i praksis. Det er super fascinerende, hvordan
jeg kan sidde med nogle funktioner, der kan
omsættes til programmering, som i sidste
ende kan bruges funktionelt af maskiner i
virkeligheden”, påpeger Niklas.

Ved dette års dimission den 26. juni 2020
blev DAU’s diplom overrakt til Niklas Vagnkilde på 29 år, der dimitterede med et flot
snit på 11,7.

Kombinationen af den interesse, en god arbejdsmoral og en stor faglig nysgerrighed er
ifølge Niklas selv årsagen til, at han har opnået så flot et snit. Samtidig bemærker Niklas dog, at det er sjovt, at netop han har fået
et diplom for højeste gennemsnit.

Undervejs i sit uddannelsesforløb har Niklas
været i praktik hos CM Automation i Skævinge, hvor han også efterfølgende blev ansat.
Niklas er dog ikke gået den lige vej til faget, da han først kom ud af gymnasiet som
sproglig student og efterfølgende uddannede sig til elektriker med tanke på at blive el-installatør. Undervejs på elektrikeruddannelsen blev han dog introduceret til
PLC-programmering, og her blev en ny interesse vakt.

”Det har aldrig i min uddannelse været mit
primære mål at få høje karakterer. I stedet
har det for mig altid handlet om at lære mest
muligt. Det har nok betydet, at mine egne
ambitioner ofte har været højere, end dem
der blev stillet i opgaverne i skolen. Hvis følgevirkninger af det har været, at jeg har fået

AF MADS ANKER
RASMUSSEN, BACHELOR,
DI DIGITAL

nogle gode karakterer, har jeg selvfølgelig
været tilfreds med det, men det har aldrig
været mit eget store mål”, understreger Niklas.
I sin nye fuldtidsstilling efter uddannelse arbejder Niklas nu hos CM Automation, hvor
han primært laver PLC-programmering, men
til dels også SCADA. Her ønsker han at finde
ud af, hvilke specifik niche inden for PLC-programmering der skal være hans. Længere
ude i fremtiden forestiller han sig dog, at det
er muligt, at han vender tilbage til der, hvor
hele automationsdrømmen startede – blot
på den anden side af kateteret.
”Da jeg var under uddannelse som automationsteknolog havde jeg et studiejob, hvor
jeg underviste de andre årgange. Det synes
jeg var både sjovt, udfordrende og lærerigt.
Det tænker jeg kunne være spændende at
prøve igen på et tidspunkt”, slutter Niklas.

”Jeg var syg de første dage, vi havde
PLC-programmering på elektrikerforløbet og
tænkte, at jeg blev nødt til at gøre en ekstra indsats. Derfor brugte jeg den følgende
weekend på at øve mig for at komme på niveau med de andre. Men da jeg vendte tilbage til skolen om mandagen, viste det sig,
at jeg rent faktisk havde bevæget mig langt
forbi det, som de andre havde lært i skolen.
Allerede her fandt jeg en ny interesse, som
jeg også følte, at jeg havde et særligt flair
for”, fortæller Niklas.
Det var imidlertid først gennem sit praktikophold under elektrikeruddannelsen, at Niklas blev bekendt med automationsfaget, idet
han her arbejdede i et firma, hvor flere af
hans kolleger var automationsteknologer. Efter at have arbejdet fuldtid et år som elektriker valgte Niklas derfor at starte på automationsteknologuddannelsen på KEA, da det
gav ham mulighed for at udvikle sine programmeringsevner yderligere.
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EKSPORTSUCCES:
DANSK VIRKSOMHED TESTER
DERES MASKINER VIRTUELT OG
OPNÅR BESPARELSER

denhed, mange arbejdstimer og investering
i teknologi.

AF SIMON KLINZING
NIELSEN, B.SC.POL,
DI DIGITAL

DISA Industries A/S bruger den nyeste digitale teknologi til at teste
deres maskiner virtuelt og opnå besparelse på især ”total cost”.

DISA Industries A/S producerer store støbemaskiner, der eksporteres til hele verden.
Maskinerne bruges f.eks. i bilindustrien til
at fremstille sandforme til støbning af metalemner.
DIGITAL TRANSFORMATION
DISA gennemgår i disse år en digital transformation, der skal sikre, at den mere end
100 år gamle danske virksomhed fortsat er
konkurrencedygtig globalt.
NYT SIMULERINGSSOFTWARE
SIMIT
På baggrund af denne transformation kan
ingeniørerne hos DISA i dag teste maskinernes styring digitalt med en ny simulerings-software fra Siemens, platformen Simit. I Simit får styringen en såkaldt digital
tvilling. Det betyder, at man kan sidde foran
sin computer og teste de væsentlige funktioner, som normalt ville kræve en fysisk maskiSIDE 20  NOVEMBER 2020

ne. Meget arbejde udføres dermed hurtigere
og mere effektivt i et kreativt og sikkert miljø, fordi man ikke skal vente på at få adgang
til en maskine i den fysiske verden.
FLERE FORDELE VED DIGITAL
TVILLING
Den digitale simuleringsplatform er et stykke
software, der fungerer identisk med maskinen. Det gør, at man kan få fremskyndet flere
discipliner inden for fremstillingen af maskiner. Ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv er det altafgørende.
DISAs brug af digitale tvillinger sikrer også,
at virksomhedens medarbejdere kan teste
kunders individuelle løsninger digitalt og
føre dialog med kunden i dette miljø uden
at skulle forstyrre vital produktion. Hermed
kan virksomhedens medarbejdere løse flere
opgaver digitalt, der normalt krævede, at de
tager ud til kunderne for at supervisere.

