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DIS OPTIMERER MEKANIKDELE OG MATERIALER 
TIL BANEBRYDENDE LASERAPPARAT

Advalight har udviklet et medicinsk laserapparat til behandling af 
hudlidelser. Apparatet er allerede på markedet, og nu ønsker Advalight 
apparatet optimeret på en række punkter, inden produktionen skaleres 
og outsources. DIS blev hyret til at rådgive og udføre ændringer på de 
mekaniske dele i apparatet, som også omfattede forbedringer ved valg 
af nye materialer.

Advalight startede for 10 år siden som et forskningsprojekt på DTU med fokus på 
laserkilder og har siden udviklet sig til en virksomhed, der udvikler og producerer 
medicinske laserapparater med gult (589nm) og infrarødt (1319nm) laserlys. Appa-
ratet benyttes til at behandle hudsygdomme og hudproblemer så som kronisk rødme, 
karsprængninger, ar, modermærker og akne, og netop det gule laserlys er bedre til at 
trænge gennem huden og behandle ovennævnte symptomer i forhold til andre lasere 
med god absorption i blod. Det er kendt at bruge gult laserlys til hudbehandlinger, men 
Advalight adskiller sig fra andre producenter ved, at deres apparat er bygget på faststof 
(krystaller) fremfor på gas eller farvestof. Det gør, at Advalights laser er mere stabil, og 
det sikrer en mere effektiv behandling for patienterne. Brugen af faststof gør desuden, 
at den er billigere og mere driftssikker end andre eksisterende medicinske gule lasere på 
markedet, da der ingen udgifter er til gas og farvestof. Derudover kan systemet også ud-
sende IR laserlys, hvilket øger paletten af behandlinger, man kan foretage med systemet. 

”Vi stod akut og manglede en mekanikressource, som kunne rydde op og give vores tegnings-
portefølje en kvalificeret overhaling, og som kunne konstruere et nyt mekanisk element til 
apparatet i form af ophænget til selve laseren,” fortæller Kasper Vikkelsø Seidler, VP 
Product Engineering hos Advalight. 

DIS rykkede ind med to konsulenter, som sad hos Advalight i en måneds tid og løste 
opgaverne. Viden og rådgivning om materialevalg, kompetencer vedrørende mekaniske 
dele og DIS’ store erfaring med strukturberegning samt SolidWorks blev inddraget til at 
opdatere diverse tegninger på produktet under projektets forløb.

”Samarbejdet med DIS har været en meget positiv oplevelse. Det, at der kommer to konsulenter 
ind udefra, har været en stor gevinst for os. Nye friske øjne på produktet og personer, som ikke 
er fastlåst i en vanetænkning, har gjort, at der er opstået nye kreative løsninger og vinkler. 
Derudover har det været berigende, at de to konsulenter kommer fra en virksomhed af den 
størrelse, fordi de har et stort bagland at trække på i form af erfaring og viden,” slutter Kasper 
Vikkelsø Seidler.
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DIS har deltaget i udviklingen af en all in one-servicestander til byggepladser, som indeholder sikkerheds- og 
førstehjælpsudstyr; remedier, der skal være til stede på byggepladser. DIS har været med til at produktmodne 
enheden samt været med til efterfølgende at rådgive om produktion og materialer.  

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) er en afdeling, som 
hører under Forsvarsministeriet. FES støtter og servicerer militære 
operative enheder og andre myndigheder under Forsvarsministeriet 
ved at have ansvaret for drift og vedligeholdelse af naturarealer og 
ejendomme, som tilhører Forsvarsministeriet.  

I FES’ arbejde med at administrere Forsvarsministeriets arealer 
forvandles disse til tider til byggepladser, eksempelvis ved renove-
ringsopgaver eller ombygning af ejendomme. På byggepladser 
er det lovpligtigt at have forskelligt sikkerheds- og førstehjælpsud-
styr, og i den sammenhæng har FES ønsket at signalere, at de er 
en ansvarlig og synlig bygherre. Derfor har FES udviklet en unik, 
rød mobil servicestander, som indeholder en række remedier 
som eksempelvis kost, svaber, strips, høreværn, åndedrætsværn, 
øjendråber og førstehjælpsudstyr, som oftest på andre byggeplad-
ser står spredt i forskellige stativer rundt på byggepladsen.   
  

FES henvendte sig til DIS for rådgivning og ekspertise inden for 
produktmodning af den mobile enhed. DIS har ligeledes supporteret 
med viden om materialer samt leverandører af disse. Derudover har 
DIS haft fokus på formgivning og produktionsmetoder af standeren i 
tæt samarbejde med FES’ arkitekter. 

