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ELEKTRISK DESIGN 

PÅ FUNDAMENTER TIL NYE 

OFFSHORE VINDMØLLEPARKER

Foto: Vattenfall 

Til Vattenfalls nye havmølleparker 
leverer DIS elektrisk design til 
fundamenterne.

Danmark var det første land i verden, der 
opstillede havmølleparker, og siden første 
opsætning i 1991 er udviklingen fortsat. Til 
energiselskabet Vattenfalls kommende tre 
offshore vindmølleparker, Vesterhav Nord 
og Vesterhav Syd i Nordsøen og Kriegers 
Flak i Østersøen, leverer DIS elektrisk de-
sign til de 113 fundamenter.

- Vi ser DIS som meget kompetente inden 
for elektriske systemer, de gør det godt, 
hvilket de ved et tidligere projekt har de-
monstreret. Så da Vattenfall skulle evalue-
re de tilbud, vi modtog fra fem forskellige 
konsulenthuse, der alle har en gældende 
rammeaftale med Vattenfall, var det ikke 
svært at give DIS en høj score i forbindelse 
med kvalifikationer og referenceprojekter, 
siger Nilas Mandrup Hansen, Civil Design 
Manager hos Vattenfall.

Komplet elektrisk design
I  forbindelse med det elektriske design til 
fundamenterne har el- og automationsaf-
delingen hos DIS udviklet tavledesign og 
specifikationer, kabellister og komplette 
el- og forbindelsesdiagrammer. DIS har 
desuden lavet en belysningsanalyse for at 
sikre overholdelse af gældende standar-
der og regulativer, udarbejdet en lynned-
slagsrapport omkring LPZ-zoner af design, 
udviklet design og specifikation på over-
spændingsbeskyttelse samt lavet kortslut-
ningsberegninger, kabelføringsdesign og 
kabeltværsnitstegninger samt jordings- og 

udligningsdesign. Samtidig har mekanik-
afdelingen været ansvarlig for design af 
monteringsbeslag, 3D-design af elektriske 
tavler samt installationslayout for stikfor-
bindelser, og endelig har DIS lavet layout-
tegninger af elektrisk udstyr installeret 
i fundamenterne.

- Det har været et samarbejde, der har 
forløbet rigtig godt. Vi har ikke følt, at det 
har været en ekstern samarbejdspartner, 
vi har haft på opgaven. Dette skyldes 
i  høj grad det tætte samarbejde, der har 
været mellem Vattenfalls Electrical Design 
Manager og så den projektorganisation hos 
DIS, som har løst opgaven. DIS har forstået, 
hvordan store projekter drives, og at man 
som konsulent ofte er nødt til at udvise stor 
fleksibilitet med henblik på planlægning 
af opgaver. Trods ændringer til både 
tidsplan og designforudsætninger så har 
DIS alligevel udvist stor professionalisme 
i  forbindelse med kvalitet og projekt-
styring, slutter Nilas Mandrup Hansen.
De tre nye havmølleparker forventes at 
stå klar til drift i  2020. De vil blive blandt 
Danmarks største havmølleparker og vil 
med sin kapacitet kunne levere bæredygtig 
strøm til omkring 980.000 danske husstan-
de. 
Til udbudsmaterialet, som Vattenfall indle-
verede, da de vandt de tre havmølleparker, 
bidrog DIS ligeledes med information og 
beregninger.

Om Vattenfall
Vattenfall er et af Europas førende ener-
giselskaber, der i  mere end 100 år har 
elektrificeret brancher og leveret energi til 

private. Vattenfall vil gøre det muligt at leve 
fossilfrit inden for en enkelt generation 
gennem investeringer i bæredygtigt ener-
gisystem gennem vækst i  produktionen 
af vedvarende energi og klimaintelligente 
energiløsninger. Der er omkring 20.000 
ansatte (heraf 250 i  Danmark) med akti-
viteter i  Sverige, Tyskland, Holland, Dan-
mark, Storbritannien, Frankrig og Finland. 
Vattenfall er ejet af den svenske stat og er 
Danmarks største projektudvikler af vind 
på land og til havs.
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Fette Compacting er verdens førende inden for teknologi 
til maskiner til industriel pillefremstilling. For på kort sigt 
at aflaste sin egen afdeling for elektrisk konstruktion 
søgte virksomheden efter ekstern hjælp og kontaktede 
derfor DIS’ tyske afdeling CREADIS.

