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Opgaver og ansvarsområder:

•Projektledelse

•Produktions IT Arkitektur

•DC’s Produktionsdatabaser

•Standardisering

CV:

•Projektleder, Danish Crown : projekt IT

•Projektleder, COWI : industriel IT og automation, pharma

•Partner, Inova a/s : produktudvikling

•Senior konsulent, Nykredit Data : mægler systemer

•Udviklingschef, Escon Electronic : industriel IT

•Design Engineer, Rambøll: subsea structure

•Site Engineer, Sir Robert McAlpine : construction

•Uddannelse : Ingeniør akademiet, Bygningsretningen

DC Projektorganisation
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•Introduktion 

•Strategi og løsnings arkitektur

•Kravsanalyse, design, udvikling og test

•Risikobegrænsning og alternative løsninger

•Overdragelse til produktionen

•Projektledelse

•Spørgsmål og kommentarer

Agenda



Første danske andels-svineslagteri blev oprettet
i Horsens i 1887. Flertallet indgår idag I DC. 

Danish Crown er en internationalt
orienteret fødevarevirksomhed med 
produktion og salg af fersk svine-
og oksekød - primært i moderselskabet.

Danish Crown er Europas største og verdens næststørste
svineslagterivirksomhed.
Danmarks største kreaturslagteri.

Danish Crown er desuden Europas største
kødforædlingsvirksomhed og en betydelig spiller 
på det europæiske oksekødsmarked.

Danish Crown er blandt top 2-3 af verdens største
kødeksportører og er nr. 1 svinekødseksportør.

• Slagter ca. 19 mio grise om året og 600.000 kreaturer.
• Omsætning på ca. 45 mia om året her af ca. 22 mia til eksport
• Ejet af ca. 9.850 landmænd
• ca 23.000 medarbejder – 4. største virksomhed i DK.
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Om Danish Crown



Strategi og løsningsarkitektur

•Væsentlige spørgsmål der skal besvares

• Hvem planlægger, hvem styrer, hvem kontrollerer?

• Hvilken grad af sporbarhed ønskes?

• Hvorledes sikrer vi en standardisering?

• Hvorledes optimeres omkostningerne?

• Findes der to anlæg der er ens?

• Hvor er fællesnævnerne?

• Hvem er leverandørerne?

• Hvem ejer, drifter og servicerer et afleveret anlæg? 
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ERP

MES / MIS

Manufacturing 
Execution System

Management 
Information System

SCADA – Processtyring

Maskinstyring - Processen



Erfaringerne fra Horsens - Vandfaldsmodel

Projekt model

• vandfaldsmodel

• 2 års projektering 
: 3 års indkøring 
(+)

• ukendt skala
• multidisciplinært
• krav til integration 

og planlægning

Specifikationer

• blackbox
koncepter

• ejerskab af 
snitflader?

• hvem stiller 
kravene?

• sporbarhed i 
kravene?

• ejerskab af 
løsningen?

• svært at ændre 
krav

Udviklingsforløb

• 6 uger til 
integrationstest

• Big Bang
modellen

• tidlig fejl – sent 
opdaget => dyrt

• dynamiske 
effekter udfordrer

• Need-to-have + 
Nice-to-have

• Få store releases
• NIHS

Resourcer

• 1.300 ansatte

• uddannelse
• lige på og hårdt
• datadisciplin

• overblik
• motivation

Arkitektur

• integreret med 
SAP

• monolitisk

• mange snitflader
• single-point-of-

failure ?
• 2-strenget 

driftsstrategi
• meget logik i 

automationslaget
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”Der er jo 
bare IT”.



Strategiskiftet 
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Projekt model

• Agile

• Fokus på 
kommunikation

• Multidisciplinært
• Krav til 

integration og 
planlægning

• Hårde krav til 
økonomi

• Fokus på roller 
og faser

Specifikationer

• Whitebox
koncepter

• Ejerskab af 
løsningerne

• Fokus på 
ejerskab af 
snitflader

• Ejerskab af 
kravene

• Kontrakten – en 
tillidssag

• Fælles mål
• Generelle mål

• Krav tilpasses 
løbende

Udviklingsforløb

• Simulering

• Emulering
• Mange små 

integrationstests
• Slow Fusion

modellen
• Tidlig fejl – tidligt 

opdaget => knapt 
så dyrt

• Dynamiske 
effekter 
minimeres

• Deadlines vs. 
Funktionalitet

• Fokus på Need-
to-have

• Fokus på KPIer
• Meget dynamisk
• Mange releases

• Acceptere 
ændringer

Resourcer

• Test=uddannelse

• Løbende 
tilvænning

• Datadisciplin
• Motivering

• Fælles platform 
for leverandører 
og rådgivere

Arkitektur

• ”Vertikaler søjler 
af funktionalitet”

• Abstraktion fra 
ERP systemerne

• SOA
• Få snitflader
• Færre 

afhængigheder
• 1-strenget 

driftsstrategi

• Min. logik i 
automationslaget

Vi kan også godt tænke os….



Strategiskifte eksempler
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Løbende flytning af 
logik fra PLC lag til 
PC systemer

PC

Grænseflade

PLC

PC

Grænseflade

PLC

Deployerings-
modellen => 
Release Often

Forstå anlægs 
differentiering og 
standardisering

Generel fokus på:
Procesforståelse, Arkitektur, Risici, Uddannelse, FAT, SAT, Indkøring og Drift

Ejerskab og 
tilgængelighed 
af kildekode

Vertikale søjler af 
funktionalitet

Konsensus om 
målbare KPI’er

Standardiseret 
arkitektur

Risikostyring:
Sim / Emulering



Standardisering

01-08-20119



Krav analyse, design, udvikling og test
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• Sikre procesforståelse

• Acceptere ændringer

• Løbende evaluere og måle: 

• holder Business Case’en?

• identificere / evaluere KPI’ere

• hvad giver mest fremdrift

• Risici

• Reprioritere

• Kommunikation

• Interessent analyse

• Kommunikationsplan
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Eksempler på Collaborative /
agile værktøjer 



Risikobegrænsning og alternative løsninger

• løbende identifikation og evaluering af nye og kendte risici

• dokumentere kendt løsning eller håndtering for hver risiko

• forskellige slags risici

• Forkert procesforståelse (forståelse)

• Opgaver falder mellem to stole (ledelse)

• Mulighed for fejl i styringen ikke indarbejdet (urealistisk tillid)

• Ubenyttet funktionalitet (tid og økonomi)

• Manglende respekt for kompleksitet eller dynamiske effekter (erfaring)

• For lidt test eller manglende identifikation for behov for test (erfaring)

• Forkert anvendelse af funktionalitet (uddannelse, løbende test)

• Dynamiske effekter i den samlede performance (erfaring og test)
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Overdragelse til produktionen og drift

• Begynder første dag i projektet

• ITPD er Projektafdelingens 2. kunde

• Overgang fra projekt til SLA

• Respekt om faser og roller

• En organisatorisk og teknisk udfordring
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Projektledelse
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•En mere naturlig måde at arbejde på for udviklere

•Tættere dialog med slutbruger

•Færre misforståelser

•Større ejerskab af løsningen

•Bedre tid til at forstå anlæggets ”intelligens”

•Bedre fokus på need-to-have

•Bedre mulighed (tid?) til at løse arkitektur fejl

•Minimering af risici

•Produktion fra dag 1 i indkøringen

•Set med forretningens øjne

•Mange små irritationsmomenter (mange opdateringer)
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Spørgsmål og kommentarer


