
Industri 4.0 
Digitalisering i forsyningsindustrien 
og krav til informationssikkerhed 

Fra information til forretning 
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Seminaret afholdes hos: 

 
Fjernvarme Fyn A/S 

Fynsværket 
Indgang 1 

Havnegade 120 
5000 Odense C 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne 



Industry 4.0 - Digitalisering i forsyningsindustrien 

10.10 - 10.30 

Pause & networking 

11.15 - 12.00 

Industrial Internet & Real-time Operational Intelligence i  

forsyningsindustrien 
Per Eiland, Novotek A/S 

09:25 - 10:10 

Procesovervågning, dataintegration til minimering af ledningstab 
Christian Rosen Balder, NIRAS 

08.30 - 09.00 

Registrering 

09.00 - 09.10 

Velkomst og introduktion - Perspektiv ved Industri 4.0  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

09:10 - 09:25 

Introduktion til Fjernvarme Fyn 
Torben Rosager, Fjernvarme Fyn 

Kort introduktion til Fjernvarme Fyn og deres forretning.  

 Forretningsområder, organisation og ydelser 

 Praktiske detaljer for opholdet hos Fjernvarme Fyn 

I Abu Dhabi er drikkevand dyrt at producere. Der er et stort forbrug per indbygger. Reduktion af ledningstab er derfor en stor po-

tentiel økonomisk besparelse. NIRAS har i perioden 2009 til 2013 implementeret et stort overvågningssystem der hjælper vand-

forsyningen med at overvåge vandtab i ledningsnettet. Projektet har omfattet installation af måleudstyr (flowmålere, noiselogge-

re), opbygning af hydrauliske modeller for ledningsnettet til beregning af ledningstab, et dansk udviklet teknisk business intelli-

gence system, som integrerer og beregner lækagenøgletal i forsyningsområderne samt et kompetenceudviklingsforløb for ledere 

og teknikere i systematisk arbejde med analyse og gennemførelse af forbedringer til reduktion af lækage. Hvad kan det dansk 

udviklede tekniske business intelligence system anvendes til i forsyningsområdet i Danmark? 

Denne præsentation vil tage udgangspunkt i cases og vil fokusere på følgende emner:  

 Digitaliseringen af arbejdsprocesser 

 Lagring af viden kombineret med vejledninger af operatører 

 Muligheden for forudsigelighed af produktionsprocesser 

 Konsistensen i de indgreb der foretages og den digitaliserede rollefordeling 

10.30 - 11:15 

Hvad bliver kravene til informationssikkerhed i forsyningen? 
Jørgen Jepsen, Integra2r ApS 

Hvilke krav stilles der til IT sikkerhed i forsyningerne i dag og i fremtiden.  

Hvilke initiativer kan gennemføres hos den enkelte forsyning  for at øge informationssikkerheden.  

 Struktureret proces for at øge informationssikkerheden:  

 Strategisk: Proces for at fastlæg it sikkerhedspolitik,  

 Taktisk: Retningslinjer, beredskab 

 Praktisk: It sikkerheds analyse (infrastruktur, PLC, SRO, SCADA, GIS, ERP, WEB, m.fl.) 

Tilmelding:   http://www.sesam-world.com/tilmelding 
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12:00 - 12.45 

Frokost og networking 

16:00 —>  

Rundvisning på Fynsværket 

14:15 - 14:30 

Pause og networking 

13:30 - 14:15 

Modelbaseret styring og varsling for spildevandssystemer og recipienter  
Anders Lynggaard-Jensen, Aarhusvand   

Hør om de erfaringer Aarhusvand har med anvendelse af modeldata, der skal trykkes ned over automations systemerne.  

Få et billede af hvilke overvejelser skal gøres i forbindelse med hensyn til styring efter modellerne:  

 Beskrivelse af infrastruktur  

 Opbygning af lagdelt systemstruktur  

 Datavalidering og softwaresensorer  

 Distribueret modellering  

 Integration af IT systemer 

12:45 - 13:30 

Integrerede IT systemer der styrker driften og forretningen? 
Torben Rosager, Fjernvarme Fyn. 

Denne præsentation vil gennemgå de tiltage som Fjernvarme Fyn har og vil gennemføre for at digitaliser udvalgte af deres forret-

ningsprocesser. Få også et billede af hvorfor der digitaliseres.  