”DIS blev kontaktet, da vi gennem vores netværk af samarbejdspartnere 
havde hørt om deres kompetencer med at produktmodne et i forvejen 
defineret koncept. De kompetencer, som DIS har, stod vi og manglede 
for at komme i mål med vores enhed. Især DIS’ kompetente Solid-
Works-evner og -viden har vi draget stor nytte af gennem udvikling 
og produktion af vores enhed,” fortæller Martin Frederik Rosquist, 
arkitekt, cand. arch. hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.  

FES har indtil videre fået produceret cirka 30 styk af den røde mobile 
servicestander, som er med til at servicere og skabe sikkerhed for 
medarbejderne på FES’ byggepladser.  

UNIK DESIGNET SERVICESTANDER TIL 
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE   



3

CREADIS har tidligere i år åbnet kontorer i Chicago, 
Houston og Atlanta. Vi er nu klar til at supportere 
og rådgive amerikanske og internationale virk-
somheder inden for industrien samt klar til at 
hjælpe til med den kommende grønne omstilling, 
som USA står overfor. 

Entréen i USA gør, at CREADIS kan være til stede der, hvor 
CREADIS’ kompetencer og løsninger bliver efterspurgt. Her 
kan CREADIS byde ind med erfaring og ekspertise inden for 
forskellige ingeniørbrancher. I første omgang er det især 
CREADIS’ store viden inden for vindenergi, der er blevet 
bragt i spil.

Flere danske medarbejdere er allerede fløjet over Atlanten, 
lokale ingeniører er ansat, og vi er i gang med de første 
projekter på amerikansk jord. Den daglige ledelse varetages 
af Torben Scheller, som er vores COO i USA. Han kommer 
med en baggrund som ingeniør og har derudover en HD i 
organisation og ledelse fra Aarhus Universitet. Torben har 
tidligere arbejdet syv år i Rambøll i forskellige stillinger med 
fokus på projektledelse og eksekvering.

”Vi har fået en fantastisk start på det amerikanske marked. De 
første projekter er ved at blive løst, og flere kunder og projekter er 
i pipelinen, hvor især CREADIS’ kompetencer inden for vindenergi 
er efterspurgte. Det, at vi kan være tæt på vores amerikanske 
kunder og opfylde nærhedsprincippet, som vi i CREADIS finder 
yderst vigtigt, har skabt stor værdi hos kunderne herovre og gjort 
det nemt at indlede et samarbejde med dem,” fortæller Torben 
Scheller, COO CREADIS Inc.  

Ambitionerne er store for CREADIS Inc.

”Vi vil henover den kommende tid også bringe CREADIS’ øvrige 
kompetencer og store viden fra andre brancher i spil. Der er en 
del amerikanske virksomheder, som synes, at vi er interessante 
på andre brancheområder end lige energi, og flere forespørgsler 
inden for vores forskellige erfaringsområder er allerede kommet 
til,” forklarer Torben Scheller.

Potentialet for at vokse som virksomhed er stor, ligeledes 
på medarbejdersiden, og de første jobopslag i jagten på 
at finde ingeniører i USA er lagt online på CREADIS Inc.’s 
hjemmeside. I begyndelsen bliver CREADIS Inc. supporteret 
med medarbejderressourcer gennem konceptet DIS Global 
Team, hvor de bedste kompetencer fra DIS’ afdelinger i 
Danmark, Tyskland, Ukraine og Polen bliver inddraget i de 
forskellige projekter, men det er ambitionen, at de fleste 
medarbejdere skal komme fra lokalområderne.

Houston

Chicago

Atlanta

Det er med stolthed, at vi siden sidst har modtaget 
anerkendte priser og nomineringer.

Årets gazelle-virksomhed
DIS var i oktober nomineret til årets gazelle-virksomhed for 
sjette gang. En gazelle-virksomhed har i løbet af fire regn-
skabsår hvert år haft positiv vækst og har samlet set fordoblet 
omsætningen eller bruttoresultatet i perioden. I 2003 blev DIS 
gazelle-vinder og løb med førstepladsen blandt de hurtigst 
voksende virksomheder i Østjylland og er efterfølgende 
blevet nomineret som årets gazelle-virksomhed i 2008, 
2009, 2010, 2011 og nu også i 2016.

EY Entrepreneur Of The Year   
I november vandt DIS prisen som EY Entrepreneur Of The 
Year i region Midtjylland. EY Entrepreneur Of The Year er en 
hyldest til de dygtigste og mest innovative vækstskabere. DIS 
er tidligere blevet nomineret som EY Entrepreneur Of The 
Year i 2008, 2009, 2011, 2012 og i 2013. 

Årets regionale temapris
DIS modtog i november Årets Regionale Temapris i Østjylland. 
Det var PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der stod bag 
temaprisen, der for første gang blev uddelt i forbindelse med 
kåringen af Årets Ejerleder. Årets tema var kundefokusering.

