
For virksomheden Mekoprint har DIS supporteret med at videreudvikle 
og beregne den unikt designede buslæskærm af arkitektfirmaet Holscher 
Design, som indgår i en del af Aarhus’ byrum. Læskærmene skulle videre-
udvikles, så de blandt andet fik en ny længde på otte meter frem for de 
oprindelige fire meter. 

Mekoprint er en højteknologisk dansk virksomhed med 500 medarbejdere fordelt på 
afdelinger i Danmark, Østeuropa og Asien, der primært producerer og leverer forskel-
lige komponenter som eksempelvis svejste konstruktioner og løsninger, metalskilte, 
tyndpladeemner, aluminiumsprofiler og kundespecifikke kabelløsninger. Mekoprint 
leverer blandt andet materialer, reservedele og produktløsninger til AFA JCDecaux, 
der er specialister i at lave byudstyr og outdoor-reklamer. I sammenhæng med dette 
henvendte JCDecaux Sweden sig til Mekoprint for at få videreudviklet og produceret en 
buslæskærm, der skal opstilles i den svenske by Gävle, der ligger nord for Stockholm.   

I videreudviklingen af denne buslæskærm var der brug for kompetencer, som Mekoprint 
ikke havde tilknyttet internt i deres organisation, og Mekoprint kontaktede derfor DIS for 
at få support til disse kompetencer.

”Jeg kender DIS rigtig godt fra tidligere projekter og har før draget stor nytte af deres ekspertise 
og konsulenter. Det var derfor oplagt for os at kontakte DIS for at få hjælp til at løse denne 
opgave og dens udfordringer på beregningsdelen,” fortæller Jakob Stautz, Business Unit 
Director hos Mekoprint. 

DIS har blandt andet defineret designet på videreudviklingen af buslæskærmen, der 
er gået fra at være fire meter til otte meter, hvor DIS har gennemført alle nødvendige 
beregninger, så de nye læskærme lever op til svenske standarder. Derudover har DIS 
produceret 3D-modeller, der har været brugt i forskellige præsentationsmaterialer samt 
lavet forslag til manualer, der forklarer, hvordan læskærmens dele skal monteres og 
samles, når konstruktionen skal opføres. 

”Vi har været tilfredse med udførelsen af projektet og har oplevet et stort engagement fra DIS. 
Som en mindre kunde er vi godt klar over, at dette måske ikke er det største projekt for et in-
geniørhus af jeres størrelse, men konsulenterne fra DIS har ydet en virkelig god indsats, og vi 
har hele tiden følt, at vi har fået lidt mere, end hvad vi kunne forvente,” forklarer Jakob Stautz.

Mekoprint er i gang med den sidste del af produktionsmodningen af buslæskærmen, og 
leveringen af de første buslæskærme forventes at være klar til august.

DIS UDVIKLER OG BEREGNER PÅ BUSLÆSKÆRM  
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CREADIS i Polen har vokseværk og er flyttet ind i nye 
større lokaler i centrum af storbyen Krakow, og der 
er hermed gjort plads til nuværende og kommende 
kolleger. Det forventes, at der tiltræder 20 nye 
medarbejdere inden sommer.

DIS introducerede sidste år samarbejdskonceptet DIS Global 
Team, der tilbyder ingeniørkompetencer på tværs af landegrænser. 
I sammenhæng med det nye koncept åbnede DIS afdelinger 
i Polen og Ukraine under navnet CREADIS. De første ansatte i 
Polen kom hurtigt til, faktisk så hurtigt at det første kontor blev for 
småt, og der var brug for mere plads.

Nye større lokaler i hjertet af Krakow blev fundet. Det nye kontor 
er placeret på 12. etage i det moderne Alma Tower, har 750 kvadrat-
meter og skal rumme de nuværende 30 CREADIS-medarbejdere, 
og inden sommer forventes det, at yderligere 20 medarbejdere 
kommer til kontoret.

”De mange nye kvadratmeter i Krakow centrum har været igennem en 
stor ombygning, så kontorets faciliteter ligner de andre DIS/CREADIS 
-kontorer rundt om i verden. Krakow-afdelingen står nu klar til at 
byde vores nuværende og kommende medarbejdere og kunder vel-
kommen,” fortæller Søren Bunk, direktør og partner i DIS/CREADIS.

