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Mød vores nye kolleger

NY TEKNOLOGI BANER VEJ FOR 

KLIMAVENLIG FORSYNING AF ENERGI 

TetraSpar-projektet støttes af Det Energiteknologiske Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (EUDP), der er en offentlig tilskudsordning, 
der støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at 
indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
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Flydende fundamenter skal gøre det muligt, at vindmøller i 
fremtiden også kan stå på store dybder langt ude på havet 
og forsyne verden med endnu mere grøn energi.

Havdybden gør, at man mange steder i verden ikke kan opsætte hav-
vindmøller, men med nyudviklede flydefundamenter vil vindmøller i 
fremtiden også kunne stå på store dybder langt ude på havet. Hvor 
en havvindmølle normalt er placeret på en stærk havbundskonstruk-
tion, skal en stor flydende pyramidekonstruktion nu holde møllen 
oven vande, imens en tung køl sørger for stabiliteten. 

Udviklingen af de nye TetraSpar-flydefundamenter er et teknologi-
projekt,  der er et samarbejde med blandt andre; Stiesdal Offshore 
Technologies, Siemens Gamesa, Aalborg Universitet og DIS.

I projektet har DIS bistået med udvikling og beregning af struktu-
ren. Baseret på de indledende testresultater fra et bølgebassin på 
Aalborg Universitet har DIS konverteret resultaterne til laster, der 
er påført konceptet for strukturen i beregningsprogrammet ANSYS. 
Beregningsresultaterne har derved dannet grundlag for optimering 
af strukturen og modning af konceptet. Strukturen, med delkom-
ponenter på mere end 60 meter i længde og fire meter i diameter, 
skal ligeledes håndteres under fragt og installation. Den del har DIS 
støttet i forhold til udvikling og sparring om installationsudstyr, trans-
portmuligheder og løfteudstyr, der er designet og regnet i henhold til 
gældende standarder. 

"Vi håber, at TetraSpar-projektet kan være med til at gøre det mere 
effektivt, billigere og klimavenligt at lave strøm. Med konceptets store 
fokus på modularitet bliver omkostningerne eksempelvis lavere, da 
den komplicerede installations- og montagedel flyttes fra havet ind 
til havnen, og kun transporten af den samlede konstruktion og mølle 
foregår på vandet ved hjælp af konventionelle slæbebåde. Ligeledes 
har vi med de flydende fundamenter mulighed for at placere møllen 
på store dybder og derved gøre offshore vindenergi til en reel 
mulighed i egne, hvor det hidtil har været teknologisk og økonomisk 
umuligt," siger Morten Thøtt Andersen, Postdoc og projektleder 
fra Aalborg Universitet.

I januar 2020 transporteres komponenterne til prototypen på fun-
damentet til havnen i Grenå for at blive monteret; her installeres 
vindmøllen på platformen ved kajsiden ved hjælp af en landbaseret 
kran. Herfra bugseres hele konstruktionen til Norge, hvor anlægget 
på en havdybde af 200 meter placeres 10 kilometer fra kysten ud for 
Stavanger.
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Om LINAK
LINAK A/S er en familievirksomhed, ejet af Bent Jensen siden 
1976.  Med mere end 2400 dedikerede medarbejdere, pro-
duktionsfaciliteter i Danmark, Slovakiet, Kina og USA  og med 
datterselskaber og kontorer i mere end 35 lande verden over, 
er LINAK en international innovator inden for elektrisk aktua-
torteknologi. LINAK leverer løsninger inden for industriel auto-
mation, kontor, køkkener og elevationssenge samt en række 
applikationer inden for helbredssektoren.
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Med DIS ProjectBooster udfordres LINAKs hverdag og 
projektudvikling i et intenst træningsforløb.

’Sustainable Danish Dairy’ søger et kompetent firma til a t byg-
ge en kran, der skal flytte en m ælkekarton f ra t appelinje til 
pakkelinje. Hvordan kan LINAK bevæge sig ind på dette nye  
produktområde?  

Sådan lød én af udfordringerne i en intern to-dags ProjectBooster, 
hvor projektledere, styregrupper og projektdeltagere fra 
forskellige afdelinger i producenten af aktuatorsystemer LINAK 
deltog. Træningsforløbet var lavet i samarbejde med DIS, som 
leverede koncept, observatører og spillede kunden. Alt sammen 
meget autentisk - og noget der udfordrede LINAKs organisation. 