Ud over gennemgang og berigtigelse af masterplaner samt ud-
arbejdelse af produktions- og kundeplaner har CREADIS også 
overtaget programmeringen af et script til oprettelse af en 
I/O-tabel samt opbygningen og udvidelsen af symboldatabaser 
til udarbejdelse af interconnecting-planer. 

Opgaven med at udarbejde P&ID-planer, dvs. flowskemaer over 
rørledninger og instrumenter, i masterprojekterne var en sær-
lig udfordring. For elektrokonstruktøren er det her nødvendigt 
med ekstra fagviden om anlægs- og procesteknik. Derudover 
er det nødvendigt at have et grundigt kendskab til maskinerne, 
herunder også arbejdsprocesser. 
Derfor har CREADIS sat sig grundigt ind i hele fremstillingspro-
cessen og de relevante standarder og har i tæt og regelmæssigt 
samråd med de ansvarlige medarbejdere fra Fette Compacting 
kunnet foretage de nødvendige tilpasninger af E³-databasen, 
opdatere de pågældende komponenter i masterprojekterne og 
udarbejde planerne. Takket være et godt samarbejde og en re-
spektfuld og målorienteret udveksling blandt alle involverede er 
der fundet og implementeret succesfulde løsninger. 

Heinrich Behrmann, leder af elektrokonstruktion hos Fette 
Compacting, glæder sig over samarbejdet: 

- Det var en god beslutning at få CREADIS med ombord for at 
hjælpe os. Vi havde ganske enkelt ikke kapaciteten til at behand-
le bestemte projekter. Ved at inddrage CREADIS har vi sparet 
masser af tid og har derudover fået høj kvalitet og stor faglig 
viden til huset. Samarbejdet har været meget udbytterigt og har 
givet os nogle friske input.

FETTE COMPACTING FÅR HJÆLP MED
KOMPLEKS E³-KONSTRUKTION

Foto: LTM
 G

roup

Om Fette Compacting
Fette Compacting er verdens førende udbyder af integrerede 
løsninger til hele processen af industriel pillefremstilling. Siden 
2016 er produktporteføljen hos den verdensførende virksom-
hed inden for teknologi blevet suppleret med højeffektive kap-
selfyldemaskiner. Virksomheden er specialiseret i højeffektive 
maskiner til den farmaceutiske industri. I mere end 100 år har 
den traditionelle virksomhed med sine effektive løsninger gjort 
det muligt at producere sikkert, effektivt og rentabelt.



3

The Army Painter’s nye specialmaskine effektiviserer 
produktionen af små malerflasker eksplosivt og åbner 
nye globale salgsmuligheder.

For at kunne følge med efterspørgslen og for at udbygge kon-
kurrenceevnen, havde The Army Painter et stigende behov for 
at få effektiviseret arbejdsgangene i produktionen. 
Virksomheden er leverandør af små malerflasker til spil og sam-
lesæt, og indtil samarbejdet med DIS blev etableret, foregik 
tapningen af malingen og labelpåsætningen manuelt. The Army 
Painter havde behov for en mere innovativ skalerbar løsning og 
kontaktede DIS’ afdeling for specialmaskiner og udstyr, der ef-
terfølgende har været med hele vejen fra analyse, rådgivning og 
konstruktion over fremstilling, installation, indkøring og træning 
til service af udstyret.

Effektivisering af produktionen
Til denne udviklingsopgave har DIS leveret en specialmaskine 
bestående af standardenheder sammenbygget med special- 
udstyr, der fuldautomatisk påfylder malingen i  150 forskellige 
farver og viskositeter på malerflasker i to størrelser. 

Før maskinen blev installeret, producerede fem operatører det 
daværende behov, nu producerer linjen betjent af en operatør 
11.000 færdige emner per skift. Den fuldautomatiske maskine 

håndterer dagligt mange forskellige batch og farvevalg, hvilket 
betyder mange skift. 

Nye kunder og muligheder
Udviklingen af en helt ny specialdesignet maskine er en kom-
pleks opgave, og den nye teknologi gav også udfordringer i op-
startsfasen og i indkøringen af maskinen.