 Indførelse af Datawarehouse 

 Styring og regulering baseret på forecast  

 Modelbaseret regulering af flere SRO systemer (Fjernvarme og EL) 

 Optimering af fjernvarme driften i forhold til el produktion  

Få et billede af hvorledes cloud baserede løsninger til energi management kan anvendes til nye services indenfor energibran-

chen. Indlægget vil præsenter hvorledes systemerne er opbygget og hvorledes data opsamles fra flere kilder for at skabe et opti-

mal styring og regulering.  Systemplatformen, der integrerer data fra flere kilder, stiller disse data til rådighed online. Få et bille-

de af den funktionalitet, der er til rådighed i form af avanceret analyse, til forecast af energiforbrug, termodynamisk modellering 

til individuelle energi profiler, der kan anvendes til predictive control.  

Alt vil være baseret på erfaringer fra projekter.  

14:30- 15.15 

Intelligent energi management based on cloud technologies  
Henrik Lund Stærmose, Neogrid Technologies 

15:15 - 16:00 

IT systemernes forretningsperspektiv 
Morten Storm, ARTOGIS A/S 

Få et billede af hvorledes IT til forsyningsindustrien udvikler sig og i større og større grad bliver åbne for integration.  

Hvorledes opbygges et integreret IT system, og hvorledes kan det til stadighed udvikles og vedligeholdes.  

Præsentationen vil tage udgangspunkt i forsyningsindustriens forretning, og prøve at give et billede af forretningsperspektivet i 

forhold til: 

 Teknik, IT, Strategi og  Kommunikation  
 

Der vil være praktiske erfaringer fra projekter: 

 Intelligent Strategisk Kloaksanering og Asset Management. 

 Se den anlægget og den tilhørende styring af et komplekts anlæg der styre el og fjernvarme på flere 

forskellige energikilder.  Se nogle af de løsninger der bliver præsenteret i løbet af dagen. 



Industry 4.0 - Digitalisering af forsyningsindustrien  

INDUSTRY 4.0 - Digitalisering af forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed 

Fra  information til forbedring af forretningen  

  
SESAM vil fremadrettet have fokus på INDUSTRY 4.0 og vil prøve at anskue denne nye revolution eller måske evolution fra forskel-

lige synsvinkler. Der er arbejdes i bestyrelsen på at skabe en serie af seminarer inden for temaerne. Der er forslag til seminarer 

nedenfor, og udover de angivne seminarer, vil der blive planlagt yderlige semianrer med højaktuelle temaer i Danmark & Sverige.  

 

Dato: 28. januar 2016 

Sted: Fjernvarme Fyn, Fynsværket, Odense 

Tema: Industri 4.0 - Digitalisering af forsyningsindustrien og krav til Informationssikkerhed – ISO 27001 .  
 

Seminaret har fokus på de muligheder som digitalisering giver for forsyningsindustrien. Høre om de muligheder og udfordringer der 

er ved at integrerer systemer i forsyningsvirksomheder. For eksempel det at samle data fra fjernaflæsning og sammenholde disse 

data med data fra SRO, og koble disse data med GIS for dermed at få topologi med i kommende optimerings algoritmer. Hør om 

hvad der er af andre muligheder ved at koble systemer sammen.  Hør om de udfordringer der er med at sikre informationerne. Hør 

om ISO 27001 som referenceramme for Informationssikkerhed.  

 

Hvad kommer til at kendetegne fremtidens forsyningsvirksomheder?  

 Teknologi fokuseret 

 Forretningsprocesser fokuseret 

 Kultur fokuseret 

 Ressource fokuseret  

 M.fl. 

 

Hvilke forretningsprocesser og systemer vil være i fokus?  

Hvad stiller det af krav til informationssikkerhed? 

Hvad kommer til at kendetegne fremtidens automationsleverandør og de produkter og services der skal leveres til forsyningsvirk-

somheder? 

Hvad skal virksomheder gøre for at skabe succesfuld service og produktion?  

 

 

 

Lad ikke INDUSTRI 4,0 være en revolution, men en proces, du kan følge i fremtiden ved at deltage i de kommende SE-

SAM seminarer. Udnyt INDUSTRI 4.0 og lad digitalisering og automatisering bliver en naturlig del af din strategi for at 

opnå optimal produktion og forbedre forretningen. 

  

Det kommende SESAM Seminar vil fokusere på INDUSTRI 4.0 og vil prøve at se på denne nye industrielle revolution, 

eller måske udviklingen fra fire forskellige vinkler: 

 Hvilke teknologier skal bruges i den fremtidige produktion? 

 Hvad er indflydelsen på forretningsprocesser og virksomhed? 