Undervejs arbejdede seks teams med trælegetøj-systemet Bi-
lofix og en single-board computer, men der var alvor bag legen, 
for deltagerne skulle følge udviklingsprocessen. Gjorde de ikke 
det, blev arbejdet mere besværligt - leverandøren leverede ikke 
det bestilte, eller leverancerne trak ud.

Hverdagens problemer sættes på spidsen
Mange af de problemer, LINAK ser i hverdagen, blev sat på 
spidsen og afprøvet, for selvom projektet var ganske simpelt, 
og noget helt andet end aktuatorer og kontrolbokse, så viste 
det tydeligt, hvordan der arbejdes med udviklingsprojekter  
i organisationen.

"Det var meget spændende og udbytterigt. Jeg lærte meget 
i løbet af de to dage. Det var kanon at få konstruktiv feedback 
løbende fra observatørerne efter Milestone-møder og at høre, 
hvad der gik godt, hvad der gik skidt, og hvor der var potentiale 
for forbedring," siger Joan Wittenfalk Henriksen, Project Manager 
hos LINAK.

DIS PROJECTBOOSTER 
- GIVER ET LØFT TIL ALLE LED I LEVERANCEKÆDEN

"Simuleringen af et projekt over kun to dage i henhold til vores 
udviklingsproces har været intens, sjov og lærerig. Den har 
be-kræftet os i, hvor vigtigt det er at have god planlægning, 
kommu-nikation, forventningsafstemning med kunden samt at 
udnytte kompetencer på tværs af vores organisation for at 
opnå det bedste slutprodukt," siger Jens Jørgen Nielsen, 
Senior Director hos LINAK.

DIS ProjectBooster 
er en konceptuel simuleringsramme, hvori mennesker, sy-
stemer og strukturer kan udfordres, trænes og analyseres. 
DIS-konceptet er blevet brugt i flere sammenhænge - lige fra 
global implementering af IT og processer til produktudvikling 
og organisationsanalyse.

Tør du prøve din organisation af i en Project-Booster? LINAK 
turde og blev endnu et niveau bedre. Hos LINAK har i alt 240 
medarbejdere været igennem et  Project-Booster-forløb. 

Kontakt mail@d-i-s.dk hvis du vil høre mere om  
DIS Project-Booster.

I ProjectBooster var der stor fokus på motivation og 
ledelse af teams, og med udgangspunkt i feedback fra 
træningen fokuserer LINAK fremadrettet på, hvorledes 
projektledere og team-medlemmer klædes bedre på til at yde 
det optimale.
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DIS GLOBAL TEAM  
– GIVER DIG SPECIALKOMPETENCER

Vokser jeres virksomhed så stærkt, at det er svært 
at rekruttere hurtigt nok? Så kan vores fleksible 
løsning ’Global Team’ hjælpe dig. 

Global Team, der arbejder på tværs af landegrænser, kan 
overtage hele eller dele af opgaven, hvilket giver dig som 
kunde adgang til specialviden, gennemsigtighed og frem for 
alt en hurtigere proces fra udfordring til løsning. 

Med et Global Team-setup kan du skalere din  
teknologiorganisation til meget konkurrencedygtige om-
kostninger eller få adgang til vores meget efterspurgte  
eksperter. Sammen med dig definerer vi behovet og det  
rigtige setup for projektet, hvorefter et tilpasset team arbejder  
videre med projektet. Vores medarbejdere har alle en solid te-
oretisk og praktisk baggrund og er specialister inden for deres  
respektive områder. Alle brænder for teknologi, er innova-
tive og fleksible og er blandt de bedste inden for deres felt.

Alle data behandles og beskyttes i henhold til vores 
ISO9001-certificering. Vores kontorer har projekthoteller 
med individuelt låste døre, så du som kunde kan definere, 
hvem der skal have adgang til projekthotellet. Vi håndterer 
transport af it-udstyr på tværs af grænser.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om mulighederne 
med Global Team.

PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER

Tidligere sagt om Global Team: 

“Vi har arbejdet et par år på den her måde. Fordelen for os 
ved kun at have én konsulent siddende på vores kontor og 
op til fem konsulenter bag ved ham, er at vi kun har et ’point 
of contact’. På den måde skal vores egne folk ikke koordinere 
med fem konsulenter, men kun med den ene, vi har sidden-
de på kontoret. Vi får i princippet fem mands arbejde ved 
kun at tale med én. Det giver os også et mere enkelt informa-
tionsflow, da koordineringen af delopgaver bliver varetaget 
i DIS. Det kræver selvfølgelig, at vi er skarpe på at beskrive de 
arbejdspakker, vi sender ud.”

