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Industri 4.0 

Måleteknik i Automatiserede Systemer 
 
Alle taler om Industri 4.0, men hvad er det egentlig, det handler om? Kan løsninger primært 
udviklet for masseproduktion og bilindustri i Tyskland også fungere hos danske virksomheder, 
som producerer i mindre serier, og som skal være fleksible?  
 
Industri 4.0 er et af de begreber, som gerne inkluderes i, hvad mange kalder ’Den 4. industrielle 
Revolution’ og handler om digitalisering. Hvordan udveksles data mellem forskellige enheder 
såsom instrument, maskiner og måleapparater, og hvad bliver disse data brugt til?  
Vi har i dag mulighed for at opsamle meget store mængder data og analysere dem meget hurtigt. 
Resultaterne fra analyserne kan så bruges til at sende besked tilbage til systemet og korrigere for 
fejl, mangler og behov, igen meget hurtigt. Mange af de processer, som tidligere var manuelle 
processer og krævede en ’mand på gulvet’ eller ’bag ved skærmen’, vil i fremtidens Industri 4.0 
miljø håndteres automatisk i systemet, baseret på data og statistik.  
 
På FVM’s temadag den 25. januar vil vi sætte digitalisering og automation, og hvordan det 
påvirker måleteknik, på agendaen. Hvordan virker måleteknik i automatiserede systemer, og 
hvad bør du tage højde for i forhold til geometrisk opmåling, når systemer automatiseres?  
Udover at vi får en overskuelig introduktion til Industri 4.0 og måleteknik i automatiserede 
systemer, vil virksomheder, som allerede er langt fremme med at automatisere deres måleteknik, 
komme og fortælle om deres erfaringer. Elos Medtech Pinol vil fortælle om deres 100 % måling i 
produktionen ved hjælp af optisk måling og robotter. Lego og Grundfos er begge langt fremme i 
arbejdet med Big Data og Smart Quality. Hør hvordan de griber det an og deres forventninger til 
fremtidens måleteknik i produktionen. 
 
 

Onsdag den 25. januar 2017 
Hotel Comwell Sorø  

Abildvej 100 
 4180 Sorø 

 

Send venligst din tilmelding til industriel@maaleteknik.dk senest fredag den 20. januar 
2017. 
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Industri 4.0 & Måleteknik 

Industri 4.0 er noget af det mest nævnte i 
fagpressen, men hvad er Industri 4.0, og hvad 
betyder det i praksis? Til FVM Temadag den 25. 
januar 2017 vil vi prøve at give et billede af, 
hvad Industri 4.0 er i et måleteknisk perspektiv 
samt give nogle eksempler på, hvordan 
virksomheder bruger de nye muligheder, der er. 
En del af Industri 4.0 er automation, og det 
handler ikke kun om fysiske robotter, men også 
om, hvordan man kan bruge data til at optimere 
sin produktion eller på anden måde bruge den 
information, som ’Big Data’ indeholder. 
 
Hvad er Industri 4.0? 
Man forstår i dag ved begrebet ”Industri 4.0”, 
typisk kaldet den intelligente fabrik, Smart 
Factory eller Digital Factory, en produktion, som 
først og fremmest i produktionen er kendetegnet 
ved handlekraft, ressourceeffektivitet og 
leverandørsamarbejde.    
Dermed er industri 4.0 et element i en 
netværksforbundet, intelligent verden, som 
inkluderer hele livscyklussen for et produkt fra 
konstruktion videre til produktion, installation og 
den efterfølgende dagligdags brug. Industri 4.0 
muliggør således en styring af processerne i 
detaljer og deres optimering gennem brug af 
opsamlede data, hvilket ellers ikke har været 
muligt med den hidtidige praksis. Desuden kan 
det føjes til, at den mere intensive inddragelse 
af leverandørerne giver helt nye muligheder til 
gensidig fordel. På denne måde er det 
tænkeligt, at vi ser fremkomsten af helt nye 
produktionsmetoder og værdinetværk. 
 
 
Industri 4.0 & Digitalisering 

Hans G. Enggrob, Administrerende Direktør hos 
IPU, kommer og giver en introduktion til Industri 
4.0. Han vil blandt andet fortælle om, hvordan 
de nye muligheder kan udnyttes i praksis i en 
virksomheds produktion. Hvordan digitaliserer 
man sin produktion og udnytter store mængder 
data, som kan genereres omkring ethvert 
produkt? Videre, hvordan integreres disse data i 
resten af organisationen og med resten af 
verden, herunder leverandører, kunder og 
slutbrugere?  
 
 
 
 

Quality Data in the Sense of Big Data and 
Industry 4.0 
 
Fra Q-DAS GmbH kommer Dr. Edgar Dietrich, 
som blandt andet er formand for ”ISO/TC 69/SC 
4 Applications of statistical methods in product 
and process management” og deltager i en ad 
hoc gruppe i TC69 omkring industri 4.0 og 
anvendelsen af statistiske standarder. 
 
Edgar Dietrich vil fortælle om aktiviteterne i 
ISO/TC 69/SC og herunder en status på Big 
Data og Industri 4.0 
 
Ifølge Q-DAS er data guld ikke mindst i 4.0, 
hvor beslutninger tages på baggrund af data. 
Men hvordan sikrer man den rette struktur på 
sine i mange tilfælde store datamængder, og 
hvordan konsoliderer man data således, at de 
er valide for evaluering og rapportering? 
 
Selve rapporteringen kan ske på flere måder, 
men i 4.0 stræbes der i mange tilfælde mod en 
automatiseret løsning. Dette uanset om 
rapportering skal ske som en ren information 
eller som online korrektion af procesdata i 
realtime produktion. 
 