RISIKO FOR FEJL MINIMERES
”DISA leverer gennemprøvet software og
gennemtestede maskiner. Risikoen for, at vi
først opdager fejl ude hos kunden, er minimeret. Opstart hos kunden med at supervisere, idriftsætte opstart og fejlfinde er væsentligt hurtigere med basis i erfaring fra
simulationerne og støttes oftere med online
assistance til lokale teknikere. Vi får hurtigt
fokus på kunders individuelle setup og ønsker samt applikations-teknik. Og det er vigtige faktorer – især i denne corona krise i
verden, som vi hele tiden skal forholde os
til”, fastslår Jan Hemmingshøj, ingeniør og
leder af DISAs el-afdeling.
DIGITALISERING I HELE
VÆRDIKÆDEN
En kompleks industrimaskine kan leveres
på blot seks måneder, og virksomheden arbejder på at nedbringe leveringstiden endnu mere. Rejsen hertil har krævet vedhol-

”Processen startede i et lille hjørne af virksomheden, hvor vi ville bruge teknologien
omkring digitale tvillinger til at teste sikkerhed, men nu er digitaliserings-tankegangen
definerende for, hvordan vi arbejder i hele
værdikæden omkring udvikling og produktion af en maskine”, forklarer Jan Hemmingshøj.
BUSINESSCASEN ER
PÅ PLADS
Digitaliseringen af virksomheden har også
været godt for den økonomiske bundlinje,
selvom dette ikke var DISAs egentlige formål
med at gennemgå den digitale omstilling.
”Digitalisering er blevet et vigtigt forretningsområde, og det var ellers ikke vores første indgangsvinkel. Vi havde fokus på, at simuleringsteknologien var blevet tilgængelig.
Men der er ingen tvivl om, at businesscasen
er på plads nu. Vi har investeret et væsentligt
antal timer i digitalisering. Vi kan se, at rejseomkostninger til kundebesøg er faldet og
har alligevel hævet vores evne til at løse selv
komplekse problemstillinger med vores kunder”, fortæller Jan Hemmingshøj.

menteres. Det kan betyde, at DISAs kunder i
højere grad kan inddrages i processen i fremtiden, og at DISA hurtigere kan blive konkrete omkring, hvordan maskinen skal fungere
både som individuel proces maskine og som
en del af et plant.
Systemet kaldes Mechatronic Concept
Design, MCD, og 3D-visualiseringen har
også potentiale til at styrke salg og markedsføring i maskinindustrien.

”I dag kan man ikke købe et nyt køkken, uden at der bliver lavet en 3D-model, der er grundlag for den videre snak.
Og det er samme vej, vi vil gå med den
avancerede maskinindustri. Det er komplicerede ting, man snakker om. Og
3D-teknologien kan anvendes til at nå
til enighed med kunden om, hvad det er
for en maskine, der skal leveres”, siger
Carsten Bro, Digitalization Technology
Manager i Siemens i Danmark.

Læs mere om DISAs digitaliseringsrejse her:
https://new.siemens.com/dk/da/virksomhedsoplysninger/nyheder/industri/eksportsucces-dansk-virksomhed-tester-deres-maskiner-virtuelt-foer-de-er-samlet-paa-fabriksgulvet.html

NÆSTE STEP ER 3D-MODELLER
Teknologierne omkring de digitale platforme
er i rivende udvikling. DISA og Siemens er allerede i gang med at afprøve næste skridt,
hvor 3D-modellering af mekanikken impleNOVEMBER 2020  SIDE 21

5G

5G
NETVÆRKET TIL
DEN FJERDE INDUSTRIELLE
REVOLUTION
Fuld 5G er snart en
realitet i Danmark
Selvom der allerede er lanceret
kommercielle 5G mobiltjenester i
Danmark, har vi stadig det meste til
gode. Danmark har som ambition at
være i førerfeltet med 5G.
Den officielle frekvensauktion,
der sikrer, at mobilselskaberne
får adgang til 5G frekvenser,
forventes til marts 2021 og dækker
følgende frekvenser: 1500 MHz-,
2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHzog 26 GHz-frekvensbåndene
starten af 2021.
Specielt frekvenserne i de høje
båndbredder er særligt gode til
at udnytte potentialet i 5G.
Mobilselskaberne vil løbende
melde deres dækningsplaner for
5G ud. Det er dog allerede nu
muligt at teste med 5G frekvenser.

SIDE 22  NOVEMBER 2020

Udrulningen af 5G i Danmark er ventet med stor
spænding af industrien, men hvad kan vi egentlig
forvente udover større kapacitet, hurtige hastigheder
og kortere responstid i mobilnetværket?