- Manager Christian Krogh, Vestas.

“Fordelen ved at arbejde med Global Team er den fleksibilitet, 
det giver. Vi har én mand fra DIS siddende hos os, som kan 
sende opgaver ud til sit team af DIS-konsulenter. Så kan vi 
hurtigere sætte et projekt i gang og få det ud over stepperne 

– og om nødvendigt skrue ned igen.”
                    - Personaleleder Jonas Marsbøl, mekanikafd. i GomSpace.



INSPIRATION TIL UDVIKLINGSCHEFEN

CREADIS i USA har åbnet nye kontorer i Seattle 
og Boston.

Boston:
50 Milk St., 16th Floor | Boston, MA 02109, USA

Seattle:
8201 164th Ave NE #200 | Redmond, WA 98052, USA

CREADIS etablerede sig i USA i 2016 og har ud over
de to nye lokationer kontorer i Chicago og Orlando.
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Vi ønsker alle en 

glædelig jul 
samt et 

lykkebringende nytår

På gensyn i 2020

Bliv en del af et netværk hvor vidensdeling, læring og 
networking er i fokus.

For 10 år siden etablerede DIS et netværk for udviklingschefer, 
og i dag er der næsten 100 deltagere. Formålet med netværket 
er at give og modtage sparring samt at få nye idéer fra udvik-
lingschefer fra andre industrielle virksomheder og måske andre 
brancher end din egen.

Med DIS som arrangør afholdes møderne på skift hos de del-
tagende virksomheder. Halvdags-møderne afholdes tre gange 
om året, og der er god tid til at blive inspireret, få diskuteret, 
dele ud af sin egen viden og skabe et personligt netværk til de 
andre deltagere. 

De eksterne inspirationsindlæg har været meget forskelligarte-
de. Et lille udsnit af dem er: Tema om gennembrudsprodukter, 
Automotive engineering, Imageskabelse, Digitalisering, Hvor er 
pucken om fem år og Hvordan får man speed i udviklingsafde-
lingen.

Er du interesseret i at høre mere om netværket, er du meget 
velkommen til at kontakte Søren Rudfred, sru@d-i-s.dk.

NYE KONTORER I USA



PARAMETISK MODELLERING LETTER UDVIKLINGEN
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Hos FLSmidth er de ved at udvikle en ny generation af deres OK™ vertikalmølle.

Den internationale cementkoncern FLSmidth er i fuld gang med udviklingen af en ny version af OK™ vertikalmøllen, der har været 
FLSmidths standardmølle siden 1993. I udviklingsprojektet er der fokus på modellering, standardisering og kostoptimering samt en 
teknisk forbedring af møllen.

Da der findes en typerække af møllen, udvikler FLSmidth maskinen ved hjælp af 3D-værktøjer, herunder SolidWorks, så det er muligt 
at gøre brug af den parametiske modellering i programmet. 

DIS har fungeret som daglig samarbejdspartner med en konsulent hos FLSmidth, der har bistået med design af komponenter ved 
hjælp af parametisk modellering i SolidWorks med henblik på designautomation. Projektet har været fokuseret på tre størrelser af 
FLSmidths OK™-mølle. DIS har yderligere været involveret i videreudvikling af udstyr til specialtransport, da FLSmidths produkter 
har en størrelse, der vanskeliggør transporten, hvor eksempelvis valser til OK™-møllerne er omkring to meter i diameter og vejer i 
omegnen af 30 tons. 

"I dette udviklingsprojekt er en af de store fordele med ekstern ekspertise, at vi får en solid viden omkring det at lave modeller i Solid-
Works, som vi ikke havde i tilstrækkelig grad. Det, vi gerne vil frem til, er, at vi i meget højere grad får det, vi kalder et produktfokus, hvor 
den nye typerække af møllen bliver en standardløsning, hvor kunden får en maskine til en konkurrencedygtig pris samt en hurtigere 
levering," fortæller Jens Mose, Department Manager hos FLSmidth.

