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Dagsorden

Hør om processen som Arla Foods har gennemført for at standardisere interfaces til 

maskiner og hør om de opnåede resultater. 

1. Kort introduktion til Arla Foods

2. Kort orientering om udviklingen - fra ISO til ISA

3. Få et billede af hvad der er opnået i forhold til reduktion af opstartstid, 

leveringstid, omstillingstid og forbedringer af gennemløbstid. 

4. Få en gennemgang af standarden, der bygger på PackML. 
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5. Få et billede af hvorledes projekter er gennemført - hør om dialogen med 

maskinbygger og system integrator for at få en fælles forståelse af standarden.  

6. Hør om erfaringerne fra 4 pakkerilinjer, hvor der har været 8 maskinbyggere 

som leverandører og et netop igangsat projekt. 

7. Få et billede af hvorledes der fremadrettet måles på de opnåede resultater ved 

standardisering. 

8. Hør hvorledes denne standardisering er den del af Arla Foods samlede 

produktions it og automations strategi. 

9. Spørgsmål
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Introduktion til Arla - Key figures

• Cooperative Dairy Foods Business with global sales and production.

• We are owned by the farmers

• 18.000+ Employees

• Revenue approx. 10 B. Euro

• 65 Production sites, predominantly in DK,SE,UK,DE,NL  (core countries), 
but also Poland, Saudi-Arabia, Argentina, China, Russia, US/CDA.
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but also Poland, Saudi-Arabia, Argentina, China, Russia, US/CDA.

• We produce all categories of Dairy Products

• Every year 10.000.000.000+ liters of milk ”flow” from our 12.000 farmers 
through our supply chain to an unknown number of consumers ☺ We are 
a 24x7 company.

– Arla Foods Strategy 2017:

http://www.mynewsdesk.com/dk/arla-foods/videos/arla-foods-strategi-2017-10431
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CEO + Enterprise Mgmt. Group (EMG)

+ Functional Boards, e.g. SC board,FI board

Buss. Groups

Consumer DK (CDK)

CUK, CSE, CFI, CGN

Buss.Group

Global Category

Operations (GCO)

Buss.Groups

Cons. International (CIN)

Arla Foods Ingredients

Introduktion til Arla -ORGANISATION
A

NNIT, IBM, TCS, ..INTEGRATORS

SAP, ..INVENSYS WW

GLOBAL BUSINESS SERVICES 

HR, PROCUREMENT                     IT                                       FINANCE, ...

Global Business Services –IT  (GBSIT)

MANUFACTURING

SERVICES &

AUTOMATION

BUSINESS

APPLICATIONS

INFRASTRUCTURE 

& SUPPORT

Corporate Center –IT (CCIT) 
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Fra ISO til ISA
C

5ISO 9506 Manufacturing Message Specification
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Fra ISO til ISA

Maskinprofiler var udviklet Udfordringerne i samarbejdet var identificeret

C

6Det er ikke de tekniske problemer der er udfordringen. De tekniske problemer har været 

løst flere gange gennem årene.  Det er viljen og kravet til af følge en fælles standard. 
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Fra ISO til ISA
C

7Det er ikke de tekniske problemer der er udfordringen. De tekniske problemer har været 

løst flere gange gennem årene.  Det er viljen og kravet til af følge en fælles standard. 
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Arla forventninger:

• Arla Global indkøb har i mange år arbejdet imod et mindre antal 

strategiske leverandører. 

• Opbygning af fælles kompetence i mejeriprocesser. 

• Cost control og mere forudsigelige projekt forløb. 

Arla Forventninger
A
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• Cost control og mere forudsigelige projekt forløb. 

• PackML er et naturligt næste step i denne standardisering. 

• Det er en overkommelig snitflade. Ikke enkel, men let at gå til for et 

kompetent automations-team. (Ikke alle maskinbygger har eget 

automations-team) 
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Arla har et stretchtarget om 50% kortere implementeringstid: 

• Derfor skal analysefasen (læs: diskussionsfasen) frem til signing af kontrakt, 

reduceres markant. 

• Produktionslinier er af natur komplekse, fordi det som oftest kræver en 

kombination af flere maskinbygger - fra hvert sit land. 

50% kortere implementeringstid
A

• Data-snitflader har ofte i fortiden været årsag til forsinkelse - OG tab af tid 

og penge på begge sider. 

• FAT- test hos maskinbygger kan blive mere komplette 

• Indkøringsperiode af den samlede pakkelinie kan reduceres markant 

• Højere oppetid/OEE kan opnås, fordi operatører får bedre overblik og kan 

gøre mere selv, og mejeriets service-elektriker hurtigere kan lokalisere fejl, 

der hidrører fra interaktion imellem units på pakkelinien. 

• Ultimativ vil Line management kunne supporteres af vores centrale 24x7 

team, fordi alle data-snitflader er 100% standardiserede. 
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Hvad er opnået?

Få et billede af hvad der er opnået i forhold til reduktion af opstartstid, 

leveringstid, omstillingstid og forbedringer af gennemløbstid. 