Indlægget er på engelsk. 
 
 
100 % måling i produktionen 

En af de danske produktionsvirksomheder, som 
allerede er meget langt fremme i forhold til at 
automatisere produktion og måleteknik, er Elos 
Medtech Pinol. Med udgangspunkt i Lean-
tankegangen har virksomheden modulariseret, 
standardiseret og automatiseret produktionen. 
Udgangspunktet har været, at fleksibilitet er 
vigtigere end hastighed, at robotter kan bevæge 
sig uden afskærmning, og at de kan 
programmeres og omstilles af 
produktionsmedarbejdere. Til FVM Temadag 
kommer Henrik Andersen fra Elos Medtech 
Pinol og fortæller om, hvordan de gennem 
robotter og optiske målinger har introduceret 
100 % kontrol af deres emner i produktionen.  
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Big Data 

På Grundfos arbejder man med ’Big Data’, og til 
FVM Temadag kommer Lejf Formsgaard og 
fortæller, hvordan de bruger informationen til at 
forbedre deres produktion. Hør om de 
erfaringer, som Grundfos har med at opsamle 
store datamængder fra deres produkter og 
analysere disse data for at kunne optimere 
eksisterende produkter og udvikle ny produkter. 
Få også et billede af, hvorledes de opsamlede 
data bruges til at optimere og forbedre 
produktionsmetoder. Hør om de forventninger, 
Grundfos har til opsamling af data i forhold til 
produkter og produktionsprocesser. 
Præsentationen vil give en indsigt i processen, 
teknisk setup, analyseværktøjer, 
beslutningsprocesser, visualiseringsmetoder 
mm. 
 
 
Smart Quality 

Fra LEGO kommer Otto Abildgaard og fortæller 
om, hvad man på LEGO kalder ’Smart Quality’ 
– hvilken konsekvens digitalisering har på 
produkters kvalitet.  
Hos LEGO er man, som i mange andre 
virksomheder, i gang med at se på, hvad 
Industri 4.0 og digitalisering giver af nye 
muligheder ikke mindst i forhold til, hvordan 
slutbrugere oplever LEGO’s produkter. Man vil 
gerne udforske de nye muligheder i en bred 
forstand og har derfor en projektgruppe, der 
arbejder specifikt med digitalisering af 
produktion og produktionsprocesser.  
Til FVM Temadag vil Otto Abilgaard give et 
indblik i, hvordan en digital produktionsproces 
resulterer i nye måder at arbejde på, og 
hvordan mulige, nye værktøjer kan introduceres 
inden for området måleteknik. 
 
 
 
Industri 4.0 og Big Data 
Hvordan er sammenhængen mellem Big Data 
og Industri 4.0? Vi opfatter normalt Industri 4,0 
som en del af det begreb, som kaldes ”Big 
data”, da ikke alle de gemte data er relevante 
for Industri 4,0. 
Imidlertid er nye datakilder som for eksempel 
”internet of things” en bestanddel af Industri 4,0. 
Måledataene igen er en mindre del af Industri 
4,0.  
 

 

 
 

Debat 

Som afslutning på FVM Temadag om Industri 
4.0 i et måleteknisk perspektiv har vi inviteret 
foredragsholderne til at deltage i en debat om 
de nye muligheder og udfordringer, 
automatisering og digitalisering bringer med sig. 
Der vil være god mulighed for at stille 
spørgsmål og komme i dialog med 
virksomheder, som har erfaring indenfor 
området.  
 
 
FVM’s ordinære generalforsamling 
 
Umiddelbart efter temadagen afholdes FVM’s 
ordinære generalforsamling (se udsendte 
indbydelse). FVM opfordrer medlemmerne til at 
deltage i generalforsamlingen. 
 
 
Industri 4.0 

 
 (fra WIkipedia) 
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FVM Temadag  
Den 25. januar 2017 
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til Temadagen samt 

nyt fra FVM 
  
09.40    Industri 4.0 
 Hans G. Enggrob, IPU, DTU 
 
10.20 Quality Data in the Sense of Big Data and 

Industry 4.0 (på engelsk) 
 Edgar Dietrich, Q-DAS 
 
11.00 Kaffepause 
 
11.30 100 % måling i produktionen med optisk 

måling og robot 
 Henrik Andersen, Elos Medtech Pinol A/S 

 
 
 
  
 
12.10 Frokost 
 
13.30 Big Data 
 Lejf Formsgaard, Grundfos A/S 
 
14.10 Smart Quality 
 Otto H.A. Abildgaard, Lego A/S  
 
14.50 Kaffepause 
 
15.20 Debat med panel af foredragsholdere    
 
16.00  Afslutning på temadagen 
 
16.15    FVM’s ordinære generalforsamling  

  
 
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden den 20. januar 2017).  
Industri 4.0 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2250 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1850 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1750 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1200 + moms   
  
Konferenceafgift i alt kr.___________ Medlemsnummer_____ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura. 
 
Jeg/vi vil gerne deltage i FVM Temadag:  
 
1. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
2. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
3. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
Firma: ___________________________       Adresse:_____________________________ 
 
Postnr / By: ____________________________________________ 

 
Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe        eksemplarer af Kalibreringshåndbogen á kr. 295,- plus moms og forsendelse. 
Jeg ønsker at købe        eksemplarer af GPS-lommebogen á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  
Jeg ønsker at købe___ eksemplarer af bogen “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og performance” 
á kr. 395, plus moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