5G er ikke blot den næste generation af mobilnet, ikke bare en hurtigere udgave af 4G.
Det er det også – men 5G er en flerstrenget
teknologi, der kan designes og udnyttes på
forskellige måder, afhængig af behovet.
MANGE FLERE
MULIGHEDER MED 5G
5G giver mulighed for større kapacitet, højere hastighed, mere sikkerhed og minimal
responstid ved overførsel af data. Alt sammen egenskaber, der er nødvendige for at
kunne udnytte nye digitale teknologier stort
set overalt i samfundet – fra automatisering
af produktionsprocesser, robotteknologi, telesundhed og førerløse biler til virtual & augmented reality og mange andre datatunge
online-processer.
5G TIL INDUSTRI 4.0
Dermed er 5G også den perfekte netværks
teknologi til at understøtte den fjerde teknologirevolution i industrien – hvor mekaniseringen i 1500-tallet, industrialiseringen
i 1800-tallet og automatiseringen med introduktionen af robotter i 1980’erne – udgør de første tre kvantespring. Industri 4.0
betegner integrationen mellem den digitale
verden og den fysiske produktion, hvor katalysatoren for udviklingen er connectivity:
Forbundne og selvstyrende produktions- og
servicenetværk, der kan fungere i absolut real-time.

BETYDNING I PRAKSIS
Hvad betyder det så i praksis? Ja, på Telias
hovedkontor i København har vi f.eks. gennemført en 5G-test med BB&S Lighting, som
bl.a. står bag lyssætningen på en lang række
globale blockbuster-film og tv-studier over
hele verden. Her er det en grundlæggende
udfordring at kunne styre op til flere hundrede lamper fuldstændig synkront og præcist.
Det kan man via 5G-teknologi, hvor respons
tiden er kortere, end hjernen kan registrere
det – men endnu mere værdifuldt er det, at
styringskabler bliver overflødiggjort, hvilket
gør opsætning og omrokering meget lettere,
ligesom der ligger betydelige energibesparelser i en kablefri løsning.
IOT TAGER ET
KVANTESPRING MED 5G
Også udviklingen af Internet of Things (IoT),
hvor millioner af maskiner, sensorer og gadgets taler sammen via mobilnetværket, vil
tage et kvantespring med introduktionen af
5G.
Det nye netværk vil gøre, at forbundne enheder kan transportere mange flere data end
de eksisterende IoT-teknologier – hurtigere
og mere stabilt end både wifi og kablede løsninger. Det betyder, at produktionsvirksomheder via sensorer og 5G-netværk i produktionen kan styre f.eks. førerløse robotter og
trucks samt spore maskiner og andre enheder trådløst i real-time med 5G.

AF MORTIMER LIEBMAN,
DIREKTØR FOR TELIA
ENTERPRISE

MULIGHED FOR
NETWORK SLICING
5G-netværket giver desuden mulighed for
”network slicing” – hvilket betyder, at flere
selvstændige netværk kan eksistere på samme fysiske infrastruktur. Dermed kan virksomheder og institutioner få deres eget specialbyggede netværk, som dækker præcis
deres behov.
UNDERJORDISK 5G-NETVÆRK
Et konkret eksempel er hentet fra Sverige,
hvor Telia allerede i 2018 åbnede Skandinaviens første 5G-netværk. I Kankberg-minen i
Västerbotten har man udvundet kobber og
zink siden 1960’erne. Her har et tæt samarbejde mellem mineselskabet, Ericsson, Volvo,
ABB og Telia betydet, at Kankberg har fået
verdens første underjordiske 5G-netværk,
som kan styre alt fra smart ventilation til førerløse køretøjer.
Et eksempel er fjernbetjening af gravemaskiner, hvor føreren sidder i et kontormiljø over
jorden og styrer maskinen, som befinder sig
flere hundrede meter under jorden. Det er
meget mere behageligt og sikrere for føreren – og giver samtidig markante effektivitetsgevinster i produktionen.
PARADIGMESKIFT
5G er således meget mere end et hurtigere mobilnetværk. Det markerer et paradigmeskift inden for connectivity, og teknologien vil især gøre en forskel i industrien og på
samfundsniveau, hvor 5G vil udgøre rygraden i fremtidens smarte, effektive og bæredygtige samfund.
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5G
Wi-Fi 6). Private 5G frequencies for industrial use are not available everywhere in the
world and applications with WLAN can often
also be executed more cost-effectively.

