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Automation og produktivitet 

S
E

S
A

M
 s

e
m

in
a
r
 n

r.
 1

0
2
  

 ●
  
 1

3
. 
m

a
r
ts

 2
0
1
3
 

Seminaret afholdes hos: 

Vattenfall A/S 
Fynsværket 
Indgang 1 

Havnegade 120 
5000 Odense C 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med 



Program - 13. marts 2013 

11.30- 12.15 
Integreret produktudvikling Integreret produktudvikling Integreret produktudvikling Integreret produktudvikling ----    teknologianvendelse til at forbedring af teknologianvendelse til at forbedring af teknologianvendelse til at forbedring af teknologianvendelse til at forbedring af 
produktivitetenproduktivitetenproduktivitetenproduktiviteten 
Dennis  Fibæk Hansen, Velux A/S 

Hvorledes er Velux produktionsteknologi setup sammensat for at understøtte følgende: 
• Hurtigt fra idé til prototype og videre til produktion 
• Skallering af produktion (Småscala til masseproduktion) 
• Styrkelse af samspillet mellem produktion og design kompetencer. 
• Indsamling af viden fra medarbejderne om forretning, design og produktion 
• Opsamling og anvendelse af viden fra uden for Velux 

09:15 - 10:15 
Hvor automatiseret er den danske fremstillingsindustri?Hvor automatiseret er den danske fremstillingsindustri?Hvor automatiseret er den danske fremstillingsindustri?Hvor automatiseret er den danske fremstillingsindustri? 

Lene Kromann, Ph.D., Copenhagen Business School and Cebr  

Få et billede af om der er muligheder for, at automation kan sikre eller forbedre danske virksomheders produktivitet. 
Få indsigt i et benchmarking værktøjer, som skal hjælpe den enkelte virksomhed med at afklare, hvordan yderligere 
automation vil påvirke virksomhedens produktivitet, omstillingshastighed, spildprocent, styring af lagerbeholdning 
mm. Hør om mulighederne ved automation og få indsigt i AIM projektet. Hør om hvilke områder af produktions proces-
sen, hvor der stadig er rig mulighed for at automatiser. 

09:00 - 09:15    
Velkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktionVelkomst og introduktion    
Carsten Nøkleby 

Kort introduktion til dagen og gennemgang af kommende SESAM arrangementer. 

10:45 - 11:30 
Produktivitet i procesindustrien  Produktivitet i procesindustrien  Produktivitet i procesindustrien  Produktivitet i procesindustrien  ----        case fra Chr. Hansencase fra Chr. Hansencase fra Chr. Hansencase fra Chr. Hansen    
Søren Strunge, Chr. Hansen 

• Brug af data til produktionsoptimering. 
 

10.15 - 10.45    
Pause og networking  Pause og networking  Pause og networking  Pause og networking   

12.15 - 13.00    
Frokost og networking  Frokost og networking  Frokost og networking  Frokost og networking   

Tilmelding : Tilmelding : Tilmelding : Tilmelding : http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding     
 

 Er der spørgsmål kontakt sekretariatet på telefon +45 7240 1464  



Program - 13. marts 2013 

15.00 - 15:45 
Voldsomme produktivitetsstigninger i GrundfosVoldsomme produktivitetsstigninger i GrundfosVoldsomme produktivitetsstigninger i GrundfosVoldsomme produktivitetsstigninger i Grundfos    
Søren Brøndum, Grundfos A/S 

Grundfos A/S er vinder af produktivitetsprisen 2012. Grundfos A/S arbejder/har arbejdet vedholdende med egenud-
viklet effektiviseringsmodel baseret på lean. Denne model er systematisk blevet udbredt i hele Grundfos og har med-
ført fantastiske resultater i form af tocifrede årlige stigninger i produktivitet. Få et billede at Grundfos effektiviserings-
model og hvorledes den bruges i organisationen.  
Få et billede af de fremtidige forventninger til produktivitets forbedringer.  

