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Vedligehold 4.0
 
En dag med bud på krav til kompetencer og uddannelse, udfordringer med teknologi-
erne samt muligheder og vilkår for fremtiden.

Og selvfølgelig taler vi om netværk.

Tag en kollega eller medarbejder til arrangementer og sammen få en dag med ny 
viden og inspiration og selvfølgelig mulighed for at netværke med andre med interesse 
inden for vedligehold.

09.00:10.00 Registrering, morgenmad og networking

Velkomst v/Allan Pedersen, formand for DDV

Danmarks parathed til Industri 4.0 v/ lektor, ph.d. Erik Skov Madsen, SDU
Op gennem nullerne udgjorde outsourcing og offshoring en trend i dansk produktion.
Ideen var, at vi i Danmark skulle arbejde med nye ideer og innovation og herefter 
overlade det til lavtlønslande at producere. Ved folketingsvalget 15 september i 2011 
begyndte alle folketingets partier pludselig at diskutere, hvordan vi kunne tiltrække 
mere produktion til Danmark. I dag diskuteres der Industri 4.0. Men hvad omhandler 
Industri 4.0? Hvilke kompetencer og uddannelser forventes der at være behov for i 
forbindelse med Industri 4.0? og hvordan er danske produktionsvirksomheder parat til 
at arbejde med Industri 4.0? 

Lektor PhD Erik Skov Madsen ved Center for Engineering Operations Management på 
Syddansk Universitet forsker i Industri 4.0 og vil i sit oplæg komme med bud på svar på 
disse vigtige spørgsmål i forbindelse med den fjerde industrielle revolution – Industri 
4.0.

  

FORSAMLINGSHUSET 10.00-11.00



CELLERNE 11.00 - 12.30

DDV’s netværk og vedligehold
Hvordan bidrager netværkene til optimering af vedligeholdsafdelingerne? 

Celle 1 Johnny Nielsen, formand for el-netværket

Data og vedligehold
Celle 2 Valeri Radkov Voev har arbejdet med  en data-dreven tilgang til  
 maintenance og risk assessment indenfor vindturbiner. Valeri vil dele  
 ud af sin erfaring fra Siemens Wind Power
 Erik Helms vil tale om internationalt samarbejde på Asset Management

Organisering af vedligeholdet
Flere og flere taler om data, el/automatikkompetencer, men hvordan opgraderer man 
sin vedligeholdsgruppe? Hvilken opgaver kommer til, hvilken kan man neddrosle/udli-
citere og hvilken kommer operatørerne til at varetage i fremtiden? 

Celle 3 Bjarke Schrøder, Novo Nordisk

IoT (Internet og Things) – hvad er det?
Hvad er det egentlig for noget, og hvad kan I selv gøre for at undersøge, om det giver 
mening i jeres virksomhed?
Med udgangspunkt i sensorer (populært kaldt dimser) og en udpræget amatøragtig 
”quick and dirty” tilgang, vises det, hvordan du selv kan komme i gang med at få egne 
data på internettet.
Med en simpel pretotyping tilgang, er det nemmere at overskue fordele/ulemper ved 
forskellige typer løsninger. 
Dermed er du bedre klædt på, til at vælge de rigtige teknologikampe i din virksomhed.

Celle 4 Torben Egelund Rauff, Navitas

Byg oven på dit svendebrev
En akademiuddannelse er en overbygning på dit svendebrev. Undervisningen er 
skræddersyet til faglærte og veksler mellem teori og praksis. Du kan bruge det, du 
lærer, fra dag ét. Du kan selv sammensætte dine fagmoduler, og du kan tage uddan-
nelsen, mens du arbejder, i præcis det tempo, der passer dig.

Celle 5 Bo Glerup, uddannelseskonsulent, Erhvervsakademi Lillebælt



Vedligeholdsmodellen

Celle 6 Lars Jenry Petersen, Videnscenter for drift og vedligehold

Stående tapas-frokost og netværk

Grib fremtiden, inden fremtiden griber dig.
Vi skal alle forholde os til fremtiden. At være god til dette bliver vigtigere og vigtigere 
for organisationer og virksomheder.
I dette oplæg viser Henrik Good Hovgaard, hvordan vi med enkle teknikker kan navi-
gere i fremtiden og blive endnu skarpere på hvilke kompetencer, netværk og måder at 
organisere os på der bliver essentielle at mestre.

Vi skal se på 
-  de hårde trends - fremtidens vilkår. De bevægelser vi kan forudse og som vi ikke må 

ignorere
-  de bløde trends - fremtiden muligheder. De trends som har potentiale, men ikke 

kommer af sig selv med sikkerhed
-  game changers: den ene trend, der har potentialet til at ændre spillereglerne for 

jeres område.

I lyset af disse tre spor viser Henrik sit perspektiv på hvilke trends, der bliver allermest 
vigtige at forholde sig til når det drejer sig om optimering og vedligeholdelse. På den 
måde får alle i deltagere både fisk og fiskestang.

  
Dagens udstillere/sponsorer får mulighed for at lave en kort præsentation i tilstødende 
lokale.
Alle deltagere kommer rundt i en forudbestemt rækkefølge.

Celle 1 Implement Consulting group
Celle 2 Videncenter for drift og vedligehold
Celle 3 Foodlube
Celle 4 Uhre & Nybæk
Celle 5 2BM

CELLERNE 14.15 - 15.00

FORSAMLINGSHUSET 13.15 - 14.00

FÆNGSELSGANGEN 12.30 - 13.10



Rundvisning i fængslet

Om livet i fængslet
En tidligere indsat fortælle sine beretninger om livet i fængslet. Livet i misbrug og 
livet i et miljø, som på ingen måde minder om dagligdagen for mange. En verden hvor 
vold, trusler og misbrug er dagsordenen. Mød også en fængselsbetjent, som fortæller 
historien om livet bag murere, og om arbejdet med de skæve eksistenser, der  findes 
”bag murene”.
Groundzero går tæt på den kyniske kriminalitet, som kun de færreste kender til, og 
tager dig med ”bagved” kulisserne i en verden, der er fyldt med mistillid, misforstået 
æresbegreber, svigt og meget andet.

Skipperlabskovs og tak for idag.

SPONSORER
Vil du gerne være en del af dagen med indlæg i tidsrummet 14.15-15.00, vil det være 
muligt som sponsor til 5.000 kr. 
Kontakt Eva Mosegaard, em@ddv.org/3122 4513 for nærmere oplysninger.

FORBEHOLD
Programmet er under udarbejdelse og der vil forekomme løbende ændringer.

RUNDVISNING 15.15 - 16.00

KIRKEN 16.00 - 16.45

FÆNGSELSGANGEN 17.00 - 18.00







Købmagergade 86, 7000 Fredericia

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

7591 4455

www.ddv.org

Bliv medlem

in

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding
www.ddv.org under Arrangementer.

Pris
Early Bird: DDV/Ikke-DDV medlem: 895/1.495 kr. excl. moms.
Efter 1. april: DDV/Ikke-DDV medlem: 1.295/1.895 kr. excl. moms.

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmelding.  
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nr. eller mail.

Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end I uge før afvikling.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os 
venligst.
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