- Vores produktion er blevet meget mere effektiv, men komplek-
siteten i en ny specialmaskine har været større end forventet, 
og det første år har været lærerigt men også tungt. Men der har 
i hele projektforløbet været en god dialog og stor villighed fra 
DIS’ side til at løse udfordringerne, og når vi ser tilbage, så har 
det bestemt været det hele værd. Vi har fået flere nye spæn-
dende aftaler, blandt andre med Disney, hvor vi leverer malings- 
sortimenter færdigpakket i sæt til nogle af deres kendte spil - en 
opgave vi ikke havde kunnet tage før, siger Bo Penstoft, CEO hos 
The Army Painter.

DIS LEVERER SPECIALMASKINE, DER GIVER 
ORDRE FRA DISNEY

Foto: The Arm
y Painter

Om The Army Painter
The Army Painter, der er grundlagt i 2007, producerer krigs-
malingserier af høj kvalitet samt exceptionelle hobbyværktøjer 
og ekstra udstyr til figurkrigsspil. Virksomheden, som består af 
ca. 30 medarbejdere, har produktion og lager i Hørning ved 
Aarhus og salgskontor på Sjælland.



OTTENDE GAZELLE TIL DIS
DIS er for ottende gang blevet kåret som gazelle-virksomhed - en stor 
anerkendelse af DIS, og noget vi naturligvis er meget stolte af. I 2003 
blev DIS gazelle-vinder og løb med førstepladsen blandt de hurtigst vok-
sende virksomheder i Østjylland og er efterfølgende blevet kåret som 
gazelle-virksomhed i 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 og nu også 
i 2018.
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DIS’ afdeling i Esbjerg er flyttet i større lokaler i det nye kontor-
domicil, House of Offshore Innovation, på Esbjerg Havn. Med 
DIS’ høje fokus på offshore-industrien glæder vi os over at være 
kommet tættere på offshore-miljøet. 
Den nye adresse er: Kanalen 1, 6700 Esbjerg.

Foto: H
ouse of O

ffshore Innovation

Anders Søe-Jensen, tidligere topchef i  blandt 
andet Vestas og GE Offshore og nuværende CEO 
i  udviklingsvirksomheden Bladena, gav sit bud på 
den forventede udvikling for windturbine-industrien 
ved et event for vindindustrien, der var arrangeret 
af CREADIS i  Hamburg. Highlight er gengivet i denne 
artikel.

De almindelige industrielle virksomheder er kommet til 4. 
generation af udvikling, kaldet Industry 4.0.

- Vindmølleindustrien er på vej mod 3. generation, som man 
passende kunne kalde ”Windturbine 3.0”. Denne fremtid vil 
give gode muligheder og også udfordringer til hele branchen, 
siger Anders Søe-Jensen.

Målet er: Det skal kunne betale sig økonomisk at bruge vind-
energi. ROI skal kunne konkurrere med sol, kul og olie, og man 
skal sikre en stabil drift med lave vedligeholdelsesomkostnin-
ger for vindmølleejerne.

Hvis man sammenligner med bilindustriens udvikling, kan man 
få et praj om, hvad der skal til for at vinde kapløbet om den 
mest økonomiske måde at producere strøm på. Her er specielt 
to forhold vigtige:

Standardisering
Se på bilindustrien, her er en stor del af shared components på 

tværs af konkurrenter. Det samme kommer til at ske i vindmøl-
leindustrien for at nedbringe cost og sikre stabilitet.

Nye tekniske løsninger
I dag fremstilles eksempelvis vinger, der er over 100 m lange 
efter stort set de samme principper som i vindmøllens barn-
dom. Nye teknologiske og simple løsninger er på vej. De vil 
sikre stærkere og lettere vinger - igen til en lavere kostpris. Lig-
nende løsninger er på vej i andre af møllens komponenter.

- Jeg tror, at inden for få år vil der ske en fantastisk udvikling 
i vindmølleindustrien lig det, der er sket i næsten alle andre in-
dustrier. Det vil sikre gode stabile møller, der producerer grøn 
energi til os alle sammen, slutter Anders Søe-Jensen.

