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Seminaret afholdes hos: 
 

DANVA 
Godthåbsvej 83 

8660 Skanderborg  

Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? 

Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? 

Hvad findes der af værktøjer? 

Få hjælp til at sikre dit SRO it system 

Mødet er udarbejdet i samarbejde med 



Hvad stiller det af krav til systemer og organisation?Hvad stiller det af krav til systemer og organisation?Hvad stiller det af krav til systemer og organisation?Hvad stiller det af krav til systemer og organisation?    
Seminaret har til formål at give en viden om og forstå-
else for de problemstillinger, der er til IT udstyr og net-
værk i et produktionsmiljøet. Mødet vil have fokus på 
praktiske løsninger, og mulighed, og der bliver mulig-
hed for at høre om de erfaringer forskellige danske 
virksomheder har gjort sig i forbindelse med sikkerhed 
og vedligeholdelse af netværk i produktionen. På mø-
det vil problemstillingen om åbenhed for medarbejder-
nes adgang til system, kontra den nødvendige sikker-
hed for at forhindre andres adgang til systemerne.  
 
Temaer på mødet 

• Hvor stor åbenhed kan der være i et produktions 
IT miljø, for at have et ”sikkert” system? 

• Hvad er udfordringerne med Windows update? 
• Hvilke problemer er der med vedligehold og opda-

teringer? 
• Hvorledes håndteres opdateringer af IT udstyr? 
• Sikkerhed mod fjendtlige angreb, både internt og 

eksternt 
• Hvem administrere netværket i produktionen, og 

hvilke problemer og muligheder giver det ? 
• Automationsleverandørens bud på sikkerhedssy-

stem 
• Verifikation og dokumentation af IT udstyr i pro-

duktionen. 
• Er der forskel på netværket i produktionen og ad-

ministrationen? 
• Ét IP netværk – hvad kræver det af sikkerhed?  
• Gennemgang af IT-sikkerhed og de tilhørende sik-

kerhedsteknologier 
• Procedure for rigtig anvendelse af IT udstyr og 

tilhørende netværk 
• Hvorledes sikres bruger fejl ved f.eks. netværks-

adresse fejl mm.? 
• Kan der gennemføres en sikkerhedsanalyse og 

hvad vil det kræve? 
• Sikkerhedspolitik 
• Gode og dårlige erfaringer med netværkssikker-

hed 
• Hvor ligger de største IT risici i forbindelse med 

produktionsmiljøet? 
• Har LEAN indflydelse på kravene til IT sikker-

hed? 
 
På mødet vil forskellige sikkerhedsteknologier blive 
gennemgået, og der vil blive givet praktiske anvisnin-
ger på, hvordan man implementerer dem. Mødet vil 
bl.a. se på de sikringsmetoder og -teknologier, der 
med fordel kan anvendes på IT udstyr i produktions-
miljøet mod forskellige typer af angreb. Design af net-
værk med en eller flere firewalls, VPN, tunneltyper 
mm. vil også blive berørt på mødet. Derudover vil 
hacking og sikkerhed i trådløse netværk blive berørt. 
Et blik på de forskellige krypteringsformer og authenti-
cationprotocoller. Hvordan de virker og hvilke styrker 
de har hver især i forhold til kravene i produktionsmil-
jøet.  

Få indblik i de procedure, der kan blive nødvendige i 
forbindelse med anvendelse af IT udstyr på netvær-
ket, for at opretholde et givet IT sikkerhedsniveau. 
F.eks. Anvendelse af IP adresser til download til pro-
duktionsudstyr. 

Bliv introduceret til forskellige metoder til at gennem-
føre IT sikkerheds analyser, som ser på systemer, pro-
cedure og organisation. 

Kom og hør om erfaringerne og tal med specialister og 
kolleger. 

 

På gensyn 6. juni 2013På gensyn 6. juni 2013På gensyn 6. juni 2013På gensyn 6. juni 2013    

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding    
 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmeldinghttp://www.sesamdanmark.dk/tilmeldinghttp://www.sesamdanmark.dk/tilmeldinghttp://www.sesamdanmark.dk/tilmelding----energi energi energi energi     
 

  eller telefon 7240 1464  

IT sikkerhed og SRO anlæg 



Program - 6. juni 2013 

09.10 - 09.50 
Hvad anbefaler CISCO i forhold til it sikkerhedHvad anbefaler CISCO i forhold til it sikkerhedHvad anbefaler CISCO i forhold til it sikkerhedHvad anbefaler CISCO i forhold til it sikkerhed    
v/ Christian Helmundt Bermann, CISCO Systems Danmark 

Hør hvorledes netværk og it systemer kan opbygges for at sikre en nem og sikker for forbindelse fra fabriksgulvet til virksomhedens net-
værk. Få et billede af hvorledes teknologi, arkitektur og personalets adfærd spiller en rolle.  

