
Reference arkitektur for dokumentation 

i automationsprojekter 
 

S
E

S
A

M
 n

r.
 1

1
0
 s

e
m

in
a
r 

  
●

  
  

3
. 
ju

n
i 

2
0
1
4
 

Seminaret afholdes hos: 

 
Solar Danmark A/S 

Industrivej Vest 43 
6600 Vejen 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne 



Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter 

10.15 - 10.45 

Pause & networkingPause & networkingPause & networkingPause & networking 

11.45 - 12.30 

Hvorledes kan en reference arkitektur opbygges?Hvorledes kan en reference arkitektur opbygges?Hvorledes kan en reference arkitektur opbygges?Hvorledes kan en reference arkitektur opbygges?    
Kim Heidmann Gjørtz, IGE+XAO Danmark 

10.45 - 11.45 

Sammenhængende dokumentation Sammenhængende dokumentation Sammenhængende dokumentation Sammenhængende dokumentation ----    løsningseksempelløsningseksempelløsningseksempelløsningseksempel    
Arne Vestergaard Kristensen, Siemens Wind Power 

09.00 - 09.30    

RegistreringRegistreringRegistreringRegistrering 

12.30 - 13.15    

Frokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networking 

09.30 - 09.45 

Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

09:45 - 10:15 

Internationalt arbejde med reference arkitekturer Internationalt arbejde med reference arkitekturer Internationalt arbejde med reference arkitekturer Internationalt arbejde med reference arkitekturer     
Peter Damgaard, Dansk Standard 

Få en orientering om standardiseringen inden for området reference arkitektur og den tilhørende standardisering af dokumenta-
tion.  
Få et billede af den proces der foregår i forbindelse med fastsættelsen af en international standard og hvilken rolle de danske 
virksomheder har spillet i fastsættelsen af ISO/IEC 81346. Få et billede af den proces der er foregået for at udvikle reference 
arkitektur standarden ISO/IEC 81346.   
Få et overblik over hvad der findes af ISO, IEC, IEEE, DS, mm. standarder.  
Hør hvordan du kan være med i arbejdet med udviklingen af standarder på området, eller hvorledes du følger udviklingen i de 
enkelte faggrupper.  

Der vil være en perspektivering af Siemens Wind Powers anvendelse af reference arkitektur standarden ISO/IEC 81346.  
Hør om indholdet i ISO/IEC 81346 standarden og hvorledes Siemens har fortolket og anvendt standarden i forhold til opbygning 
af en vindmølle.  
Hør Siemens Wind Powers overvejelser om: 

• Hvorfor indføre en reference arkitektur? 

• Hvad giver reference arkitekturen og den tilhørende model? 

• Hvad er fordele og ulemper? 

• Hvordan var processen at indføre en reference arkitektur i forhold til 

• Teknisk?, Forretnings proces mæssigt? og Kultur i virksomheden? 

• Gennemgang af løsningseksempel baseret på 81346-3 Annex A (Procesanlæg) 

•  Hvad er fremtidsvisionerne? 

• Hør om principper for strukturering af referencestrukturer. 

• Få overblik over regler og vejledning for hvordan der udformes entydige referencebetegnelser for objekter. 

• Referencebetegnelsen identificerer objekter. 

• Hør om generelle principper, der kan anvendes inden for alle tekniske områder 

• Få en forståelse for Objekter, der er en del af en helhed. 

• Grundlæggende forståelse af ”del-helhed” 

• Referencebetegnelser i dokumentation og princippet bag koderne i ISO/IEC 81346. 

• Eksempel på referencearkitektur med tilhørende betegnelser 
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15.50 - 17.00 

Rundvisning hos Solar DanmarksRundvisning hos Solar DanmarksRundvisning hos Solar DanmarksRundvisning hos Solar Danmarks    
Carsten Sandby Knudsen, Solar Danmark 

14:20 - 15.05 

Hvorledes er dokumentationen opbygger i forbindelse med anlæg?Hvorledes er dokumentationen opbygger i forbindelse med anlæg?Hvorledes er dokumentationen opbygger i forbindelse med anlæg?Hvorledes er dokumentationen opbygger i forbindelse med anlæg?    
Flemming Thorsager, Vestas 