Placeringen i Polen er ikke tilfældig og slet ikke placeringen af 
kontoret i Krakow, hvor flere internationale videns- og produktions-
virksomheder de senere år også har åbnet afdelinger ligesom DIS/
CREADIS. 

”Der er en utrolig attraktiv arbejdsstyrke i Polen og især i Krakow-
området, der har et velrenommeret universitet, hvor et stigende antal 
højt kvalificerede og veluddannede ingeniører er blevet uddannet fra 
de senere år. Dette er med til at gøre det interessant for os at etablere 
en afdeling i Krakow. Virksomhederne i byen får derved en bred vifte af 
kvalificerede profiler at vælge mellem, når de skal finde medarbejdere,” 
forklarer Søren Bunk.

Medarbejdere i CREADIS er stærkt kvalificerede ingeniører, hvor alle 
enten har en master eller en bachelorgrad på universitetsniveau, 
og der er både nyuddannede og erfarne ingeniører blandt de 
polske medarbejdere. Det er især inden for fagkompetencerne 
automation, el og mekanik, der ansættes folk i afdelingen i Krakow. 

”I den første tid er det meningen, at afdelingen i Krakow skal supportere 
de andre DIS/CREADIS-afdelinger og de projekter, der er i gang, hvor der 
hele tiden kommer nye til. Så det er et kæmpe plus for vores kunder, 
at vi kan tilføje endnu flere kvalificerede ingeniørmedarbejdere til 
organisationen, og vi kan hermed være med til at løse endnu flere 
spændende projekter for dem. På sigt er det meningen, at Krakow-
afdelingen også skal lave projekter og innovative ingeniørløsninger 
for polske kunder,” slutter Søren Bunk.
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Vattenfall vandt tidligere på året retten til at bygge De kystnære vindmøller og Kriegers Flak, der bliver Danmarks 
pt. største havmøllepark. DIS har været med til at udforme og rådgive Vattenfall om de elektriske installationer til 
havmølleparken. Information og beregninger leveret af DIS indgik i det endelige udbudsmateriale.  

Energiselskabet Vattenfall er Danmarks største producent af vind-
energi på land, og med Kriegers Flak og De kystnære vindmøller 
samt Horns Rev 3, som Vattenfall tidligere også har vundet udbud-
det på, er Vattenfall nu også den største operatør af havmølleparker 
i dansk farvand. 

Den nye havmøllepark, Kriegers Flak, der er placeret i Østersøen, 
forventes at stå klar til drift i 2022. Den vil blive Danmarks største 
havmøllepark og vil med sin kapacitet kunne levere bæredygtig 
strøm til omkring 600.000 danske husstande, hvilket svarer til mere 
end 20 procent af alle danske husstande.

I udbudsmaterialet, som Vattenfall indleverede, da de vandt vind-
mølleparken Kriegers Flak, har DIS i tæt samarbejde med Vattenfall 
bidraget med information og beregninger. Det er specielt på den 
økonomiske del på kabeldimensionering, kabellængder, elektriske 
beregninger og Switchgear ITT-dokumenter, at DIS har bidraget. 
Derudover har DIS suppleret med leverandørscreening, lavet 
reviews på indkomne tilbud samt udarbejdet dokumenter om 
de elektriske elementer. DIS har yderligere arbejdet med tidsplan, 
budget og økonomi for hele den elektriske del i tæt samarbejde 
med Vattenfalls Electrical Package Managers.  
 
”Vi havde brug for en viden og erfaring om den elektriske del til offshore-
møller, og det var vigtigt for os, at det var de helt rigtige kompetencer, 
der blev tilført vores organisation. Vi valgte DIS, da de opfyldte vores krav, 
ikke mindst da de har en forståelse for, hvordan vores organisation fun-

gerer og arbejder. DIS’ konsulenter er indgået på lige fod med de øvrige 
Vattenfall-medarbejdere, der har været tilknyttet projektet, og her har vi 
set, at DIS’ konsulenter har en erfaring og fleksibilitet i at kunne indgå i en 
organisation, som ikke er deres egen,” fortæller Bo Svoldgaard, Head of 
Engineering hos Vattenfall.