FIGUR 1: 5G AND WI-FI 6 COMPARED IN TERMS OF COMPLEXITY AND
INFRASTRUCTURE COMPONENTS

BY EWALD H. KUK, HEAD OF
PRODUCTION MANAGEMENT,
INDUSTRIAL COMMUNICATION AND
IDENTIFICATION, SIEMENS AG

FIGUR 2: THE “5G TRIANGLE”: 5G ADDRESSES THREE APPLICATION SCENARIOS,
BUT THERE IS NO “ONE-FITS-ALL” SCENARIO

5G OR WI-FI 6 – WHICH TECHNOLOGY
WILL TOMORROW’S INDUSTRY USE TO
TRANSMIT?
5G will change the world! We hear and read about 5G all over the place. But what about
WLAN? What about Wi-Fi 6? With the IEEE 802.11ax standard, has the IEEE made a
great shot for the further future of WLAN? Or will 5G be the future wireless standard for
the Industrial Internet of Things (IIoT)? This article provides an overview of the system
boundary conditions for industrial use resulting from the new technologies.
Wireless communication in industry is certainly not a novelty. Many companies from a
wide range of industries have been successfully employing Industrial WLAN (IWLAN)
from Siemens for wireless communication in
industrial applications for over 15 years.

wireless safety applications. IWLAN is even
used for rides in large amusement parks
around the world – not only because the
safety of people plays a central role there,
but also for economic reasons, which call for
the communication to be wireless.

IWLAN HAS A WIDE SCOPE
IWLAN with its iFeatures fulfills all requirements necessary for the industry – including

5G ENTER THE SCENE
In addition to WLAN, 5G now enters the
scene with a new wireless technology. The
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new 5G mobile wireless communications
standard has the potential to revolutionize digitalization with Industrial Internet of
Things (IIoT) and edge/cloud computing.
The German government has already set the
course by awarding an industrial frequency for private 5G networks. Now the question arises whether 5G will replace WLAN in
future industrial applications or whether a
co-existence is more likely.

FIGUR 3: THE 3GPP STANDARDIZATION RELEASE 15 TO 17

PRESENT SITUATION
At present, there are still many open issues
with 5G that WLAN has already solved. It
should also not be neglected that 5G currently requires a higher technical effort and
that its implementation goes hand in hand
with a higher complexity. This inevitably
leads to higher costs, cf. Figur 1.
In the end, the customer will always decide
which solution to use. An industrial application with automated guided vehicles (AGVs)
can be technologically implemented with

both solutions. However, if the topic of safety with the PROFINET standard PROFIsafe is
a mandatory requirement, then only an Industrial Wireless LAN can be employed for
the time being. Only IWLAN already fulfills
the prerequisites for a real-time behavior.
SIEMENS STRATEGY
For Siemens as a provider of industrial communication networks, the industrial wireless
strategy is clear. Investment in Industrial 5G
based on stable standards as well as continued investment in IWLAN (currently with

COMPARISON
BETWEEN 5 AND 6
Let us first consider the “5”, or more precisely 5G: the appeal of 5G is clear for smartphone users as it allows them to enjoy movies in 4K resolution almost everywhere. For
industry, in contrast, it means far more: a
milestone on the way to Industry 4.0 with
smart factories bringing greater flexibility and productivity thanks to end-to-end
digitalization and the Industrial Internet of
Things (IIoT). 5G is 10 to 20 times faster than
today’s LTE and only uses a thousandth of
the energy per transmitted bit. In addition,
very low latency times and very high communication reliability gives new unprecedented
opportunities for the industry. However, not
all these features can be used to their full
extent at the same time. For industrial applications, real-time capability and reliability
are primarily focused on, whereas high data
rates are of higher interest to private users.
This differentiates an Industrial Profile from a
Public Profile, cf. Figur 2.
PUBLIC VERSUS
INDUSTRIAL PROFILE
The public profile is already covered by 3GPP
(3rd Generation Partnership Project). 3GPP is
responsible for the development of the mobile wireless communication standard. In the
past, the requirements arising from traditional mobile wireless communication were
primarily considered and the technology developed accordingly. With 5G the industrial
communications market is now being addressed as well. Also covered are requirements that stem from, for example, autonomous driving. The Industrial Profile still lacks
the functionalities that are of great importance for industrial applications – such as
low latency and ultra-high reliability. These
will only be implemented with Release 16 of
the 5G standard, cf. Figur 3.
Besides the Industrial Profile, a private 5G industrial frequency is also crucial for the use
of 5G in the industry. It enables companies
to set up their own, self-managed private 5G
campus networks. Companies can flexibly
adapt these according to their requirements
and maintain complete control of the data
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5G

5G
FORVENTNING OM
HURTIG 5G-INTRODUKTION
I INDUSTRIEN

security. Germany and a few other countries
have recognized this and are making a clear
commitment to industrial wireless communication by allocating private frequencies (3.7
to 3.8 GHz in Germany), cf. Figur 4.
With these measures, the Federal Government has strengthened Germany as an industrial location of the future. In the long
term, Industrial 5G contributes to securing
jobs in Germany as it enables companies
to employ innovative production methods –
thus increasing their competitiveness in an
international environment. The use of 5G in
the industry requires both private frequencies and the implementation of the Industrial Profile in the 5G standard. A “true Industrial 5G” will therefore not be available
before 2023 since Release 16/17 is required.
The standardization must then still be implemented in the corresponding chipsets.
WI-FI 6
Let us now look at the “6”, or more precisely Wi-Fi 6. Wireless networks, such as
WLAN, are developing rapidly driven by the
requirements of different users. The current
IEEE 802.11ax standard, also known as WiFi 6, is the first WLAN standard with the primary aim of increasing the equal treatment
of the devices and of distributing the gross
throughput more fairly. At the same time, improvements are being pushed that lead to
an energy-efficient operation. As a result applications in the IIoT environment, e.g., mobile end devices, benefit from a longer battery runtime. However, the scarce frequency
bands at 2.4 and 5 GHz are increasingly
crowded in WLAN as they can be used almost everywhere without a license and free
of charge. If a wireless field analysis in an
industrial company is performed today, one
will find a large number of known but also
many previously unknown WLAN devices.
Plant operators must therefore get the most
out of WLAN technology through optimum
channel planning. This will also apply to 5G
in the future.
By using the spectrum more efficiently, Wi-Fi
6 will provide greater relief and performance
for industrial applications. In addition, the
response times required for the industry can
be reliably achieved by means of special industrial enhancements (so-called iFeatures)
– even with WLAN.
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FIGUR 4: THE PRIVATE INDUSTRIAL FREQUENCY BAND FOR GERMANY