• Hvilke typer løsninger skal man bruge fremover for at beskytte Sig mod angreb? 

• Hvordan ser trusselsbilledet ud idag og hvad er risikoen i Danmark sammenlignet med andre lande? 

• Procedure for rigtig anvendelse af IT udstyr og tilhørende netværk – Sikkerhedspolitik 

• Hvad er forskellen imellem industrielle/produktionsnet i forhold til netværk på kontorer? 

• Hvor stor åbenhed kan der være i et produktions IT miljø, for at have et ”sikkert” system? 

• Sikkerhed mod fjendtlige angreb, både internt og eksternt - Danskere bekymrer sig ikke om it-sikkerhed uden for virksomheden 

9:00 - 9:10 
Velkomst og introduktion til SESAMs vejledningerVelkomst og introduktion til SESAMs vejledningerVelkomst og introduktion til SESAMs vejledningerVelkomst og introduktion til SESAMs vejledninger    
v/ Carsten Nøkleby, SESAM-World  

Kort gennemgang af dagens program og de kommende SESAM møder. 
Orientering om de it sikkerheds vejledning som SESAM har udarbejdet i IT sikkerheds arbejdsgruppen.  

Automation • Projektledelse • Networking

10.30 - 11.00 
Pause og networkingPause og networkingPause og networkingPause og networking 

09.50 - 10.30    
Hvorfor fokuser på IT sikkerhed i produktionen Hvorfor fokuser på IT sikkerhed i produktionen Hvorfor fokuser på IT sikkerhed i produktionen Hvorfor fokuser på IT sikkerhed i produktionen ----    erfaringer fra Arla Foodserfaringer fra Arla Foodserfaringer fra Arla Foodserfaringer fra Arla Foods    
Tina H. Christensen, i2r og Arla Foods 

i2r er systemintegrator, der ofte står over for at sikre, at produktions IT systemer er sikret mod tab af data eller fejl på data og 
dermed afledt produktionstab. På den baggrund har i2r udviklet en metode til risikovurdering af  produktions IT systemer og tilhø-
rende automationsløsninger. I konkrete cases har arbejdet haft til formål at afdække sårbarheden for produktionsforstyrrelser 
som følge af manglende sikkerhed i produktionens automationssystemer. Præsentation vil handle om følgende emner: 

• Baggrund og formål for IT sikkerhedsprojektet hos Arla Foods.  

• Hvad var motivationen for projekt, omfanget af opgaven og hvad var det ønskede gevinst? 

• Metode og arbejdsform - hvilke værktøjer er udviklet og hvordan anvendes de? 

• Hvorledes gennemføres og planlægges selv analysen? 

• Hvilke resultater, reaktioner og erfaringer er opnået? 

• Hvad er de typiske anbefalinger, reaktioner fra produktionen? 

• Erfaringer med projektgennemførelsen 

• Hvordan overdrages ansvaret for IT Sikkerhed til produktionen? 

11.00 - 11.35 
Hvad skal vi forvente af cyberangreb på SCADA systemer og hvad fin-Hvad skal vi forvente af cyberangreb på SCADA systemer og hvad fin-Hvad skal vi forvente af cyberangreb på SCADA systemer og hvad fin-Hvad skal vi forvente af cyberangreb på SCADA systemer og hvad fin-
des der af hjælp?des der af hjælp?des der af hjælp?des der af hjælp?    
v/ Jan Johannsen, Check Point 

Cyberangreb på kritisk infrastruktur er nu en realitet. Kraftværker, trafik kontrolsystemer, vandbehandlings systemer og fabrikker 
er blevet mål at angribe og er blevet ramt for nylig med en vifte af netværksnedbrud, tyveri af data og manglende tilgængelig af 
services. Oppetid, dataintegritet og den offentlige sikkerhed kræver, at organisationer beskæftige sig med disse sikkerhedsmæssi-
ge bekymringer. 
Industrielle kontrol systemer fra førende leverandører er sårbare og exploits er nu frit tilgængelig på internettet. Sårbarhederne 
varierer fra basale emner som systemer uden passwords eller fastkodede passwords til at konfigurerer og programmer systemer-
ne. Når en angriber er i stand til at køre software, som har adgang til en styreenhed, er  sandsynligheden for en vellykket angreb er 
meget høj.  
Få et billede af risici i forbindelse med SCADA og PLC systemer, samt hvordan angreb foregår og hvordan styrker man sin sikkerhed 
uden at lave store investeringer.  