Årets Ejerleder 2016
I november var DIS blandt finalisterne til Årets Ejerleder i 
Østjylland. Det var PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, 
der stod bag prisen, som blev uddelt for 13. gang. 

Danmarks bedste ingeniørarbejdsplads
DIS blev i november kåret som Danmarks bedste ingeniør-
arbejdsplads 2016 og fik en sjetteplads i kategorien ”Mel-
lemstore arbejdspladser”. Det er første gang, vi deltog i 
undersøgelsen, hvor der i år medvirkede 128 virksomheder. 
Undersøgelsen blev gennemført af konsulent- og rådgivnings-
virksomheden Great Place to Work.

DIS MODTAGER 
ANERKENDTE PRISER 
OG NOMINERINGER

CREADIS ETABLERER 
SIG I USA
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Den fortsatte vækst for DIS’ sjællandske afdeling har gjort det muligt at flytte til spændende og større lokaler i 
Ballerup.

DIS vækster kraftigt i disse år, og for at have plads til de mange nye 
medarbejdere, der følger med udviklingen, er vores københavnske 
afdeling flyttet fra kontorlokalerne i Skovlunde til nye faciliteter i 
Ballerup. 

De nye kontorlokaler har været igennem en omfattende ombygning, 
og de nye kvadratmeter står nu klar til at matche kundernes krav og 
forventninger.
 
”Vi har længe været på udkig efter egnede lokaler, der kan opfylde alle 
behov. I Ballerup har vi fundet et hus med rigtig mange spændende 
muligheder for at udvide vores ydelser,” siger Lars Tilling, chef for DIS 
København.

På nuværende tidspunkt huser det 1200 kvadratmeter store 
kontor over 35 medarbejdere og giver DIS mulighed for at tilbyde 
alle virksomhedens forskellige ingeniørdiscipliner, hvor kunderne kan 
benytte sig af DIS’ kompetencer og udviklingsfaciliteter samt mulig-
heden for at outsource opgaver helt eller delvist.

”Vi har haft store krav til indretningen af kontoret, så nu er der 
blevet plads til både fleksibilitet og kreativitet, samtidig med at der 
er en høj fortrolighed omkring vores kunders projekter. De nye lo-
kaler rummer separate projekthoteller, hvor vi med høj diskretion 
supporterer og faciliteter med alle DIS’ kompetencer lige ved døren.  
Vi ser en stigende efterspørgsel fra vores kunder i enten at få speedet 
deres projekter op eller simpelthen at løse projekter med vores kunder 
og deres kunder i treenighed med DIS i et projekthotel. Derudover 
rummer det nye kontor DIScover®; et moderne innovationscenter der 
er indrettet på en måde, der giver plads til nytænkning, idéer og inno-
vation,” siger Lars Tilling. 

• Det nye kontor indeholder blandt andet:
- Separate projekthoteller
- Innovationscenter  DIScover®
- Hardwarelaboratorium

• Adresse: Borupvang 5C, 2750 Ballerup

DIS KØBENHAVN FLYTTER I NYE STØRRE LOKALER
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Siemens valgte at inddrage DIS helt fra begyndelsen i udviklingen af nyt testudstyr til test af lejerkomponent 
til vindmøller. Kravspecifikationen blev udarbejdet i fællesskab, og det gav et godt grundlag for at målrette 
selve projektet, så et hurtigt gennemløb blev sikret.

Når Siemens tester vindmøllekomponenter er det ofte i en test-
form, hvor flere komponenter er sat sammen, og hvor de testes 
i store skalaer. Det er en løsningsmodel, som er forbundet med 
mange omkostninger og ofte en dyr løsning at gennemføre. 
I undersøgelsen af at finde nye metoder at teste komponenter 
på kontaktede Siemens DIS og præsenterede nogle overordnede 
tanker og idéer til en plan om en skaleret test af en lejerkomponent.  
Hvor Siemens normalt selv præsenterer idéen og efterfølgende 
selv definerer kravspecifikationer til projektet, gik Siemens og DIS 
denne gang andre veje og valgte at gribe projektet anderledes an. 
DIS blev inddraget i projektet fra dets spæde start og var med til 
at udtænke, idéudvikle og definere projektet. 
DIS faciliterede i begyndelsen af projektet en workshop og en ræk-
ke interviewsessions af relevante Siemens-medarbejdere, og der-
efter udarbejdede DIS en kravspecifikation i tæt samarbejde med 
nøglepersoner fra Siemens.     
    
