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FVM TEMADAG 
Onsdag den 22.marts 2023               

 
 

Fra idé til design (produktgrundlag) - 
Metrologi i hele proceskæden  

       (design, udvikling og produktion)   
 

FVM vil i de næste fem temadage stille skarpt på hele proceskæden fra design af nye 
produkter til fremstillingen af dem, da der er mere og mere fokus fra virksomhedernes side 
på de kvalitetsmæssige og måletekniske elementer i denne kæde.  
 
Vi vil på denne temadag samt de kommende fire temadage beskæftige os med de 
metoder, som i dag både nationalt og internationalt benyttes for at sikre kundetilfreds-
heden. Det hele starter med produktionsgrundlaget (tegning med videre) defineret med 
brugen af Geometriske Produktspecifikationer (GPS) videre til godkendelsen af 0-serie 
(pilotproduktion) og efterfølgende produktionsstart. Desuden vil vi på de fremtidige 
temadage omtale måleusikkerhed og brug af kapabilitetsindekser som metoder til at få 
styr på kvaliteten og forbedringsprocesserne. 
 
En af metoderne til at fastlægge kravene fra design til godkendelse af produktionspro-
cesser og kvalitetsaktiviteter kan findes inden for automotive industrien, hvor de er 
beskrevet i de såkaldte APQP (Advanced Production Quality Planing) og den tilhørende 
PPAP (Part Production Approval Process). Temadagene vil handle om FVM’s forslag til, 
hvordan man kan tilpasse nogle af PPAP-værktøjerne til brug i sin egen virksomhed. 
 
APQP er en struktureret fremgangsmåde til design af produkter og processer i form af et 
standardiseret sæt af kvalitetsstyringsprocedurer, som har gået sin sejrsgang inden for 
produktudvikling, siden FORD Motor Company lancerede metoden i starten af 1980’erne. 
Metoden består af et antal værktøjer og metoder, der forventes benyttet, hvis virksom-
heden skal leve op til kravene i ISO 9001, IATF 16949 eller lignende standarder eller 
supplerende kravspecifikationer.  
  
Den grundlæggende ide med aktiviteterne er at sikre, at produktet lever op til kundens 
forventninger med hensyn til kvalitet og dermed gøre det muligt at tilfredsstille kundernes 
ønsker. Det primære mål med produktkvalitetsplanlægning er at lette kommunikation og 
samarbejde mellem designaktiviteter og dermed sikre, at kundens stemme (VOC) er klart 
forstået, og oversat til krav, tekniske specifikationer og udpegning af særlige vigtige 
egenskaber.  
 
Serien af FVM-temadage vil ikke specielt behandle selve APQP, men vi sætter fokus på 
udnyttelse af værktøjer og metoder på en måde, som vi mener med fordel kan anvendes 
til at afbøde de risici, der er forbundet med konstruktion af det nye produkt og de nye 
produktionsprocesser. 
 
 

Onsdag den 22. marts 2023 
Danmarks Tekniske Universitet 

Anker Engelunds Vej 101, lokale S01 
2800 Lyngby 

 
Send venligst din tilmelding til vores e-mailadresse:  ”industriel@maaleteknik.dk” senest mandag 
den 20 marts 2023.  Vi glæder os til at se dig hos DTU. 
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Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i FVM-temadagen, 
som denne gang tager udgangspunkt i Geometriske Produkt Specifikationer 
(GPS) og brugen af dem.  
 

I moderne produktionssystemer stilles der ofte 
spørgsmålstegn ved, om der genereres en 
merværdi fra inspektionsaktiviteterne, og hvor 
især metrologien (måleteknikken) ofte betragtes 
som en undgåelig udgift.  
Hvem kender ikke situationen, hvor en 
virksomhed har købt et nyt ”nøjagtigt” 
produktionsudstyr, hvorefter man ikke anser det 
for at være nødvendigt at måle de producerede 
emner med andet end en skydelære. 
  
Husk igen: Du kan ikke producere mere 
nøjagtigt, end du kan måle. 
 
Dokumenteret kvantificering af økonomiske 
fordele ved metrologi er generelt ikke 
tilgængelig. De fem temadage præsenterer 
konkrete eksempler fra industriel produktion, 
hvor merværdien af metrologi i fremstillingen 
diskuteres og muligvis kvantificeres. Fokus i 
temadagene er den forbedrede effektivitet 
genereret af metrologi, når den bruges på 
produkt- og procesdesignstadier, samt på den 
forbedrede nøjagtighed og effektivitet af 
fremstillingen gennem bedre måleudstyr og 
proceskæder med integreret metrologi i 
processtyringen. 
 
Temadag 1 

Det første foredrag vil give en generel 
introduktion til de fem temadage.  
Foredraget tager udgangspunkt i en 
fremgangsmåde, som med succes har været 
benyttet af Grundfos. 
 

 
Figuren viser den systematiske gennemgang fra 
de første tegnings/produktkrav til beslutningen 
om, hvilken målestrategi der skal anvendes for   
at sikre overensstemmelse med kravene.  