12.10 - 13.10 
Frokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networkingFrokost og networking 

11.35 - 12.10 
IT sikkerhed i forsyningsvirksomhed IT sikkerhed i forsyningsvirksomhed IT sikkerhed i forsyningsvirksomhed IT sikkerhed i forsyningsvirksomhed     
v/ Anders Hansen, VandCenter Syd og Michael Leth, SamAqua 

VandCenter Syds SRO anlæg køre 24-7, hvilket stiller store krav til IT løsningerne, der skal være robuste og sikre. I dag hvor alt byg-
ger på ét netværk, er der store krav til hvorledes opdateringer af operativsystemer er struktureret for at sikre, at de nyeste service 
patches er installeret. Hør om de udfordringer der har været og er i forbindelse med opdateringer og vedligeholdelse af IT udstyr. 
Det er fastlagt hvor åben VandCenter Syd er over for anvendelse af eksternt IT udstyr. Der er opsat regler og instruktioner for hvor-
ledes en leverandør client kobles på netværket. Ligeledes stilles der krav til leverandørens udstyr og sikkerheds software. Der ar-
bejdes på at øge modenheden i driften i forhold til IT sikkerhed. Målet er at få skabt en gensidig forståelse mellem IT afdelingen og 
driften for de forretningskonsekvenserne og sandsynligheder, der er ved en given IT løsning. Hør om IT sikkerhedspolitikken og 
hvorledes VandCenter Syd arbejder med IT sikkerhed som forsyningsvirksomhed og hvorledes arbejdet struktureres og organise-
res. 

IT sikkerhed og SRO anlæg 

13.10 - 13.25 
Dannelse af netværk om it sikkerhed i DANVADannelse af netværk om it sikkerhed i DANVADannelse af netværk om it sikkerhed i DANVADannelse af netværk om it sikkerhed i DANVA    
v/ Kristian Friis, DANVA 

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding    
 

http://www.sesamdanmark.dk/tilmeldinghttp://www.sesamdanmark.dk/tilmeldinghttp://www.sesamdanmark.dk/tilmeldinghttp://www.sesamdanmark.dk/tilmelding----energi energi energi energi     
 

  eller telefon 7240 1464  

DANVA vil præsenter et oplæg til et nyt netværk, der skal have fokus på it sikkerhed. Et netværk hvor erfaringer kan udveksles, og 
der kan blive skabt vejledninger til medlemmerne.  

13.25 - 14.05 
Angreb på SCADA server Angreb på SCADA server Angreb på SCADA server Angreb på SCADA server ----    Hvad er nyt og hvordan sker dette?Hvad er nyt og hvordan sker dette?Hvad er nyt og hvordan sker dette?Hvad er nyt og hvordan sker dette?    
v/ Peter Kruse, CSIS Security Group 

I sommeren 2010 stiftede en dansk virksomhed bekendtskab  med en virus, der går målrettet efter produktionssystemer og forsy-
ningsvirksomheder. Det er en virus der kan gøre de it-kriminelle i stand til at overtage kontrollen med systemerne. CSIS har sam-
men med andre sikkerhedsfirmaer analyseret denne virus. Koden der udgør en virus er målrettet SCADA systemer. Analysen afslø-
rer at det står slemt til med sikkerheden i SCADA systemerne, bl.a. fordi systemerne anvender statiske password som passer til 
samtlige systemer.  
Hør om hvorledes systemerne bør opbygges for at øge IT sikkerheden i produktionsmiljøerne, ift. Windows opdateringer, ekstern 
adgang til systemerne og password politik.   



14.05 - 14.30 
Erfaringer med IT sikkerhed, hvor de administrativ systemer er for-Erfaringer med IT sikkerhed, hvor de administrativ systemer er for-Erfaringer med IT sikkerhed, hvor de administrativ systemer er for-Erfaringer med IT sikkerhed, hvor de administrativ systemer er for-
bundet med SRO anlæggenebundet med SRO anlæggenebundet med SRO anlæggenebundet med SRO anlæggene    
Jørgen Jepsen, Ringkøbing-Skjern Forsyning  

Ringkøbing-Skjern Forsyning vil prøve at give et billede af den proces de har været igennem i forbindelse med en analyse af IT sik-
kerheden i produktionsmiljøet. Indlægget vil fokusere på følgende elementer: 

 

• Hvor stor åbenhed kan der være i et produktions IT miljø, for at have et ”sikkert” system? 