Sikker trådløs kommunikation via mobilnetværket har været en af
de mulige kommunikationsveje til maskinernes integrerede overvågnings-udstyr. Udstyret har enten været bygget ind i produktionslinjerne/
maskinerne fra start eller efterfølgende været retrofittet på maskinerne.
Move Innovation har lavet IOT og IIOT løsninger og produkter siden 2009. Vi startede vores rejse fra 3G netværket og gik videre til 4G og LPWAN (f.eks. Sigfox og LoRa)
løsninger.

FIGUR 5: REAL-TIME BEHAVIOR OF MOBILE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
TODAY AND TOMORROW

Regardless of whether it is 5G or Wi-Fi 6: In
addition to low latency times, jitter is a very
important point when it comes to the use of
wireless technologies in industry. While latency times result from the technology and
are calculable, jitter arises dynamically depending on external, incalculable factors. In
network technology, jitter refers to the variance of the runtime delay of data packets.
In industrial applications designed for deterministic jitter must always be taken into account with the worst-case scenario.
Industrial 5G and Industrial WLAN with IEEE
802. 11ax will be on par in the future when
it comes to both latency and jitter. Applications with Industrial WLAN can already be
implemented today. In the future it can simply be migrated to Industrial 5G if required,
cf. Figur 5.
CONCLUSION
The fact is that with 5G Release 16/17 and
Wi-Fi 6, communications in factories can be
realized wirelessly in the future. These two
new technologies are in the same league in
terms of low response times. From today's
perspective, the cost of an Industrial 5G
campus network is still significantly higher
than the cost of a Wi-Fi 6 solution due to
larger infrastructure investments. In the me-

dium term, however, the cost will decrease
as the technology catches on in many other, more price-sensitive areas (automobiles,
agricultural machinery, cell phones). The task
of industrial providers will then be to meet
the high requirements of industrial customers with regards to temperature range, vibration resistance, and long-term availability. Moreover, as a manufacturer, we rise to
the challenge of taking the complexity out of
Industrial 5G and private wireless networks
– and making the technology easy to use for
our customers. We will support the migration from Industrial WLAN to Industrial 5G
through the design of our devices. I.e., if an
Industrial Wi-Fi 6 client is installed in your
AGV you can easily convert your AGV to Industrial 5G, e.g. in 2023 by replacing a WiFi 6 with a 5G end device. And if your application has been programmed accordingly,
e.g., with OPC UA (there will also be safety
functionality here), you can utilize both technologies simultaneously without having to
change the user program. You are basically
just changing the “engine.”

Fra mandag den 7/9-2020 åbnede TDC for
5G netværket, og vi ser i øjeblikket projekter, som sammenligner traditionelle LPWAN
løsninger med 5G Narrowband-IOT (5G NBIoT) løsninger i forhold til fordele og ulemper.
KONSERVATISME I
PRODUKTIONSINDUSTRIEN
Da produktionsfejl er dyre at rette op, er der
en indbygget konservatisme i produktionsindustrien, som medfører, at disruptive tiltag som 5G løsninger implementeres noget
senere i produktionsindustrien end andre
brancher. Derfor oparbejder vi først erfaring
i andre brancher og overfører herefter de afprøvede løsninger til produktionsindustrien.
BRUG AF 5G I TELEMEDICIN
Vi anvender f.eks. i dag 5G low-power modem teknologi indenfor den telemedicinske
sektor. Modems er integreret i produkter, der
står hos brugerne i eget hjem og hjælper
brugerne med at optimere deres
livskvalitet. Et af formålene
med teknologien er at få
så lave opstarts- og
driftsomkostninger som muligt.

