
CASE STUDY  

SMURFIT KAPPA 
OG DIAP

I første trin har vi koblet DIAP op  
på vores køleanlæg, hvor vi havde 
nogle tekniske problemer. Ved at 
opsamle temperaturdata i bare  

2 dage, fik vi et helt andet indblik i 
problemstillingen.   

Det har allerede givet os en  
besparelse på 60.000 kr.

CHRISTIAN LUND 
PROJEKTINGENIØR HOS SMURFIT KAPPA 

OPSAMLING AF REALTIDSDATA GIVER  
KONKRETE RESULTATER PÅ KORT TID



HOS SMURFIT KAPPA I KOLDING ER DE KOMMET 
GODT I GANG MED AT BRUGE DIAP. PÅ BARE 2 DAGE 
HAR DET ALLEREDE SPARET VIRKSOMHEDEN FOR 
60.000 KR. TIL EN START BLIVER DIAP BRUGT TIL OP-
SAMLING AF REALTIDSDATA PÅ ET KØLEANLÆG, MEN 
VIRKSOMHEDEN PLANLÆGGER AT BRUGE SYSTEMET 
FLERE FORSKELLIGE STEDER I FREMTIDEN.

Hos Smurfit Kappa i Kolding er projektingeniør Christian 
Lund kommet hurtigt i gang med at bruge DIAP.  
Og det har været en positiv oplevelse på flere fronter.  
Christian fortæller:

“I første trin har vi koblet DIAP op på vores køleanlæg, 
hvor vi havde nogle tekniske problemer. Ved at opsamle 
temperaturdata i bare 2 dage, kunne vi se, at problemet 
ikke var helt som først antaget. Det har allerede givet os 
en samlet besparelse på 60.000 kr”.

Den oplevelse betyder, at Smurfit Kappa nu installerer 
DIAP på et lignende anlæg på en af deres andre fabrikker. 

Det er dog ikke den eneste positive oplevelse, Smurfit 
Kappa har haft med DIAP. Installationen og den første 
opsætning var hurtigt overstået, og det første dashboard 
viste allerede i løbet af få timer brugbare data. Christian 
fortæller videre:

“I starten var jeg lidt betænkelig. Alle siger jo, at deres 
produkt er nemt at gå til, og det holder desværre ikke  
altid. Men med DIAP var det faktisk tilfældet. Jeg har 
brugt under 2 timer på at sætte det op, og jeg får  
allerede stor værdi af de data, vi opsamler”.

Enkel og overskuelig visning af data
I den daglige drift er det vigtigt, at alle i virksomheden 
kan få et overblik over, hvordan den aktuelle status i 
produktionen ser ud. Også her ser Christian Lund store 
fordele ved DIAP.  

“Når man skal vise data for forskellige målgrupper i  
virksomheden, er det altafgørende med enkelthed  
og overskuelighed. Og her er DIAP en stor hjælp.  
Med DIAPs dashboards er det nemt at vise præcis de 
data, man ønsker på en overskuelig måde”. 

Dataopsamling i flere trin
Smurfit Kappa har i første omgang valgt at koble  
DIAP op til deres køleanlæg. På lidt længere sigt er  
der imidlertid planer om at udvide brugen til andre 
områder og projekter.

“Næste trin for os er at bruge DIAP til dataopsamling  
i forbindelse med et internt transportprojekt.  
Vi kigger på en større investering i nyt udstyr, og i den 
forbindelse kan vi bruge DIAP til at opsamle og  
visualisere data omkring vores nuværende proces”,  
siger Christian Lund.

Et større energioptimeringsprojekt er også på tegne-
brættet hos Smurfit Kappa. Her forventer virksomhe-
den at kunne bruge DIAP til at opsamle og analysere  
store mængder data om forbrug af bl.a. strøm,  
vand og energi.

Smurfit Kappa er global leverandør af emballage, fx bølgepapemballage,  
containerboard og "bag-in-box”. Virksomheden har 370 fabrikker i verden  
placeret i 22 lande i Europa og 13 lande i Nord-, Central- og Sydamerika.