”Hvis vi, Siemens, selv skulle have lavet kravspecifikation på projektet, 
tror jeg ikke, vi var kommet videre. Det er et kæmpe stykke arbejde, DIS 
har lavet her. De har kunnet konkretisere vores grovidéer til et projekt 
og i sidste ende til et endeligt produkt. Jeg sidder i en ingeniørafdeling, 
som har yderst travlt i hverdagen, hvilket også er en af grundene til, 
at vi har outsourcet dette til DIS. Mangel på tid og ressourcer har 
spillet ind,” forklarer Jan Jacobsen, Head of Department Hub ved 
Siemens Wind Power. 

DIS har kørt projektet fra start til slut og udarbejdet en kravspecifi-

kation samt en produktspecifikation, som detaljeret beskrev, hvor-
dan DIS ville løse de forskellige problemstillinger, projektet bød på.  
Derudover blev der lavet konceptløsning, tidsplan og kostoptime-
ring. Projektet er endt med et testudstyr til en skaleret test af lejer 
udviklet, produceret og testet af DIS. Testudstyret er CE-mærket 
og opfylder de krav, som blev stillet i specifikationerne. Siemens 
plejer normalt selv at styre og definere flere af ovenstående 
punkter i deres projekter, men denne gang har de inddraget DIS 
og ladet DIS styre dem. Projektets faser er alle blevet kørt efter 
Siemens’ standard og krav til, hvordan man udvikler og gennemfører 
udviklingsprojekter og produkter. 

”Det, at vi har arbejdet via denne nye metode, gør, at vi har fået skabt 
et produkt, som jeg ikke tror ville være blevet skabt, hvis vi havde lavet 
det på de gamle præmisser. Derudover har det været tilfredsstillende 
at arbejde med DIS i forhold til hurtigt at kunne få tilført ekstra res-
sourcer samt kompetencer og viden til et projekt, hvor vi ikke selv har 
ressourcer til at byde ind for derved at speede processen og projektet 
op,” fortæller Jan Jacobsen.

Det, at Siemens har inddraget, vist tillid og tiltro til DIS i så stor en 
grad, har gjort, at nogle beslutninger under udviklingen af testud-
styret har været lettere at træffe, og derudover har det også haft 
en betydning, at der ikke har været flere samarbejdspartnere 
med. DIS kender til hele projektets historie og faser og har opnå-
et en form for ejerskab over projektet, som gør, at projektet og 
produktet er blevet så stor en succes.

SIEMENS I UTRADITIONELT SAMARBEJDE MED DIS 
I UDVIKLINGEN AF NYT TESTUDSTYR



Hojat Sadat 
Project Engineer, 
HW/SW, København

Flemming Bruhn 
Jensen  
Project Engineer, 
El/automation, Aarhus
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NYE MEDARBEJDERE
- SKABER MERE DYNAMIK MED VORES KUNDER 

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

Bernhard Sternberg 
Technical Designer,
Hamburg

Christian Liin 
Hansen 
Project Engineer, 
El/automation, Aarhus

Daniel Bak 
Project Engineer, 
El/automation, Krakow

Dawid Misiniec 
Project Engineer, 
El/automation, Aarhus

Danmark: Aarhus I København I Esbjerg 

www.d-i-s.dk I www.creadis.de I www.creadis.com
Tyskland I Polen I Ukraine I USA 

Bartlomiej Zawada 
Project Engineer, 
El/automation, Krakow

DIS er Danmarks førende ingeniør- og udviklingsvirksomhed og leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien i både ind- og 
udland. DIS har afdelinger i Danmark, Tyskland, Polen, Ukraine og USA og beskæftiger mere end 300 højt kvalificerede ingeniører og konsulenter. 
I Danmark er navnet DIS og resten af verden CREADIS. Siden grundlæggelsen i 1997 har DIS haft en stabil vækst og en sund økonomi.

John Walther 
Senior Project Manager, 
Aarhus

Julian Fernandez 
Buezas  
Project Engineer, 
Mekanik, København

Kim Møller Pedersen 
Project Engineer, 
El/automation, Aarhus

Majid Alizadeh 
Project Engineer, 
El/automation, Aarhus

Martin Waldstrøm 
Key Account Manager, 
Aarhus

Morten Bodilsen 
Chief Engineer, 
El/automation, Aarhus

Nermin Omerovic 
Project Engineer, 
Mekanik, Aarhus

Pawel Mosteniec  
Project Engineer, 
Mekanik, Krakow

Pia Amby 
Christensen 
HR-assistent, Aarhus

Siavash Talebi Taher 
Project Engineer, 
Mekanik, Aarhus

Søren Lemvigh 
Christensen 
Project Engineer, 
El/automation, Aarhus

Tom S. Nicolaisen 
Head of Department, 
Nürnberg

Yevhen Trynchuk  
Project Engineer, HW/
SW, Lviv