Fremadrettet skal DIS supportere Vattenfall med rådgivning om alt 
vedrørende elektriske elementer og interfacet til møllerne i den nye 
vindmøllepark Kriegers Flak.  

Vattenfall og DIS er ligeledes i et tæt samarbejde om de to andre 
havmølleparker, som Vattenfall tidligere har vundet i tilsvarende ud-
budsrunder; Horns Rev 3, hvor DIS på nuværende tidspunkt sup-
porterer med viden om elektrisk design til fundamenterne samt De 
kystnære havmøller, hvor DIS bidrager med viden om og løsninger 
til kabler mellem land og møllerne og de elektriske installationer 
samt rådgiver Vattenfalls Electrical Package Managers.

”Vi har en portefølje af eksterne samarbejdspartnere, som vi ved kan 
levere og tilføre og supplere de kompetencer, som vi ikke har internt i 
Vattenfall. Her er DIS inkluderet. De bliver ikke valgt på deres gode navn, 
men på kompetencerne, som de kan tilføje et givent projekt, og at det er 
nemt og konkurrencedygtigt at inkludere DIS. Vi har faktisk også inddra-
get den ene af DIS’ tyske afdelinger, afdelingen i Hamborg, som leverer 
ydelser omkring processer og dokumentstruktur til Vattenfall. Vi ved, at 
det fungerer, og derfor kan vi også udvide samarbejdet med DIS til andre 
kompetenceområder,” slutter Bo Svoldgaard.        

DIS LEVERER VIDEN OG DELTAGER I UDARBEJDELSE 
AF UDBUDSMATERIALE FOR VATTENFALL  

HORNS REV 3
400 MW

KRIEGERS FLAK
600 MW 

VESTERHAV NORD 
180 MW

VESTERHAV SYD  
170 MW



DIS har åbnet en ny afdeling i Aalborg og er dermed rykket tættere på de nordjyske kunder.

DIS er i en markant udvikling. I november sidste år blev DIS kåret 
som Entrepreneur Of The Year i Region Midtjylland og modtog 
derudover Årets Regionale Temapris i Østjylland, og så var DIS for 
sjette gang blandt de nominerede som årets Gazelle-virksomhed. 
For at følge med den fortsatte vækst af kunder og projekter har DIS 
åbnet en ny afdeling i Aalborg.

”Hos DIS har vi en ambitiøs vækststrategi med et ønske om at være 
lokalt repræsenteret, så vi kan komme tættere på vores kunder. Vi 
har længe undersøgt markedet for at udvide med endnu en afdeling, 
og vi ser nu frem til at møde de nordjyske kunder mere lokalt,” siger 
Michael Gadeberg, direktør og partner hos DIS.

Til at udvikle den nye afdeling i Aalborg har DIS ansat Morten 
Nørgaard Morthorst som Senior Project Manager og Business 
Developer. Morten er uddannet elektronikingeniør og projekt-
leder og kommer fra en stilling som selvstændig konsulent, 
hvor han arbejdede med projektledelse og projektprocesser. 
Morten har derudover været ansat hos blandt andre Siemens, 
Alfa Laval og Grundfos i forskellige projektlederstillinger og som 
projektporteføljeleder. Morten er bosiddende i Aalborg og har 
derved med fordel det rette lokalkendskab.

”Der er et stort potentiale for DIS i Nordjylland. Vi får mulighed for 
at styrke samarbejdet med nuværende samt nye kunder, hvor flere 
har efterspurgt lokale ingeniør- og konsulentkompetencer. Dem får 
de nu. Og så har Nordjylland dygtige ingeniører, som helt sikkert 
kan bidrage til og udvide de mange kompetencer, DIS allerede har. 
DIS har fået til huse i et innovativt miljø i NOVI Forskerpark blandt 
andre spændende virksomheder, og jeg glæder mig til, at DIS får sat 
et lokalt præg i det nordjyske,” siger Morten Nørgaard Morthorst, 
Senior Project Manager og Business Developer hos DIS.

DIS’ nye Aalborg-kontor har netop indgået et samarbejde med 
den innovative ’liquid cooling’-virksomhed Asetek A/S, der har 
opfundet og udviklet et høj-effektivt vandafkølingssystem til 
computere og servere. Tilstedeværelsen af begge firmaer i Aal-
borg har udløst opgaven, hvor DIS nu har en projektleder med 
SCRUM-master baggrund til at etablere og rådgive ved nye pro-
cesser. Det lokale aspekt og den lokale kontakt er uundværlige 
selv for et firma som Asetek med en stærk international profil.