OVERFØRSEL TIL PRODUKTION
Vi vil overføre den teknologi til flere af vores
produktionsløsninger i løbet af det næste års
tid. Vi har f.eks. udviklet og leveret et IOT-system til at overvåge og måle afstrømningen
af flydende masser fra rør. Når vi opgraderer
4G løsningen til en 5G NB-IOT løsning, reducerer det opstartsomkostningerne med en
faktor 7 og teleomkostningerne med en faktor 12. Der er en stærk konkurrent til de traditionelle LPWAN løsninger.
GEVINSTER OG USIKKERHEDER
De forskellige typer af kommunikationsnetværk vurderes dog altid i forhold til den opgave, der skal løses. Hvilken gevinst giver de,
og hvad er usikkerhederne?
Generelt møder vi stadig en række afhængigheder og udfordringer, der skal håndteres
for, at fejlproduktion undgås. Selv med 5G
realtids-mulighederne vil vi f.eks. fortsætte
med at anvende principperne bag edge computing. Dvs. vi kører i realtid tæt på maskinerne uafhængigt af netværket, og vi kontrollerer de algoritmer og datamængder, der
udveksles imellem lokale edge-devices og

AF RYAN M. RAASCH, MSC.
COMPUTER ENGINEERING
OG SENIOR R&D ENGINEER,
MOVE INNOVATION

den centrale server. Dermed sikrer vi, at realtids-usikkerheden omkring 5G undgås, og
dataomkostningerne styres hårdt. Noget vi
har set løbe løbsk i visse globale GSM-baserede løsninger.
BUSINESSCASEN ER
AFGØRENDE
Dårlige businesscases medfører desværre ofte, at de pågældende fabrikker undgår
at gennemføre Industri 4.0 løsninger. Gode
businesscases medfører derimod, at de pågældende fabrikker hurtigt tager gevinsten
hjem og efterspørger nye tiltag. Vi har bl.a.
kombineret PLC-løsninger med edge baserede LPWAN I-IOT systemer, så det er muligt
at have et effektivt globalt feedbackloop til/
fra en central server. En kombineret PLC- og
IIOT løsning medførte f.eks., at en af vores
kunder kunne forbedre sin produktivitet med
en faktor 4.
5G IIOT-LØSNINGER
Selv med usikker rentabilitet i fabrikkernes
businesscase forventer vi, at de nuværende
digitale 5G IIOT løsninger indenfor produktionsindustrien hurtigt bliver hverdag i selv
konservative kvalitetsoptimerede fabrikker.
Når konkurrenterne kan gå ned i kostpris per
produkt, bliver resten af branchen nødt til at
følge med. Det, der i dag betegnes som disruptivt, bliver almindelig hverdag i morgen.
Vi forventer derfor, at 5G IOT løsninger relativt hurtigt bliver gennemført på fabriksgulvet.

The answer to “5G or Wi-Fi 6 – which technology will tomorrow’s industry use to transmit?” is:

At the end of the day, you decide!
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Indholdet har været
brugbart for mig. Jeg
er f.eks. lige nu i gang med at
programmere en testopstilling til
primært sidste års lærlinge, hvor
jeg gør brug af dele af programmeringen fra uddannelsen.
Morten Mouritzen, Senior I&E
Technician hos Haldor Topsøe A/S,
der har taget uddannelsens første
to moduler

Automation og Drift er en deltidsuddannelse, der samlet set
strækker sig over 2 år i sin fulde længde. Den er tilrettelagt, så man kan studere og passe sit arbejde ved siden af
samtidig. Men det er også muligt at
tage modulerne separat, hvis man har
den grundlæggende viden om PLC-programmering og regulering på plads.
Uddannelseskonsulent på KEA
Christian Buch Iversen

Jeg savnede nye
udfordringer, og her
var det en enorm fordel, at jeg
kunne læse videre og samtidig bibeholde min løn i modsætning til at skulle på SU.
Morten Mouritzen, Senior
I&E Technician hos Haldor
Topsøe A/S, der har taget
uddannelsens første to
moduler

UDDANNELSENS OPBYGNING MED ERHVERVSRETNINGEN INDUSTRI, DER UDBYDES I KØBENHAVN

BYG OVENPÅ MED EN DELTIDSUDDANNELSE I AUTOMATION
OG DRIFT, DU KAN TAGE VED
SIDEN AF DIT JOB
Næste omgang af akademiuddannelsen i
Automation og Drift på Københavns Erhvervsakademi KEA begynder den 3. februar
2021. Uddannelsen henvender sig til elektrikere, industriteknikere, automatik- og procesteknikere og andre faglærte, der arbejder
med produktion og gerne vil dygtiggøre sig
inden for automation og drift.
Behovet for kompetent arbejdskraft i automationsbranchen er stort, men det kan være
svært at sende faglærte medarbejdere på efteruddannelse, hvis der samtidig er behov
for dem i produktionen. Akademiuddannelsen i Automation og Drift er tilrettelagt, så
deltagerne kan passe arbejdet ved siden af
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studiet. Samtidig kan opgaver i egen virksomhed inddrages i læringen undervejs.
HELE UDDANNELSESPAKKEN
ELLER ENKELTMODULER
Udvikling af maskinstyring, indkøring og optimering af reguleringssløjfer samt kommunikation mellem PLC og operatørinterface er
blot nogle af de emner, der arbejdes med på
uddannelsens grundlæggende moduler. Hertil kommer et bredt udvalg af specialiseringsmuligheder.