17.00     

Afslutning Afslutning Afslutning Afslutning  

14.00 - 14.20    

Pause og networkingPause og networkingPause og networkingPause og networking 

15.05 - 15.50    

Gennemsigtighed ved anvendelse af referncearkitekturGennemsigtighed ved anvendelse af referncearkitekturGennemsigtighed ved anvendelse af referncearkitekturGennemsigtighed ved anvendelse af referncearkitektur    
Anton Astrup, Eltronic 

Hør om den proces som Vestas har været i gennem for at opbygge en referencearkitektur, hvor en hel vindmølle kan opdeles i 
dele og objekter.  
Få et billede   

• Af processen af indføre en referencemodel - hvad var udfordringerne? Hvad ville være gjort anderledes i dag? 

• Af den implementerede referencearkitektur - Hvad er inkluderet i referencemodellen? 

• Af hvorledes referencearkitekturen udvikles og vedligeholdes - Hvorledes styres dette organisatorisk? 

• Af de valgte værktøjer til håndtering af referencearkitekturen og de tilhørende dokumentationer til el, proces, mekanik, 
software, mm.  

Få et indblik i den proces som Eltronic har været igennem for, at fastlægge kravene til dokumentation og de principper der skal 
være gældende for håndtering af dokumenter - f.eks. hvorledes navngivning og nummereres objekter og helheder?  
Hvorledes er disse dokumentationsprincipper indført og hvorledes håndteres disse principper ifm. kundeprojekter?  
Hvad har det krævet af organisering, uddannelse, ledelsesinvolvering, standardisering, mm.?  
Få et billede  

• Af hvorledes systemet er opbygget og se eksempler på dokumentation.  

• Af hvorledes dokumentation standardiseres. 

• Af de valgte værktøjer og hvorfor netop disse værktøjer er valgt. 

• Af hvorledes adgangen til dokumentation styres 

• Af fordele og ulemper ved at have en referencearkitektur.  

Få en gennemgang af centrallageret hos Solar Danmark. 
Få et billede af hvorledes Solar Danmark har indrettet sit centrallager og distributionssystem for at sikre hurtig, præcis og fleksi-
bel levering af varer. 

Strukturering af dokumentation er et must, hvis der skal være genkendelighed og ensartethed i dokumentationen. Det samme 

gælder, hvis dokumentationen skal anvendes til andet og mere end til udprintning af papirer til en mappe: 

• Navngivning af de forskellige objekter i dokumentationen er nøglen til genkendelse af objekterne på tværs af faggrupper. 

• Navngivning foregår i en overordnet struktur, som fastlægges pr projekt 

• Der arbejdes med skabeloner og færdige dele, som sikrer ensartetheden på tværs af mange projekter. 

• Der anvendes opdaterede komponentdatabaser, hvor kendebogstaver også hentes, og hvor der er gennemført stram sty-

ring af egen databases symbolvalg. 

13.15 - 14.00 

Hvordan kan referencearkitektur implementeres i en standardiseret Hvordan kan referencearkitektur implementeres i en standardiseret Hvordan kan referencearkitektur implementeres i en standardiseret Hvordan kan referencearkitektur implementeres i en standardiseret 
dokumenation?dokumenation?dokumenation?dokumenation?    
Kirsten Holst, PC Schematic 



Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter      

Hør om hvordan du kan fastlæg principperne for dokumentation af Automati-Hør om hvordan du kan fastlæg principperne for dokumentation af Automati-Hør om hvordan du kan fastlæg principperne for dokumentation af Automati-Hør om hvordan du kan fastlæg principperne for dokumentation af Automati-

on projekter og løsninger. on projekter og løsninger. on projekter og løsninger. on projekter og løsninger. Digitalisering af dokumentation og arkivering vil 

blive behandlet på mødet.  

Det er vigtigt at have styr på dokumentationen og de tilhørende arbejdsgange 

for at være fremtidssikret, således at udviklingstider og omkostninger kan 

reduceres.  

Hør om virksomheder de besluttede at skifte en en struktureret reference 

arkitektur og bygger på digitale dokumenter. Få et billede at de krav der stil-

les til dokumentation for at sikre at udstyr kan udvikles, fremstilles og vedli-

geholdes. Hør om de lovgivningskrav, der er til dokumentation i forbindelse 

med automationsudstyr og –løsninger. 