Ud over at åbne ny afdeling i Aalborg har DIS i løbet af sidste år 
ligeledes åbnet afdelinger i Ukraine i byen Lviv og i USA i Chi-
cago, Houston og Atlanta samt et nyt kontor i den polske storby 
Krakow. DIS tæller nu i alt 12 afdelinger på verdensplan.

DIS ÅBNER NY AFDELING I AALBORG
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I samarbejde med KEN HYGIENE SYSTEMS har DIS udviklet en robotløsning, der skal indgå i hverdagens steril-
centraler på danske og udenlandske hospitaler.  

KEN HYGIENE SYSTEMS er en innovativ virksomhed med mere 
end 70 års erfaring inden for udvikling, produktion, salg og ser-
vicering af desinficerende opvaskemaskiner, bækkenvaskere og 
laboratorieopvaskemaskiner samt opvaskemaskiner til storkøk-
kener, fødevare- og pharmaindustrien.

DIS og KEN HYGIENE SYSTEMS har tidligere arbejdet sammen 
på forskellige projekter, hvor DIS senest blev bedt om at udvik-
le en robotløsning, der skulle kunne samarbejde i hverdagen med 
medarbejdere på sterilcentraler. Systemet fik navnet KEN HYGIENE 
SYSTEMS AL10.

Kravene til robotløsningen var, at KEN HYGIENE SYSTEMS AL10 
skulle indgå i en hverdag på en sterilcentral, hvor løsningen 
skulle automatisere opgaver, der kræver meget manuelt arbejde 
og ventetid. Den skulle selv kunne transportere vaskeracks fra a 
til b, så personalet slipper for transportopgaverne og slipper for 
vrid i ryg og ben. Yderligere skulle robotten effektivisere fyldning 
og tømning af opvaskemaskinerne, så personalet slipper for hele 
tiden at skulle stå klar. Robotløsningen skulle naturligvis være sta-
bil og selvopladelig, og så skulle den være sikker at bruge i for-
hold til gældende direktiver og standarder.

På baggrund af DIS’ kompetencer inden for mekanik, elektronik 
og software samt projektledelse og styring udvikledes en robot-

løsning bestående af en hæve-/sænkefunktion, en tilslutnings-
funktion samt en skub-/trækfunktion. Disse specialløsninger er 
blevet påbygget en robot fra MiR (Mobile Industrial Robots), der 
fuldautomatisk skal transportere vaskeracks til vaskemaskinerne, 
hente vaskerack efter endt vask og derefter transportere racket til 
en given destination.

”Da vi hos KEN HYGIENE SYSTEMS fik ideen til AL10, var det nærlig-
gende at tage kontakt til DIS, som har alle kompetencerne, der er 
nødvendige i forbindelse med udviklingen af robotløsningen. Vi har 
tidligere haft et tæt samarbejde og kender derfor hinanden godt. DIS 
har altid leveret et meget professionelt arbejde på et højt niveau, og 
vi kunne trygt overlade opgaven til DIS,” siger Kim S. Rasmussen, 
udviklingsdirektør hos KEN HYGIENE SYSTEMS. 

KEN HYGIENE SYSTEMS AL10 skal nu i test på udvalgte sygehuse, 
hvor KEN HYGIENE SYSTEMS glæder sig til at se AL10 leve op til de 
forventninger, både de og deres kunder har til den nye robot-
løsning.

Robotten blev fremvist på verdens største hospitalsmesse i Düs-
seldorf i november 2016 og trak meget stor opmærksomhed fra 
kunder, forhandlere og konkurrenter.

KEN HYGIENE SYSTEMS AL10 er patentanmeldt.

UDVIKLING AF ROBOTLØSNING FOR 
KEN HYGIENE SYSTEMS  
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NYE MEDARBEJDERE

Danmark: Aarhus I Aalborg I København I Esbjerg 

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

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, 
Tyskland, Polen, Ukraine og USA og tæller nu 12 afdelinger på verdensplan og beskæftiger mere end 400 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.
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Siden december har vi budt velkommen til en række nye kolleger: 