Tilmelding : Tilmelding : Tilmelding : Tilmelding : http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding     
 

 Er der spørgsmål kontakt sekretariatet på telefon +45 7240 1464  

13.00 - 13.45    
Øg produktiviteten i praksis ved at høste de lavthængende frugterØg produktiviteten i praksis ved at høste de lavthængende frugterØg produktiviteten i praksis ved at høste de lavthængende frugterØg produktiviteten i praksis ved at høste de lavthængende frugter    
Mark Fisker, Metal- og Maskinindustrien en del Dansk Industri 

Få et billede af de muligheder som virksomheder har for at øge deres produktivitet i produktionen, i administrationen el-
ler i udviklingsafdelingen o.l., ved at anvende nogle enkelte metoder og værktøjer. Historisk set har vi haft medvind uan-
set hvad vi har gjort - Det har vi ikke længere og vi er nødt til at tage skeen i den anden hånd og acceptere at forandringer 
er nødvendige. Hør hvad der skal til for at komme videre og se eksempler på hvordan det gøres hos flere danske mindre 
og mellemstore virksomheder. 

14.30 - 15:00    
Kaffe pause Kaffe pause Kaffe pause Kaffe pause  

13:45 - 14:30 
Kortere tid fra input til handling giver øget produktivitetKortere tid fra input til handling giver øget produktivitetKortere tid fra input til handling giver øget produktivitetKortere tid fra input til handling giver øget produktivitet    
Cornelius Olesen, PJD Production Performance 

Hør om erfaringer om øget produktivitet fra flere danske virksomheder, og hvad det var der skabte den øgede produktivitet. 

Der vil være en gennemgang af hvad det betyder at have et godt datagrundlag i forbindelse med en lean proces. Hør om 

det at gå fra blyant og papir til automatiserede metoder til at skabe data til optimering. Hvorledes skabes der hos virksomhe-

der en forståelse for informations flow? Hvorledes skabes dette informations flow mest optimalt? Hvorledes kan dele af lean 

processen automatiseres.  

Få desuden et billede af at samarbejde virksomheder imellem i fremtiden vil betyde meget for at opretholde og forbedre pro-

duktiviteten. Et samarbejde der vil bygge på at dele kompetencer og rekvirere spidskompetence til givne opgaver.  

15.45 - 16:45 
Rundvisning Rundvisning Rundvisning Rundvisning     
Knud Andersen, Vattenfall A/S 

Fynsværket leverer energi til Odense og resten af Fyn. Der er tre kraftværksblokke på Fynsværket. Blokkene producerer 
elektricitet til det nordiske elnet og fjernvarme, der leveres til store dele af Fyn. 
Fynsværket er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001. 

16:45    
AfslutningAfslutningAfslutningAfslutning 



Formålet med mødet er at se på produktiviteten i danske 
virksomheder og hvorledes de enkelte virksomheder har 
formået at forbedre produktiviteten blandt andet ved at 
automatisere deres processer.  

De internationale økonomier befinder sig i et uvejr, og det 
er således vigtigt at sikre at arbejdsproduktiviteten bliver 
forbedret for at kunne klare sig i den internationale kon-
kurrence. Resultatet af dårlig produktivitet i danske virk-
somheder er lavere indtjening og heraf for høj pris på va-
rerne. Dette er en uheldig cocktail for virksomheder der 
operere på et globalt marked, hvor prisen ofte er en afgø-
rende parameter.  

Få et billede af hvor produktive danske virksomheder er i 
forhold til udenlandske virksomheder. Få desuden et bille-
de af hvilke brancher, der har mulighed for at forbedre 
produktiviteten ift. udenlandske virksomheder.  

Produktivitet er mål for udnyttelse af indsats i en produkti-
onsproces. I en mere kompleks produktion kan det være 
svært at få et overblik over indsatsen ift. det output der 
kommer af processen. Hør hvordan forskellige virksomhe-
der har analyseret og forholdt sig til optimering af en kom-
pleks proces.  