AF STINE HARBOE PETERSEN,
KOMMUNIKATIONSKONSULENT
OG LEKTOR PÅ KØBENHAVNS
ERHVERVSAKADEMI KEA

SPECIALISERING IFT.
VIRKSOMHEDENS BEHOV
Undervejs i uddannelsen er det muligt at
arbejde med projekter fra egen virksomhed. Eksempelvis kan det afsluttende projekt være en udviklingsopgave, som kræver
ekstra opmærksomhed, og som man herved
kan blive ekspert inden for.

OBLIFATORISKE

RETNINGSBESTEMTE

VALGFRI

AFGANGSPROJEKT

UDVIKLING AF
AUTOMATISKE STYRINGER

MASKINTEKNOLOGI
INDUSTRI

VALGFRI

AFGANGSPROJEKT

10 ECTS

10 ECTX

REGULERING AF
PROCESANLÆG

SCADA, NETVÆRK OG
DATABASER

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

VIL DU VIDE MERE
Kontakt uddannelseskonsulent Christian Buch Iversen på
cbiv@kea.dk eller telefon 2057 4835, eller studievejleder
Joan Nielsson Mathiasen på jonm@kea.dk eller telefon
2498 2010.
Læs mere om uddannelsen på
kompetence.kea.dk/uddannelser/produktion-og-industri/aui-automation-og-drift

Der udbydes valgfrie moduler inden for bl.a.
Robotteknologi, S88, Drift og Vedligehold
og Objektorienteret SCADA. Hvilke moduler, der tilbydes, afhænger af uddannelsesinstitutionen. Ud over København kan uddannelsen tages i Randers, Herning, Esbjerg,
Aarhus, Aalborg og Vejle.
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NY FORMAND OG NYE
BESTYRELSESMEDLEMMER I DAU

Ved DAU’s repræsentantskabsmøde den
11. maj 2020 blev der valgt ny formand
og nye medlemmer til DAU’s bestyrelse.
Ved DAU’s repræsentantskabsmøde i
2020 udtrådte mangeårige formand for
DAU og salgsdirektør i Siemens Industry,
Frank Faurholt, af bestyrelsen.
Som ny formand for DAU blev valgt Per
Thyme, der overtager formandsposten
med gode forudsætninger. Han har længe spillet en aktiv rolle i DAU som mangeårigt medlem af bestyrelsen og kasserer for foreningen.
Per har siden 2017 været Technical Manager hos Schneider Electric og før det
Business Leader hos Rockwell Automation i 18 år.
Repræsentantskabsmødet bød ikke kun
på ny formand, men en større udskiftning i bestyrelsen:
Som nye medlemmer indtrådte Dennis
Fibæk Hansen fra VELUX, Felix Langkjær
fra Rockwell Automation samt Lars
Bock-Poulsen fra DTU Diplom.
Derudover er Michael Bergqvist fra
Novo Nordisk og Jesper Thomsen fra
Siemens blevet indsuppleret i bestyrelsen i det forløbne år efter afgang af hhv.
Kasper Malthe Larsen fra Novo Nordisk
og Allan Kjær fra Cowi.
Senest er desuden Christian Dræby Sessingø fra NNE indtrådt i DAU’s bestyrelse i efteråret 2020, efter at mangeårige
medlem af bestyrelsen, Leif Poulsen, udtrådte i forbindelse med sin pensionering fra NNE.

BESTYRELSEN SER NU
SÅLEDES UD:
Per Thyme
Schneider Electric Danmark A/S
(Formand)
Flemming Schou
ROCKWOOL
International A/S (Næstformand)
Jesper Thomsen
Siemens A/S (Kasserer)
Karsten Hvalkof Andersen
Ørsted Wind Power A/S
John Ammentorp
Rambøll Danmark A/S
Michael Vagner Bergqvist
Novo Nordisk A/S
Kasper Hallenborg
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet,
Syddansk Universitet
Hans Morten Henriksen
Maskinsikkerhed ApS
Jacob Herbst
Dubex A/S

Dennis Fibæk Hansen har
arbejdet hos Velux Technology
Centre i over 18 år og er i dag
Senior Manager og Technology
Manager hos Velux i Skjern.

Felix Langkjær har siden 2018
været landedirektør for Rockwell
Automation i Norden og Baltikum.
Før var han i 11 år Managing Director hos Endress+Hauser Group.

Lars Bock-Poulsen er lektor hos
DTU Diplom og praktikpladskoordinator. Han har tidligere bestridt en
lang række stillinger i dansk
erhvervsliv, bl.a. som Logistik
direktør hos Coop og Managing
Director hos Bladkpagniet.

Michael Vagner Bergqvist
er IT Manager, Device Manu
facturing & Sourcing, Novo Nordisk.
Har været 6 år i Novo og har
tidligere været ansat i ISS som
IT Program Manager.

Morten Svendsen Nordli
Eltronic A/S
Johnny Krogh Sørensen
Chr. Hansen A/S
Dennis Fibæk Hansen
Velux A/S
Felix Langkjær
Rockwell Automation A/S
Lars Bock-Poulsen
DTU Diplom
Christian Dræby Sessingø
NNE A/S
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NYE PROFILER I BESTYRELSEN

Jesper Thomsen er Sales manager OEM+ & Area Sales Manager
hos Siemens A/S, hvor han har
arbejdet i 16 år. Før det har han
en fortid hos ROCKWOOL
International og F.L. Smidth.