1. Projektforløb

1. Projektgennemførelser kan optimeres

2. Design specifikationer 

3. Interfacetest i forbindelse med FAT, I/O og SAT kan optimeres

4. Indkøring og måling af OEE kan optimeres

5. Forventet resultat er en væsentlig hurtigere gennemførelse af projekter med reducerede 

omkostninger
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2. Produktion

1. Optimeret produktion: OEE >= 80%

2. OEE og maskineffektivitet på den enkelte maskine

3. Hurtige produkskifte

4. Workflow -> fejl og advarsler sendes til operatører og vedligehold.

3. Indkøb

1. Ensartede krav til leverandørerne

2. Test af interface – testkuffert: kvalitet i leverancen
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Gennemgang af standard

1. Få en gennemgang af standarden, der bygger på PackML. 

Der vil være en gennemgang af 

dokumentet og den udvikling der 

har været fra version 1 til version 6
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Link til dokument
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Projektforløb og samspil

1. Få et billede af hvorledes projekter er gennemført - hør om dialogen med 

maskinbygger og system integrator for at få en fælles forståelse af 

standarden.  
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Maskinbygger Systemintegrator Kunde

Processen at 

1. Få et fælles billede af styringsprincip via Line Controller, MES 

og SAP

2. Forstå interfacet states og modes

3. Forstå kravene til fastlæggelse af datablokke 

4. Gå fra design, til implementering og test
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Erfaringer fra 4 pakkerilinjer

1. Hør om erfaringerne fra 4 pakkerilinjer, hvor der har været 8 maskinbyggere 

som leverandører og et netop igangsat projekt. 

Den tekniske platform har være 

meget forskellige på de enkelte 

maskiner. Der har været anvendt 

forskellige controller: ELAU, 

Bechhoff, Fuji, ABB, Siemens

Alle maskinleverandører har i 

samarbejde med 

systemintegratoren udarbejdet 

Funktions Specifikationer (FS).
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Alle leverandører har understøttet 

Arla PackML standarden. Der har 

været behov for at indføre gateway

løsninger i udstyret. 

Det har været muligt at 

genanvende FS beskrivelser fra 1 

linje til en anden linje. 

Der har været udfordringer i 

forhold til printer og vægte. 

Det fremgår også at de nu 

udviklede krav til interfaces.

Erfaringerne er opsamlet i fælles 

dokument der nu danner basis for 

de fælles interfacekrav til maskiner i 

Arla. 
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Hvorledes måles der fremadrettet?

1. Få et billede af hvorledes der fremadrettet måles på de opnåede resultater 

ved standardisering. 

2. Projektforløb

1. Projektgennemførelser kan optimeres (Pris og omkostningerPris og omkostningerPris og omkostningerPris og omkostninger)

2. Design specifikationer (GenbrugGenbrugGenbrugGenbrug)

3. Interfacetest i forbindelse med FAT, I/O og SAT kan optimeres (Automatiseres Automatiseres Automatiseres Automatiseres ---- testkufferttestkufferttestkufferttestkuffert)

4. Indkøring og måling af OEE kan optimeres (Automatiseres og rapporteringAutomatiseres og rapporteringAutomatiseres og rapporteringAutomatiseres og rapportering)

5. Forventet resultat er en væsentlig hurtigere gennemførelse af projekter med reducerede 

omkostninger (X% på pris og X% på omkostningerX% på pris og X% på omkostningerX% på pris og X% på omkostningerX% på pris og X% på omkostninger)
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3. Produktion

1. Optimeret produktion: OEE >= 80% (Måles fra dag et efter SATMåles fra dag et efter SATMåles fra dag et efter SATMåles fra dag et efter SAT)

2. OEE og maskineffektivitet på den enkelte maskine (Måles fra dag et efter SATMåles fra dag et efter SATMåles fra dag et efter SATMåles fra dag et efter SAT)

3. Hurtige produkskifte (Test af flyvende skifte af ordreTest af flyvende skifte af ordreTest af flyvende skifte af ordreTest af flyvende skifte af ordre)

4. Workflow -> fejl og advarsler sendes til operatører og vedligehold. (Optimering af drift og Optimering af drift og Optimering af drift og Optimering af drift og 

vedligehold: vedligehold: vedligehold: vedligehold: tidstidstidstids---- og omkostningsreduktionog omkostningsreduktionog omkostningsreduktionog omkostningsreduktion)

4. Indkøb

1. Ensartede krav til leverandørerne (General aftale med udvalgte maskinleverGeneral aftale med udvalgte maskinleverGeneral aftale med udvalgte maskinleverGeneral aftale med udvalgte maskinleverandører)

2. Test af interface – testkuffert: kvalitet i leverancen (Arla Foods kan log og check interface før Arla Foods kan log og check interface før Arla Foods kan log og check interface før Arla Foods kan log og check interface før 

maskine leveresmaskine leveresmaskine leveresmaskine leveres)
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Standardisering en del af Arla Foods 

produktions it strategi
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PLC

Standard

Machine

PLC

Standard

Machine

PLC

Standard

Machine

Machine

interface

(PackML)

PLC

I/O

PLC

I/O
I/O

PLC

PLC Process

interface

x xArla standard software application. Application owner and 

responsible for consulting and implemention. 
Non standards. Only Product Owner – In future 

development according to a product roadmap..

x
Standard software platform. Product owner and responsible

for consulting and implemention. 

Rockwell Rockwell



Automation • Projektledelse • Networking

Spørgsmål ?

A
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