Få svar på om automation er vejen til optimering af pro-
duktionsprocesser og produktionsflow i virksomheder. Er 
det muligt med intelligent styring af maskiner og dataop-
samling samt integration af administrationen, muligt at 
øge ikke blot produktivititeten; men også øge overblikket i 
virksomheden. Kan der ved denne fokusering på automa-
tisering også opnås andre forbedringer, så som øget kvali-
tetskontrol og dokumentation.  

Få indsigt i hvorledes der skal arbejdes på alle niveauer i 
organisationen for at reducere omkostninger, optimere 

oppetiden, så vel som at øge den samlede produktion og 
performance.  

Hvilke krav vil der fremover blive stillet til dataopsamling 
for at identificere Overall Equipment Effectiveness, Linje 
effektivitet og maskine effektivitet.  

Har vi i Danmark ikke investeret nok i nyt udstyr og ny 
teknologi for at forbedre produktiviteten? Er resultatet 
heraf, at vi lider af stigende vedligeholdelsesomkostnin-
ger, manglende oppetid på udstyr og dermed faldende 
produktivitet.  

Hvorledes er det muligt for virksomheder at skabe pro-
duktivitetsstigninger på mere end 10-15%? Hvad har de 
gjort og hvad har været den tilhørende investering? 

Få idéer til hvorledes din virksomhed får et overblik over 
nuværende kapacitet og mulighed for produktivitetsfor-
bedringer.  

 

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding    
 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding     
 

 Er der spørgsmål kontakt sekretariatet på telefon +45 7240 1464  

Produktivitet - Automation og arbejdsproduktivitet 

 

Den totale landebeholdning af industrielle robotter 
(ref. CEBR, Copenhagen Business School, AIM-projektet) 

 

Produktivitetsændring, hvis automation som i mest automatiserede lande 
(ref. CEBR, Copenhagen Business School, AIM-projektet) 



Ny faggruppe: IT sikkerhed 

ELEMENTER ELEMENTER ELEMENTER ELEMENTER DERDERDERDER    SKALSKALSKALSKAL    DISKUTERESDISKUTERESDISKUTERESDISKUTERES        OGOGOGOG    BESKRIVESBESKRIVESBESKRIVESBESKRIVES: : : :     

GENERELLE GENERELLE GENERELLE GENERELLE ASPEKTERASPEKTERASPEKTERASPEKTER     

2.1 Risikovurdering 
2.2 Beredskabsplan 
2.3 Forretningsanalyse (BIA / SLA ) 
2.4 Uddannelse og forståelse 

3333 INDKØBINDKØBINDKØBINDKØB 

3.1 Organisation 
3.2 Server og VMWARE 

3.2.1 Software 
3.2.2 Server hardware 
3.2.3 Navngivning af servere 
3.2.4 Login og password 
3.2.5 Backup / Restore 
3.2.6 Eksternt udstyr på servere 

3.3 AD, Antivirus og Windows update. 
3.3.1 AD 
3.3.2 Antivirus 
3.3.3 Windows update (XXX WSUS) 

3.4 Software krav 
3.5 Unit / enkelt stående systemer / stand alone 
3.6 Netværk 

3.6.1 Udstyr 
3.6.2 Krav til netværksudstyr 
3.6.3 VLANS 
3.6.4 Delvist lukket VLAN 
3.6.5 Total lukket VLAN 

3.7 Placering af udstyr 
3.8 IT sikkerhed 

3.8.1 Login og adgang 
3.8.2 Firewall 
3.8.3 Adgangskrav til XXX 
3.8.4 Sikkerhedsdokumenter / kontrakter 
3.8.5 Øvrige forholdsregler 
3.8.6 Overvågningsprogrammer 