• Hvad er udfordringerne med Windows update? 

• Hvilke problemer er der med vedligehold og opdateringer? 

• Hvorledes håndteres opdateringer af IT udstyr? 

• Sikkerhed mod fjendtlige angreb, både internt og eksternt 

• Hvem administrere netværket i driften, og hvilke problemer og muligheder giver det ? 

• Automationsleverandørens bud på sikkerhedssystem 

• Verifikation og dokumentation af IT udstyr i produktionen. 

• Er der forskel på netværket i produktionen og administrationen? 

• Ét IP netværk – hvad kræver det af sikkerhed? 

• Gennemgang af IT-sikkerhed og de tilhørende sikkerhedsteknologier 

• Procedure for rigtig anvendelse af IT udstyr og tilhørende netværk 

• Hvorledes sikres bruger fejl ved f.eks. netværksadresse fejl mm.? 

• Kan der gennemføres en sikkerhedsanalyse og hvad vil det kræve? 

• Sikkerhedspolitik 

• Gode og dårlige erfaringer med netværkssikkerhed 

• Hvor ligger de største IT risici i forbindelse med produktionsmiljøet? 

15.00 - 16.00 
Hvorledes sikres SRO anlæg mod it truslerHvorledes sikres SRO anlæg mod it truslerHvorledes sikres SRO anlæg mod it truslerHvorledes sikres SRO anlæg mod it trusler    
v/ Lars-Peter Hansen, Siemens & Jakob Drescher, Schneider Electric 

Få et billede af hvad automationsleverandørerne Siemens og Schneider  Electric anbefaler i forbindelse med beskyttel-
se af produktionssystmer mod it risici.  

• Hvad er cybersikkerhed i produktionen? 
• Hvor sårbar er SRO anlæg? 
• Hvorledes skabes et it sikkerhedsmæssig forsvar? 
• Hvorledes overvåges it sikkerheden i forbindelse med SRO anlæg 

14.30 - 15.00 
Pause og networkingPause og networkingPause og networkingPause og networking 

16.00 
Afslutning og opsamlingAfslutning og opsamlingAfslutning og opsamlingAfslutning og opsamling 

Program - 6. juni 2013 



Nyt om medlemskab 

Medlemskab af SESAM 

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.  

Praktiske oplysninger 

Seminar 06 Seminar 06 Seminar 06 Seminar 06 ----    06 06 06 06 ----    2013 afholde hos2013 afholde hos2013 afholde hos2013 afholde hos    
DANVADANVADANVADANVA    
Godthåbsvej 83 
8660 Skanderborg 
 
Tilmelding Tilmelding Tilmelding Tilmelding     
Online: www.sesamdanmark.dk/tilmelding-energi  
Telefon +45 7240 1464  
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  
 
Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist Sidste tilmeldingsfrist     
Tirsdag den 04-06-2013 
Tilmeldingen er bindende 1 uge før seminaret. 
 
Pris Pris Pris Pris     
Pris for deltagelse  
1.750 kr. ekskl. moms for medlemmer af SESAM (*). 
2.250 kr. ekskl. Moms for medlemmer af DANVA. 
4.000 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 specialister 
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 8681 5015 
info@sesam-world.dk 
www.sesam-world.dk 



Nyt fra SESAM Sverige 

SESAM Sverige möteSESAM Sverige möteSESAM Sverige möteSESAM Sverige möte    
Titel: Projektledning af automationsprojekt 
Datum: August 2013 
Plats: Tetra Pak, Lund 
 
 

HI[13] - Industri messe og konferencer 

3. – 6. september hos MCH, Herning 

SESAM er på HI[13] messen 3.-6. september 2013 
 
SESAM er blevet tilbudt i forbindelse med HI[13] messen den 3.- 6. september 2013, at stå for konference/seminar de-
len inden for automation og industriel it.  
SESAM er et ERFA netværk indenfor automation med mere end 170 medlemsvirksomheder. 
 
På HI[13] bliver der mulighed for, at høre præsentationer som fokuserer på automation i forskellige brancher. 
Temaerne bliver: (med forbehold til rettelser): 
 
03.09: Produktionsoptimering, ordreafvikling, OEE mm. Systemplatform: MES & ERP 
04.09: Opbygning af produktionslinjer. Systemplatform: Drivers, PLC & SCADA  
05.09: Opbygning af procesanlæg: PLC, SCADA og DCS  
06.09: Indførsel af automation i små & mellemstore virksomheder. 
 
Præsentationerne vil have fokus på forskellige systemplatforme og beskrive elementer såsom: 
Åbenhed, visualisering, service & vedligehold, udviklingsmiljøer, softwarekvalitet og brancheløsninger. 
 