Hør om hvorledes virksomheder har fastlagt principper og valgt system, der 

gør det optimalt at håndtere dokumenter i alle faser at en opgave i udvikling, 

fremstilling og vedligehold.  

Hør om processen at fastlægge kravene til dokumentation og de principper 

der skal være gældende i håndteringen af dokumenter.  

Hvorledes indføres disse dokumentationsprincipper i en global virksomhed? 

Hvad har det krævet i forhold til organisering, uddannelse, involvering, stan-

dardisering, mm.  

Der vil på seminaret være en præsentation et dokuments life cycle, og der 

tages udgangspunkt i at følge dokumentationen fra Ide, Projektbeskrivelse, 

Design, Implementering, Test, Overdragelse, Drift og Vedligeholdelse.  

På mødet vil der være gennemgang af emnerne 

 

• Standard reference model, og den tilhørende dokumentation: El, Meka-

nik, Proces og Software 

• Opbygning af dokumentation iht. reference model 

• Hvad finds der af standarder: ISO, IEEE, IEC, DS, m.fl.  

• Hvad er inkluderet i en referencemodel? Processen at udvikle, 

arkiver og vedligeholde dokumentation. 

• Best practice - Kunde cases  

• Referencemodel 

• Hvorfor indføre en reference arkitektur? 

• Hvad giver en referencemodel? 

• Fordele og ulemper 

• Hvordan var processen at indføre en referencemodel? 

• Hvordan blev opgaven organiseret? 

• Hvad var i øvrigt inkluderet? F.eks. versionsstyring og konfigu-

rationsstyring 

• Hvad findes der af værktøjer og hvorledes blev værktøjet valgt? 

• Hvorledes styres adgangen til dokumentation? Brugeradministration. 

 

• Dokumentation (El, Proces, Mekanisk og Software) 

• Hvorledes er dokumentationen standardiseret? 

• Hvorledes vedligeholdes standarderne? 

• Hvilke standarder anvendes? 

• Hvorledes godkendes dokumentation? 

• Hvilke værktøjer er valgt og hvorfor? 

Reference arkitektur:Reference arkitektur:Reference arkitektur:Reference arkitektur:    
 
Standard 81346, der er udgivet 
af IEC og ISO i fællesskab, etable-
rer generelle principper for struk-
turering af systemer inklusiv 
strukturering af informationen 
om systemer. Baseret på disse 
principper, er der givet regler og 
vejledninger for formulering af 
entydige referencebetegnelser 
for objekter i ethvert system. Re-
ferencebetegnelsen identificerer 
objekter med det formål, at etab-
lere og hente information om et 
objekt, og hvor det er gennemført 
også om den korresponderende 
komponent. En referencebeteg-
nelse opmærket på en kompo-
nent er nøglen til at finde infor-
mation om objektet i forskellige 
typer af dokumenter. Principper-
ne er generelle og kan anvendes 
inden for alle tekniske områder 
(for eksempel mekanisk projekte-
ring, elektroteknisk projektering, 
bygningsprojektering, procespro-
jektering). De kan anvendes til 
systemer der er baseret på for-
skellige teknologier eller til syste-
mer som kombinerer flere tekno-
logier. 

Network aktiviteterNetwork aktiviteterNetwork aktiviteterNetwork aktiviteter    
    
I forbindelse med seminaret vil der 
være mulighed for at network med 
deltagere og udvalgte leverandører, 
og høre om deres løsninger og får 
deres input til hvorledes du og din 
virksomhed kan opbygge en doku-
mentations struktur og tilhørende 
standardiseret dokumentation.  
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Tilmelding 

 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmelding 

 

  eller telefon +45 7240 1464  

Vel mødt den 3. juni 2014Vel mødt den 3. juni 2014Vel mødt den 3. juni 2014Vel mødt den 3. juni 2014    

Figure 1:  Få et billede af hvorledes krav til dokumentation og forretningsprocesser kan 
forenes i en samlet Reference Arkitektur.  