3.9 SQL server retningslinier. 
3.10 Dokumentationskrav 

3.10.1 Notation og diagrammer 
3.10.2 Oversigtdiagrammer 
3.10.3 E/R-diagrammer 
3.10.4 Sekvensdiagrammer/Tilstandsdiagrammer 
3.10.5 Brugervejledninger generelt 

4444 INTERNE INTERNE INTERNE INTERNE PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    FORFORFORFOR    VEDLIGEHOLDELSEVEDLIGEHOLDELSEVEDLIGEHOLDELSEVEDLIGEHOLDELSE 

4.1 Antivirus og patchning 
4.2 Backup/restore og testning.  

Der har tidligere i SESAM være en arbejdsgruppe der har set på 
IT sikkerhed i forbindelse med SCADA og PLC systemer.  
Denne gruppe har udarbejdet en vejledning:  
 

IT sikkerhed i forbindelse med IT leverancerIT sikkerhed i forbindelse med IT leverancerIT sikkerhed i forbindelse med IT leverancerIT sikkerhed i forbindelse med IT leverancer    
 
Denne vejledning er tilgængelig på SESAMs hjemmeside sam-
men med andre relevante dokumenter.  
 
Der er nu igen stor fokus på IT sikkerhed i medierne og især IT 
systemer der har relation til produktion og forsyninger.  
På den baggrund ønsker SESAM at opstate en erfa gruppe, 
hvor IT sikkerhed ifm produktions it kan diskuteres. SESAM vil 
på baggrund af møderne prøve at udarbejde inspirationsmate-
riale og i det omfang det er muligt udarbejde en vejledning.  
 
Har du interesse i denne erfa gruppe, så giv SESAM besked, 
ved at sende en mail til info@sesam-wold.dk.  
 
Der indkaldes til et opstartsmøde i foråret 2013, og det vil væ-
re tæt relation til Energi & Forsyningsgruppen.  

Indholdsfortegnelse i vejledningen:  
IT sikkerhed i forbindelse med IT leverancer 



Nyt om medlemskab 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar 13. marts 2013 afholde hosSeminar 13. marts 2013 afholde hosSeminar 13. marts 2013 afholde hosSeminar 13. marts 2013 afholde hos    
Vattenfall A/S 
Fynsværket 
Indgang 1 
Havnegade 120 
5000 Odense C 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
www.sesamdanmark.dk/tilmelding  
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Tirsdag den 11-03-2013 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse  
1.500 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 
2.250 kr. ekskl. moms for IDA Automation eller IDA produktion og 

logistik 
3.500 kr.  ekskl. moms (**)  for ikke medlemmer 
 
(*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer.  
(**) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de 2.000 krediteres ved ind-
meldelse i foreningen.  

Networking på seminaret Networking på seminaret Networking på seminaret Networking på seminaret     
Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser 
inden for fagområdet.  
Afmelding Afmelding Afmelding Afmelding     
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen.  
Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderli-
gere oplysninger, så kontakt os venligst  
 
SESAM-WORLD 
Mommarkvej 2 
8600 Silkeborg 
Denmark 
Tel. +45 7240 1464 
info@sesam-world.dk 
www.sesam-world.dk 

Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.500,- kr. excl. moms og 2.000,- kr. excl. moms for læreanstalter og en-
keltmandsvirksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er 
velkomne til at deltage til SESAM arrangementerne for medlemspris. 
Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resteren-
de måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. 