Seminarerne henvender sig til en bred skare af slutbrugere, rådgivere, leverandører, maskinbyggere, udvikler, tekniker, 
system integratorer, tavlebygger, vedligeholdelsespersonale, indkøber m.fl. 
 
Der vil blive udleveret en konferencemappe til hvert seminar med præsentationsmaterialet. 
Der bliver mulighed for at tilkøbe en produktanalyse omkring PLC, SCADA, DCS og MES. 
 
Tilmeldingen til seminarerne er nødvendigt og kan foregå via vores hjemmeside www.sesamdanmark.dk  
 
Kig på vores hjemmeside www.sesamdanmark.dk, måske er et medlemskab også noget for dig og din virksomhed. Her 
kan du ligeledes tilmelde dig vores Nyhedsbrev. 
 
Vi vil glæde os til at se dig på vores stand samt til seminarerne. 
På gensyn 



    

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

Faggruppe medlemmerFaggruppe medlemmerFaggruppe medlemmerFaggruppe medlemmer    

SESAMSESAMSESAMSESAM----SVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmerSVERIGE medlemmer    

3P-Technology Flügger A/S Novotek A/S 
ABB A/S Frederiksberg Forsyning A/S OCO-Tech ApS 

ALECTIA A/S GEA Convenience-Food Technologies A/S Operator Systems 

AN Group A/S GEA Process Engineering A/S Oticon 

Andreasen & Elmgaard A/S Green Matic PC|SCHEMATIC A/S  

Au2mate A/S Grontmij Phoenix Contact 

Arla Foods a.m.b.a. Grundfos A/S Picca Automation A/S 

B&R Industriautomatisering A/S Grundfos Holding A/S PJD A/S 

Balslev Automation A/S Haldor Topsøe A/S Post Danmark Engineering A/S 

Bang & Olufsen Hans Følsgaard A/S PROCES-DATA A/S 

Beckhoff Automation ApS Heptagon ApS Rambøll Danmark A/S 

Beijer Electronic A/S Herning Vand A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning 

Biofac A/S HOFOR A/S Rockwell Automation A/S 
B.V. Electronic A/S  i2r Vest ApS Rockwool International A/S 

Cabinplant A/S I2r Øst A/S Rose Poultry A/S 

Carlsberg Danmark A/S Idé-Pro Engineering & Software A/S Saint-Gobain Isover a/s 

Centrum Pæle ImmuneSecurity A/S Schneider Electric A/S 

Chr. Hansen A/S Innovatic Scanenergi Solutions 

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 A/S 

CP Kelco ApS Invensys Operations Management STRØM HANSEN A/S 

Crisplant A/S Kjærgaard A/S Syddansk Universitet 

Danfoss A/S Knauf 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 
Energinet.dk Norconsult Danmark Aarhus Karlshamm A/S 

FLSmidth Automation Novo Nordisk A/S  
Evikali Norvidan Overseas A/S Aarhus Vand 

Arla Foods a.m.b.a. Insatech A/S Rockwell Automation A/S 
Balslev  Automation A/S Intego A/S  Schneider Electric A/S 
Cabinplant A/S Invensys Operations Management SESAM World 
Coloplast A/S Lantmänn Cerealia A/S SFK Systems A/S 
COWI Lemvigh-Müller A/S Siemens A/S 
Danish Crown  NOV Flexibles Technodan Industrial Controls A/S 
Du Pont A/S NNE Pharmaplan A/S Toms Gruppen A/S 
Elopak Danmark Nordic Sugar A/S Tricon Techsoft A/S 
Eltronic A/S Norvidan Overseas A/S Vandcenter Syd A/S 
GEA Process Engineering  A/S Novotek A/S Velux A/S 
Grundfos Holding A/S OCO-Tech ApS ÅF A/S 
HOFOR Rambøll Danmark A/S  

ABB AB FPA Konsult AB Rockwell Automation AB 
Alfa Laval Lund AB HMS Industrial Networks AB SESAM-World 
Arla Foods AB Invesys Operations Management Skånemejerierne 
B&R Industriautomation AB IT Automation AB Swedwood International AB 
Beckhoff Automation AB Lunds Universitet Tetra Pak AB 

COWI AB Perswtorp Specialty Chemicals AB ÅF Industry AB 
Deltatec Prevas AB Aarhus Karlshamm AB 
DIAB Sverige Quality Systems Scandinavia  

CGI NNE Pharmaplan Tetra Pak Processing Systems AB 

SESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmerSESAM medlemmer    