 Hvad er konsekvensen for organisationer og kultur? 

 Hvad er konsekvenserne for ressourcer? 

 Energi 

 Materialer 

 Mennesker 

  

INDUSTRI 4.0 er det næste skridt i digitalisering af forretningsprocesser i branchen. Et middel til at optimere produkti-

onsprocesser og skabe nye produkter og Industrien 4.0, en revolution eller en digitaliserings bølge, som vil have en 

stor indflydelse på de nuværende forsyningsvirksomheder, da det vil kræve indførelse af ny teknologi og tilknyttede 

medarbejdere med nye kompetencer. 

 

Vil der være mindre fokus på enkelte teknologier, og i stedet et helhedssyn, hvor teknologier kombineres på en ny må-

de for at skabe nye muligheder? Vil fremtidens krav til forsyningerne være mere automatiserede forretningsprocesser, 

for at kunne levere de rigtige services til kunderne. Bliver der behov for nye kompetencer i forsyningsvirksomhederne 

for at etablere nye måder at håndtere forretningsprocesser.  

  

På seminaret vil vi forsøge at få svar på nogle af de punkter, der er anført nedenfor. SESAM har igangsat en proces for 

at definere disse spørgsmål i de kommende SESAM seminarer og workshops. 

  

Tilmelding:   http://www.sesam-world.com/tilmelding 
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Tilmelding:   http://www.sesam-world.com/tilmelding 

Hvad vil karakterisere morgendagens succesfulde forsyningsvirksomheder? 

• Teknologi fokuseret 

• Forretningsprocesser fokuseret 

• Kultur fokuserede 

• Ressource fokuseret 

• Eller er det de virksomheder, som kan få de 

fire ovenstående elementer til at balancere. 

• Det modne selskab 

• Andet 

  

Hvilke teknologier skal være i fokus? 

• Internet 

• Trådløs kommunikation 

• Netværk og infrastruktur 

• Produktidentifikation - RFID 

• Protokoller 

• Andet 

  

Hvilken processer i forsyningsvirksomheden 

skal være i fokus? 

• Indkøb af udstyr og it-system 

• Projekt implementering 

• Service 

• Teknologi Implementering 

• Andet 

  

Hvad vil præge fremtidens leverandør til forsyningsvirksomheder og de produkter og tjenester, der skal leveres? 

• Grænseflader understøtter "Plug, Produce and Service" 

• Stor anvendelse af IT 

• Andet 

  

Hvad skal virksomhederne gøre for at skabe vellykket produktion? Hvordan kan man forbedre den eksisterende pro-

duktion ved hjælp af it-teknologier? Deltag i seminaret og få et billede af de muligheder der er for at forbedre produk-

tiviteten, kvaliteten og servicen af de ydelser der leveres til kunderne. Få et billede af de muligheder din virksomhed 

har for at udnytte digitaliseringen.  

 

Kan niveauet af innovation øges ved at tillade en kamp mellem færdigheder og kompetencer. 

  

SESAMs bestyrelse har forsøgt at perspektivere Industri 4,0 - se nedenfor: 



Industri 4.0 er i fokus for SESAM i Danmark & Sverige  

INDUSTRY 4.0 - SESAM seminar foråret 2016 
 

SESAM vil fremadrettet have fokus på INDUSTRY 4.0 og vil prøve at anskue denne nye revolution eller måske evolution fra 

forskellige synsvinkler. Der er arbejdes i bestyrelsen på at skabe en serie af seminarer inden for temaerne. Der er forslag til 

seminarer nedenfor, og udover de angivne seminarer, vil der blive planlagt yderlige semianrer med højaktuelle temaer i Dan-

mark & Sverige.  

 

 

 

Dato: 11. februar 2016 

Sted: Lunds Universitet, Lund, Sverige 

Tema: Industri 4.0: Vad är Industri 4.0 och vad betyder det för det enskilda företaget?  

INDUSTRI 4.0 kallas för den fjärde industriella revolutionen, efter elektriciteten, massproduktio-

nen och automatiseringen. INDUSTRI 4.0 kommer att påverka hela företaget - från ledningen, 

affär, organisation, utbildning och användning av teknik. INDUSTRI 4.0 kan ses som nästa steg i 

digitaliseringen av industrins affärsprocesser, dvs ett sätt att optimera produktionsprocesser och 

skapa nya produkter och tjänster som bidrar till att säkerställa produktion och tillverkning i Euro-

pa och Sverige. 