Nyt om medlemskab af SESAMNyt om medlemskab af SESAMNyt om medlemskab af SESAMNyt om medlemskab af SESAM  
Fra Januar 2012 blev virksomhedsmedlemskab af SESAM og Faggruppe ændret. Målet er af at få en mere fleksibel 
og dynamisk forening. SESAM vil fremover afholde seminarer som tidligere, men der kommer yderligere seminar med 
fokus på brancherne: 
 

• Energi & forsyning  
• Fødevare  

 
Medlemsvirksomheden kan til vælge et faggruppe medlemskab, der på nuværende tidspunkt giver adgang til ar-
bejdsgrupperne:  
 

• Make2Pack / OMAC – standardiseret interface til maskiner 
• IT Sikkerhed 
• Projektledelse – GAPP (Gode Automations Projekt Processer) 

 
De nuværende GAPP medlemsvirksomheder får fremover et faggruppemedlemskab. 
SESAM bliver moderator og koordinator af faggruppe aktiviteterne og SESAM samler materialet, som publiceres på 
hjemmesiden for medlemmer.   
 
De virksomheder der er medlem af SESAM fortsætter deres medlemskab uændret, dog har virksomheden mulighed 
for at tegne medlemskab af faggrupperne. 
Er virksomheden i dag kun medlem af SESAM og deltager i en arbejdsgruppe, skal virksomheden fra 2012 tegne et 
faggruppemedlemskab. 
 
Der vil være yderligere information på www.sesamdanmark.dk omkring de nye tiltag, og samtidig kan du under menu 
”medlemmer” se virksomhedens medlemskaber.  



Interface til maskiner og produktionsline styring 

23. april 2013 

Nyt fra SESAM Sverige 

SESAM Sverige möteSESAM Sverige möteSESAM Sverige möteSESAM Sverige möte    
Titel: Projektledning af automationsprojekt 
Datum: 23. maj 2013 
Plats: Ikke planlagt endnu 
 
 

Ny faggruppe: Interface til maskiner og udstyr 
 
Der etableres en arbejdsgruppe der vil have fokus på definition af interfaces til maskiner og udstyr.  Gruppen vil få fokus 
på at fortolke og komme med guidelines i brugen af standarderne PackML og PackTags. Det er en gruppe der vil have 
fokus på at hjælpe maskinbyggere og producerende virksomheder i brugen af netop disse standarder.  
 
Teknisk Fokus: 

• PackML en videreførelse af aktiviteter i tilknytning til selve standarden 
• Fortolkning af tilstandsmodel og anvendelse af model ift. interface og maskinstyring. 
• Udarbejdelse af guidelines til hjælp i forståelsen af standarden 
• Hjælp til implementeringsplan for maskinbyggere og producerende virksomheder 
• Analyser fordelene ved anvendelse af standardiserede interfaces og modeller.  
• Diskutere hvilke type netværk og I/O der er nødvendige 

 
SESAM vil deltage i det internationale arbejde og sikre at denne viden formidles til deltagerne i SESAM og især deltager-
ne i denne faggruppegruppe.  
 
Er du interesseret i at vide mere er du velkommen til at kontakte Carsten Nøkleby på mail can@sesam-world.dk.  
 
Der udsendes i marts 2013 en invitation til faggruppen. 



Faggruppe medlemmerFaggruppe medlemmerFaggruppe medlemmerFaggruppe medlemmer    

SESAMSESAMSESAMSESAM----SVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmer    

    

SESAM WORLD • Mommarkvej 2 • 8600 Silkeborg • Denmark 
Tlf. +45 7240 1464 • info@sesam-world.dk • www.sesam-world.dk 

3P-Technology Flügger A/S Novo Nordisk A/S 
ABB A/S Frederiksberg Forsyning A/S Novotek A/S 

ALECTIA A/S GEA Convenience-Food Technologies A/S OCO-Tech ApS 

AN Group A/S GEA Process Engineering A/S Operator Systems 

Andreasen & Elmgaard A/S Green Matic Oticon 

Au2mate A/S Grontmij PC|SCHEMATIC A/S  

Arla Foods a.m.b.a. Grundfos A/S Phoenix Contact 

B&R Industriautomatisering A/S Grundfos Holding A/S Picca Automation A/S 

Balslev Automation A/S Haldor Topsøe A/S PJD A/S 

Bang & Olufsen Hans Følsgaard A/S Post Danmark Engineering A/S 

Beckhoff Automation ApS Heptagon ApS PROCES-DATA A/S 

Beijer Electronic A/S Herning Vand A/S Rambøll Danmark A/S 

Biofac A/S HOFOR A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning 
B.V. Electronic A/S  i2r Vest ApS Rockwell Automation A/S 