AF NY VERTIKALMØLLE

Om FLSmidth
FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og 
cementindustri. De leverer markedets førende løsninger inden 
for design, udstyr og service, som gør deres kunder i stand til at 
forbedre deres resultater, spare på omkostninger og reducere 
miljøbelastning. Deres aktiviteter er globale, og de har 11.400 
medarbejdere repræsenteret i mere end 60 lande. I 2018 havde 
FLSmidth en omsætning på DKK 18,8 milliarder.



NYE MEDARBEJDERE

Danmark | Polen | Spanien | Tyskland | USA

DIS (Dansk IngeniørService A/S) er en international vidensvirksomhed, der leverer 
konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien. DIS blev grundlagt i 1997 og 
har i dag afdelinger i Danmark, Polen, Spanien, Tyskland og USA og tæller 17 kontorer på 
verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører. I Danmark er navnet DIS, og i resten af 
verden er det CREADIS. www.d-i-s.dk.

Siden juni har vi budt velkommen til en række nye kolleger:

Allan Melgaard
Senior Mechanical 
Engineer, 
Copenhagen

Aleksander Birk 
Andersen
Junior Project Manager, 
Aarhus

Daniel Rask
Student Assistant, 
E&A, Aarhus

Daniel Billstrøm
Engineering Manager, 
E&A, Copenhagen

Jonas Bek Jensen
Project Engineer, 
E&A, Aarhus

Anders Weinreich 
Rasmussen
Intern, 
Mechanics, Aarhus

Dominika Kubicz
Intern, HW/SW, Aarhus

Jonas Engelsbak 
Stampe
Student Assistant, 
PMO-Q, Aarhus

Arash Farshidi
Mechanical Engineer, 
Copenhagen

Frederik Eltoft 
Simonsen
Mechanical Engineer, 
Copenhagen

Jonas Kudsk 
Kristensen
Intern, 
HW/SW, Aarhus

Bjarki Andreasen
Intern, 
HW/SW, Aarhus

Frederik Rolighed 
Christensen 
Intern, 
Mechanics, Copenhagen

Kasper Munkholm
Junior Project Manager, 
Aarhus

Christian Valentin
Project Engineer, E&A, 
Kolding

Grzegorz Leskiewicz
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Lasse Dam-Larsen
Mechanical Engineer, 
Aarhus

Jakob Halkjær
Mechanical Engineer, 
Aarhus

Dan Fritsch Jensen
Junior Project Manager, 
Kolding

Jakub Gajek
Intern, 
E&A, Aarhus

Johnny Mikkelsen
Global Key 
Account Manager, 
Copenhagen

Mads Krøyer
Junior Project Manager, 
Aarhus

Malthe Vibæk Eisum
Mechanical Engineer, 
Aalborg

Marc Hagius
Project Engineer, 
HW/SW, Nürnberg

Markus Glavind
Intern, 
Mechanics, 
Copenhagen

Melissa Karner
Sales Manager, 
Seattle

Lorena Perez 
Redondas
Tech Lead, 
E&A, Barcelona

Louise Christiansen
Student Assistant, 
PMO-Q, Aarhus

Miroslaw Dabek
Project Manager, 
Krakow

Morten Tychsen
Senior Software 
Engineer, 
Aarhus

Nadja Schwedler
Student Assistant, 
HR, Nürnberg

Nanna H. Friis 
Nørtoft
Junior Project Manager, 
Aarhus

Niklas Valentin Roed 
Jensen
Intern, 
Mechanics, Aarhus

Michaela Golhova
Intern, 
HW/SW, Aarhus

Michal Zadlo
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Pete Harrits
Senior Specialist, 
Mechanics, 
Copenhagen

Peter Flensborg 
Nissen
Intern, 
E&A, Aarhus 

Piotr Maciuba
Mechanical Engineer, 
Krakow

Riccardo Grosselle
Intern, 
Mechanics, Aarhus

Rune Anker Nielsen
Mechanical Engineer, 
Copenhagen

Ole Gade
CCO, 
Business Solutions, 
Aarhus

Pawel Szczepanek
Software Engineer, 
Krakow

Sveinn Gretarsson
Mechanical Engineer, 
Aalborg

Thomas Nautrup 
Knudsen
Project Manager, 
Aarhus

Thomas Sørensen
Engineering Manager, 
HW/SW, Sønderborg

Silviu Ioan
Project Engineer, 
HW/SW, Nürnberg

Sissel Nohr Welcher
Student Assistant, 
Business Solutions, 
Aarhus

Tomasz Studzinski
Mechanical Engineer, 
Krakow