 

 

 

 

 

 

Dato:  31. marts 2016 

Sted: Ikke fastlagt 

Tema: Maskine 4.0:  Maskiner & udstyr I den digitaliserede produktion 

Seminaret vil se på de muligheder og udfordringer som maskinebygger skal udnytte for at blive en del 

af den nye Industri 4.0 revolution.  Maskinbyggerens udfordringer med at skabe en maskine der består 

af mekanik, hardware og software.  

 

 

 

Dato: 12. maj 2016 

Sted: Ikke fastlagt 

Tema: Industri 4.0: BIG DATA - Hvad er muligt? og hvad giver det af værdi? 

Seminaret vi se på fremtidens teknologier og hvorledes internettet vil indvirke på eksisterende 

forretningsprocesser. Få et billede af de muligheder der er for at anvendelse af BIG-DATA for at 

forbedre forretningen eller skabe ny forretning.  

 

 

 

 

 

 

Dato: 30. juni 2016 

Sted: Ikke fastlagt 

Tema: Industri 4.0 - Fremtidens teknologier og forretningsprocesser 

Seminaret vi se på fremtidens teknologier og hvorledes internettet vil indvirke på 

eksisterende forretningsprocesser.  

Få et billede af udviklingen af IP teknologi og CPU teknologi og om denne udvkling 

vil overhale udviklingen I automationsbranchen. Hør om de teknologier de stu-

derende bruger til at bygge styringer og til at samle data op med - Raspberry Pi, 

Arduino, mm.  

Hør om de projekter Aalborg Universitet gennemføre i samarbejde med Industrien: 

Modulariseret produktionskoncept, MADE projektet,  

 

 



Industri  4.0 - Kommende arrangementer 

Medlemskab af SESAM 

Praktiske oplysninger 

Seminar torsdag 28-01-2015 afholde hos 

Fjernvarme Fyn A/S 

Fynsværket, Indgang 1 

Havnegade 120 

5000 Odense C 

 

Tilmelding  

www.sesam-world.com/tilmelding  

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  

 

Sidste tilmeldingsfrist  

Tirsdag den 26-01-2015 

 

Pris  

Pris for deltagelse  

1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 

2.100 kr.  ekskl. moms for ikke medlemmer.  

 (Tilbudskode SESAM16) 

 
(*) Prisen gælder alle Danske og Sverige medlemmer af SESAM. 

Networking på seminaret  

Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser 

inden for fagområdet.  

 

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. 

SESAM-DANMARK 
Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Danmark med fokus på INDU-
STRY 4.0. Der vil komme et spørgeskema ud til alle medlemsvirksomheder. Her bliver det muligt at 
angive hvilke temaer, som I ønsker SESAM skal varetage fremadrettet. Vi vil gerne have en tættere 
dialog med netværket, for at sikre at jeres behov dækkes.  

SESAM-SVERIGE 
Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Sverige og med fokus på INDU-
STRY 4.0. Aktiviteterne vil blive koordineret med SESAM Danmark, og der søges en større samspil 
mellem de Danske og Svenske aktiviteter.  

1. IIOT- Internet of Things (Industry 4.0) 

2. PackML standard - Standard kontra ikke standard 

3. Informationssikkerhed 

4. Strategi for Automation 

5. Strategi for Automations IT 

6. Strategi for automationsleverandører og system inte-

gratorer 

7. MES leverance for automationsleverandører eller IT 

leverandører 

8. Energimanagement 

9. Safety –traditionelt kontra SafePLC 

10. Performance measurement, OEE – Line OEE kontra 

maskine OEE 

11. Automation i skyen 

12. IT sikkerhed 

13. Mobility i produktionen - er det pop? 

14. Infrastruktur – trådløs kommunikation 

15. Hvorledes undgås 3. parts produkt i produktionen? 

X-ray, metaldetektor mm. 

16. Stregkoder kontra RFID 

17. Projektledelse GAPP 

18. Line controller – standard kontra egn udvikling 

19. Fremtidens automations platform Arduino, Zigbee, 

sensor & Raspberry Pi Minicomputer 

20. Opbygning af maskinstyring 

21. ISA88 kontra egen udvikling 

22. Printerintegration 

23. Integration af periferi equipment – printer, check 

weight, scanner mm. 

24. Hvordan kan bilindustrien automatiseres? Besøg 

BMW, Audi, Volkswagen, Opel 

25. Partnerskabs modellen inden for automation – 

Trusted vendor setup 

26. Hvordan opbygges pakkelinjer? 

Identificerede temaer 