Cabinplant A/S I2r Øst ApS Rockwool International A/S 

Carlsberg Danmark A/S Idé-Pro Engineering & Software A/S Rose Poultry A/S 

Centrum Pæle ImmuneSecurity A/S Saint-Gobain Isover a/s 

Chr. Hansen A/S Innovatic Schneider Electric A/S 

CIM-Electronics A/S Insatech A/S SESAM World 

Coloplast A/S INS Scandinavia SFK Systems A/S 

Core Intego A/S Siemens A/S 

COWI Intelligent Systems A/S Solar 

CP Kelco ApS Invensys Operations Management STRØM HANSEN A/S 

Crisplant A/S Kjærgaard A/S Syddansk Universitet 

Danfoss A/S Knauf Danogips A/S Tech College Aalborg 

Danfoss Power Electronics A/S Krüger A/S Technodan Industrial Controls A/S 

Daniit A/S Lemvigh-Müller A/S Teknologist Institut—DMRI 
Danmarks Tekniske Universitet  Logistics.as Tetra Pak Hoyer A/S 

Dansk Miljø- & Energistyring a/s Lynettefællesskabet I/S Toms Gruppen A/S 

Dansk Styringsteknik A/S Lyngsoe Systems A/S Tricon Techsoft A/S 

DLG ManMachine Engineering VandCenter Syd A/S 

DONG Energy Oil & Gas Marel A/S Varde Forsyning A/S 
Dong Energy Power A/S Microsoft A/S Vattenfall A/S 

Du Pont A/S Nielsen Automation Velux A/S 

Elopak Denmark A/S NIRAS A/S Vestas Wind Systems A/S 

Eltronic A/S NOV Flexibles Vestforsyningen Erhverv 

Emerson Process Management NNE Pharmaplan A/S Zenit Automation 

Endress+Hauser A/S Nordic Sugar A/S ÅF A/S 
Evikali Norconsult Danmark Aarhus Karlshamm A/S 

FLSmidth Automation Norvidan Overseas A/S Aarhus Vand 

Arla Foods a.m.b.a. Insatech A/S Rambøll Danmark A/S 
Balslev  Automation A/S Intego A/S  Rockwell Automation A/S 
Cabinplant A/S Intelligent Systems A/S Schneider Electric A/S 

Coloplast A/S Invensys Operations Management SESAM World 
COWI Lantmänn Cerealia A/S SFK Systems A/S 
Danish Crown  Lemvigh-Müller A/S Siemens A/S 
Du Pont A/S NOV Flexibles Technodan Industrial Controls A/S 
Elopak Danmark NNE Pharmaplan A/S Toms Gruppen A/S 
Eltronic A/S Nordic Sugar A/S Tricon Techsoft A/S 
Grundfos Holding A/S Norvidan Overseas A/S Vandcenter Syd A/S 

GEA Process Engineering  A/S Novotek A/S Velux A/S 
i2r Vest ApS OCO-Tech ApS ÅF A/S 

ABB AB FPA Konsult AB Quality Systems Scandinavia 
Alfa Laval Lund AB HMS Industrial Networks AB Rockwell Automation AB 
Arla Foods AB Invesys Operations Management SESAM-World 
B&R Industriautomation AB IT Automation AB Skånemejerierne 
Beckhoff Automation AB Logica Tetra Pak AB 
COWI AB Lunds Universitet Tetra Pak Processing Systems AB 
Deltatec NNE Pharmaplan ÅF Industry AB 
DIAB Sverige Prevas AB Aarhus Karlshamm AB 

SESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmer    