Kommende arrangementer 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar 03Seminar 03Seminar 03Seminar 03----06060606----2014 afholde hos2014 afholde hos2014 afholde hos2014 afholde hos    
Solar Danmark A/S 
Industrivej Vest 43 
6600 Vejen 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
www.sesamdanmark.dk/tilmelding  
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Fredag den 01-06-2014 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse  
1.750 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 
4.100 kr.  ekskl. moms for ikke medlemmer. 
 
(*) Prisen gælder alle Danske og Sverige medlemmer af SESAM.    
    
    

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. 

Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning.  
 
PackML – Hands On for maskinbygger og producerende virksomheder  

• Guidelines PackML (Standard & eksempler fra producerende virksomheder) 

• Workshop 1: Hands on - Bits/Bytes – Implementering på PLC type 1,2 

• Workshop 2: Hands on - Bits/Bytes – Implementering på PLC type 3,4 

• Afslutning: Hvad er min største udfordring! Diskussion i plenum 
 
Soft PLC / PLC 

• Hvad er status? 

• Autogenerering af PLC kode 

 

Instrumenter 
• Anvendelse af instrumenter i procesudstyr og maskiner  

• Øget intelligens i instrumenter, hvad giver det af muligheder 
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www.sesam-world.dk 

Viden gennem netværk 

SESAM-World 
Mommarkvej 2 
8600 Silkeborg 
Denmark 
 
Tel.:     +45 8681 5015 
Mobil: +45 2463 0527 
info@sesam-world.dk 
www.sesam-world.dk 

SESAMs formål 
 
Helt overordnet er det SESAMs mål, at fungerer som det 

danske og svenske videncenter inden for automatisering. I 

SESAM netværket udveksles erfaring og praktiske resultater, 

vedrørende integration af produktionsudstyr til danske og 

svenske virksomheder. 

SESAM ønsker, at formidle viden og erfaringer mellem virk-

somhedsmedlemmer, universiteter, myndigheder, standardi-

seringsorganisationer m.fl. I SESAM netværket kan virksom-

heder styrke deres kompetencer, og få ny viden om teknolo-

gi, processer og organisering i forhold til automatisering. 

 

• At fremme relevant udvikling og anvendelse af digitalise-

ring i produktionen. 

• At arbejde for at placere sammenkoblingen af produkti-

onsudstyr fornuftigt i offentlighedens bevidsthed. 

• At afholde medlemsmøder. 

• At udsende Nyhedsbreve. 

• At give information om kurser og seminarer. 

• At samle information fra tidsskrifter o.lign. 

• At informere om internationalt arbejde  

Et medlemskab  
 

Et medlemskab er relevant for dig og din virksomhed der 

arbejder med eller ønsker at få viden om automatisering og 

digitalisering. Medlemskabet er relevant for alle danske og 

svenske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og konsu-

lentvirksomheder. 

Det giver dig og dine kollegaer mulighed for, at deltage i vo-

res spændende og givende seminarer. Det giver dig også 

mulighed for, at påvirke indholdet af seminarerne, samt og 

påvirke arbejdsgruppernes arbejde.  

Se et udpluk af medlemsvirksomhederne på bagsiden. 

Yderligere information 
 

Yderligere information om medlemskab og kontingent findes 

på hjemmesiden: www.sesam-world.dk 

Hvorfor være medlem af SESAM? 
 

For at få viden, erfaringer og input om: 

• Opbygning af styringer til maskiner og udstyr 

• Opbygning af netværk og datakommunikation mellem 

udstyr i produktionen (kablet og trådløst).  

• Opbygning af procesanlæg og den tilhørende styring.  

• Anvendelse af sensorer, motorer, ventiler mm.  i anlæg. 

• Opbygning af it systemer til opfølgning og visning af effek-

tivitet, sporbarhed, recepter, mm. 

• Opbygning af it systemer der understøtter lean produkti-

ons principper 

• Opbygning af sikkerhedskreds for maskiner, produktions-

linjer og –anlæg.  

• Opbygning af brugergrænseflader til maskiner, udstyr og 

overvågningssystemer.  

• Udarbejdelse af kravspecifikationer, performancekriterier,  

projekt dokumentation, mm.  

• Standardisering af produktionsudstyr og den tilhørende 

styring.  