PÅ TÆRSKLEN TIL “WINDTURBINE 3.0”

DIS ESBJERG ER FLYTTET
I NYE OMGIVELSER
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I  sprøjtestøbeproduktionen og i  montagen hos 
plastrørsproducenten Wavin har tre af deres robotceller 
fået nye visionsystemer.

Hos Wavin, der er leverandør af rørsystemer i plast til afløbs-, 
vand- og VVS-sektoren i Europa, skulle visionsystemer på tre 
af deres robotceller i sprøjtestøbeproduktionen og i montagen 
opdateres og strømlines, så maskinernes forskellige vision sy-
stemer blandt andet fik ens brugerflade.

Under opdateringen af de tre robotceller har DIS assisteret 
med at udvælge og udskifte hardware, designe ny vision soft-
ware og designe en fælles brugerflade for de tre visionsyste-
mer på trods af systemernes forskellighed.
To af robotcellerne fik opgraderet deres hardware, software 
og brugerflade og kan nu foretage en komplet 3D-scanning af 
hele gribepladen på et øjeblik. Ud fra 3D-informationen loka-
liseres et emne, og dets koordinater sendes til robotten, der 
opsamler emnet. Den tredje robotcelle bevarede sin tidssva-
rende hardware, men fik opgraderet software og brugerfladen.

3D-vision gjort brugervenligt
En stor del af brugerfladen omhandler indlæring af nye emner, 
hvor der til det formål er udviklet en simpel og ensartet proce-
dure. 

- Indlæring af et nyt emne på en maskine kræver kun oprettel-
sen af en CAD-fil, hvor robottens gribepunkt er markeret samt 
indstilling af 4-5 parametre, der kan efterlades i default-indstil-
lingen. Visionsystemet tager hånd om resten og sørger for at 
dirigere robotten ned til gribepunktet, medmindre emnet ligger 
på en måde, der gør, at det overhovedet ikke er gribbart. Her er 
det til gengæld muligt at indlære et alternativt gribepunkt ved 
blot at oprette en ekstra CAD-fil, hvor et alternativt gribepunkt 
er markeret, forklarer Jesper Bjerre, Project Manager hos Wavin.

Et ønske fra Wavin er at kunne flytte svært håndterbare emne-
typer over på den ene af de tre maskiner. Dette baner vejen 
for en kommende opgradering, som går ud på at muliggøre 
indlæring af et vilkårligt antal alternative gribepunkter, så selv 
disse emner kan gribes af robotten på én eller anden måde. 
Hidtil har disse svært håndterbare emner kun været håndteret 
af menneskehænder.

- Vi har allieret os med DIS flere gange igennem de sidste 10 
år, og endnu engang har det været et godt gensidigt samarbej-
de. Vi valgte DIS til denne opgave på baggrund af deres meget 
kompetente viden inden for vision, og fordi DIS havde de nød-
vendige testfaciliteter, som opgaven krævede. At arbejde med 
visionsystemer er meget spændende men også ret komplekst, 
det er en teknologi, der hele tiden er i proces, så selv om må-
den, vi lavede systemet på, allerede nu er ændret, er anlægget 
blevet, som vi ønskede, siger Jesper Bjerre.

ROBOTCELLER FÅR NYE VISIONSYSTEMER

Om Wavin
Wavin Danmark blev grundlagt i 1957 og er i dag en del af 
Mexichem Group. På verdensplan beskæftiger Wavin om-
kring 5.000 medarbejdere, hvoraf de cirka 350 findes i Dan-
mark. Virksomheden er leverandør af rørsystemer i plast til 
afløbs-, vand- og VVS-sektoren.
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DIS (Dansk IngeniørService A/S) er Danmarks førende ingeniør- og udviklingsvirksomhed og 
leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien i både ind- og udland. 
DIS har afdelinger i Danmark, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og USA og 
tæller nu 18 kontorer på verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører og konsulenter. 
I Danmark er navnet DIS, og i resten af verden er det CREADIS. Siden grundlæggelsen i 1997 har 
DIS haft en stabil vækst og en sund økonomi. www.d-i-s.dk.

Siden september har vi budt velkommen til en række nye kolleger:
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Siden september er DIS/CREADIS vækstet med 5,71 procent i antal medarbejdere.