Christian Dræby Sessingø er
Director for Fill Finish Automation
hos NNE.Han har mere end
20 års erfaring med pharmaceu
tiske projekter, og speciale i
produktionsprocesser i færdigvareproduktion i pharmabranchen.

FRANK
FAURHOLT
SIGER
FARVEL SOM
FORMAND
FOR DAU
AF JETTE NØHR, SEKRETARIATSLEDER
FOR DAU OG SENIORCHEFKONSULENT
I DI DIGITAL

Frank Faurholt er tidligere
Sales Director for Automation,
Industrial Communication &
Digitalization i Siemens A/S og
nu Head of Sales med ansvaret
for forretningsenheden Factory
Automation omfattende EMEA
området i Siemens AG.

I maj 2020 sagde DAU’s formand gennem
næsten et årti, Frank Faurholt, farvel til
DAU. Han har været aktiv i automationsog produktionsbranchen siden slutningen af
80’erne og i DAU siden midten af 90’erne.
HVORFOR STOPPER DU SOM
FORMAND FOR DAU, OG HVAD
SKAL DU LAVE NU?
Jeg stoppede som formand for DAU i foråret
2020, da jeg fik mulighed for at få en international stilling hos Siemens i Nürnberg. Det
var et unikt tilbud, som jeg ikke kunne eller
ville sige nej til. Efter mange års bestyrelsesarbejde i DAU, senest som formand i 8 år,
var det også tid til at give stafetten videre og
lade nye kræfter komme til.
HVAD HAR VÆRET
VÆSENTLIGST FOR DIG I DIN
FORMANDSTID?
Som formand for DAU fra 2012 til foråret
2020 har jeg sammen med mange gode
DAU-kolleger og vores DAU-sekretariat forsøgt at udvikle foreningen. Både i forhold til
den måde vi kommunikerer med omverdenen på, og selvfølgelig den måde vi er relevante for vores medlemmer på.
HVAD BØR VÆRE RETNINGEN
FOR DAU FREMOVER?
Vi har i DAU altid forsøgt at være relevante for vores medlemmer ved både at videreformidle viden om konkret teknologier, og i
stigende grad også forsøgt at belyse anvendelsesmulighederne og de økonomiske sammenhænge indenfor produktion og automation.

HVAD ER DET VIGTIGSTE
UDVIKLINGSTRÆK INDEN FOR
AUTOMATION I DE SENESTE
ÅRTIER?
Siden 90’erne er software og kommunikation blevet en væsentlig del af produktion
og dermed også automation. Vi arbejder nu
ud fra industrielle standarder og fælles softwareplatforme.
Den udvikling vil fortsætte. Se blot på alt det,
der sker indenfor edge- og cloudteknologierne i disse år, og hvordan de teknologier nu
for alvor ændrer vores måde at arbejde på.
HVAD BYDER FREMTIDEN PÅ?
Vi har længe talt om Industry 4.0 og digitalisering som den helt store åbenbaring.
Det er åbenlyst, at pga. vores reducerede bevægelsesfrihed under corona, kommer virtuelle kommunikationsformer og f.eks. digitale
tvillinger til at spille en markant større rolle.
På kort tid er det blevet meget konkret, og
implementeringen af digitale teknologier er
sket på rekordtid i mange virksomheder.
Jeg sikker på, at DAU også i denne situation
vil være den forening, der kan være med til

at løfte os videre i dette ”disruptive” innovationshop.
DAU skal forstå at udnytte de nye muligheder,
krav og ønsker, der er til virtuelle kommunikationsformer og konferencer.
HAR DU GODE RÅD
TIL DAU FREMOVER?
Det er en uskik, at en afgående formand begynder at give gode råd til den fremtidige ledelse. Jeg glæder mig i stedet over, at DAU
fortsat har en stærk bestyrelse og et godt
formandskab understøttet af et unikt sekretariat. I kombination med de mange gode
DAU-medlemmer er jeg sikker på, at DAU
også i fremtiden vil være relevant og med
helt fremme.
SIGER DU HELT FARVEL TIL DAU?
Jeg vil fortsat være en del af DAU, nu som
kritisk revisor. Jeg har været aktiv i DAU gennem mange år og haft stor glæde af at arbejde sammen med mange spændende mennesker, der både har givet mig ny viden og
inspiration. Det er jeg oprigtigt taknemmelig
for. DAU vil altid stå som noget helt særligt
for mig.
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AFSENDER:
Dansk Automationsselskab – H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.
Kontakt 44 51 73 37

DAU SPONSORER

HAR DU LYST TIL OGSÅ AT SPONSERE
AUTOMATION, SÅ SE MERE PÅ WWW.DAU.DK

VIL DU HELLERE MODTAGE
DAU-BLADET ELEKTRONISK?
Så send en mail til dau@dau.dk
med dit navn.
Har du en kollega, der også gerne
vil modtage bladet enten fysisk eller
elektronisk, kan vedkommende også
sende en mail til dau@dau.dk

Se mere om
DAU på
hjemmesiden
www.dau.dk