1. Generel introduktion 
Dan Petersen, Grundfos vil i sit foredrag 
fortælle, hvordan Grundfos er kommet frem til 
denne model, hvad de bagvedliggende 
overvejelser og erfaringer var samt, hvad vi har 
opnået ved at have en så standardiseret 
metode, der bygger på mere end 50 års 
metrologi erfaring. 
Grundfos har udvikling og produktion over hele 
verden, så en ensartet metode til at udvælge og 
validere deres målestrategi er en forudsætning 
for en ensartet produktkvalitet! 
Da udviklingstiden konstant skal reduceres, er 
det tvingende nødvendigt, at udviklingsprojek-
terne bliver gennemført i henhold til tidsplanen 
og de succeskrav, der er til dem. DERFOR har 
Grundfos udviklet denne metrologi udvælgelses 
proces, for at sikre ensartethed, effektivitet og 
læring på tværs af virksomheden. 
 

2. Introduktion til GPS 
Johan Dovmark, Novo Nordisk giver et 
opdateret overblik over de forskellige 
standarder i Geometriske Produkt Specifika-
tioner (GPS). Vi får et indblik i indholdet i nogle 
af de seneste standarder.  
I foredraget kommer Johan også ind på de 
lineære tolerancers begrænsning, og hvordan 
GPS-systemet giver en langt mere entydig 
måde at beskrive funktion, produktionskrav og 
verifikationsmetode på. 

 

3. Introduktion til DS EN ISO 8015: 2011  
Klaus Liltorp, DTU og Jørgen Meinertz, 
Metrologic vil i en samtaleform informere om 
grundlaget for brugen af GPS-systemet 
således, som det er beskrevet i DS EN ISO 
8015: 2011. 
Standarden specificerer de grundlæggende 
begreber, principper og regler, der gælder for 
oprettelse, fortolkning og anvendelse af alle 
andre internationale standarder, tekniske 
specifikationer og tekniske rapporter i de 
Geometriske Produkt Specifikationer (GPS). 
 
Standarden er grundlæggende for GPS og 
gælder for al brug og fortolkning af GPS-
symboler på alle typer tegninger. Udtrykket 
"tegning" skal i denne forbindelse fortolkes i den 
bredest mulige betydning, som omfatter den 
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samlede dokumentationspakke, der specificerer 
emnet. 
 
De 13 krav, som er beskrevet i standarden, 
definerer grundlaget for brugen af GPS-
systemet. Disse krav præsenteres for 
deltagerne. Der sker i form af en samtale om de 
forskellige principper mellem Klaus og Jørgen. 
Herunder defaultprincip, referenceprincip mm. 

 
4. Konstruktørens beretning 
Hvordan fastlægges funktionskravene til et 
emne, og hvordan overføres de fundne 
funktionskrav til tegningen? 
Jens Peder Nørgaard, Asetek  vil fortælle om 
sine erfaringer fra indførelsen og brugen af GPS 
på tegningerne. 
Hvordan tolerancesættes en tegning? Det er 
konstruktørens ansvar at fastlægge entydige 
tolerancer på tegningen, men desværre er langt 
de fleste tegninger ikke entydige, hvorfor det er 
op til måleteknikeren at bestemme måleproces-
sen. Derfor vil der i sådanne tilfælde være stor 
sandsynlighed for, at der forekommer forskellige 
resultater ved målinger hos kunden og hos 
leverandøren. 
 
5. Produktion af et emne.  

Gennemgående eksempel også i de kommende 

temadage. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Klaus Liltorp, DTU og  Mogens S Højmose, 
KP Components vil præsentere en konkret 
tegning over et emne. Hvilke problemer kan der 
være med tegningen. Kan vi splitte den ad 
(partitionere) i funktionselementer og sætte 
tolerancer på hvert element. (DS EN ISO 
17450-1: 2011). 
 
Første trin i processen fra ide til præsentation 
på markedet: Fastlæggelse af emnets tiltænkte 
funktion ved hjælp af en entydig tegning ud-
arbejdet gennem brug af GPS. 
Under gennemgangen af tegningen vil der 
blandt andet være omtale af følgende emner: 
Associering. Hvad betyder flere af de vigtige 
begreber omkring måling af en cylinder.  

 

Hvordan fastlægges midtplanet i en flade eller 
en centerlinje i en cylinder etc… (Demonstration 
af forskellene mellem de forskellige beregnings-
metoder (associeringsmetoder) gauss, min-max 
(Chebychev), største indskrevne og mindste 
omskrevne cylindre, etc…). Hvad er default, 
hvis der ikke er specificeret en bestemt associe-
ringsmetode? Det vil sige: Hvordan skal et 
givent element evalueres, hvis der ikke er angi-
vet en modifikator i forbindelse med elementet. 

Forskelle i fortolkningen af de samme symboler 
mellem ISO og ASME (USA system) . Det bety-
der, at der er en lang række forskelle mellem de 
to standarder som for eksempel, hvordan paral-
lelitet mellem to cylindre beregnes. 

Brug af værktøjerne i ISO og ASME i 
forbindelse med geometrisk tolerancesætning 
kræver den nødvendige viden af medarbejderne 
og ikke mindst kommunikation med hinanden. 
Det kan for eksempel være erfaret gennem 
deltagelse i FVM´s AUKOM-GPS kursus. 
 

6. Søren Kynde vil afrunde dagens program og 
give et overblik over sammenhængen med de 
næste temadage.  
 
TEMADAG 2, Andet trin: Verifikation af samtlige 
mål på de første prototyper i form af måling af 
udfaldsprøver Evt. flere iterationer. 
Risikoanalyser i form af FMEA (Failure Modes 
and Effects Analysis). 
 
TEMADAG 3, Tredje trin: Fastlæggelse af 
kontrolplaner med tilhørende valg af måle-
processer. Estimering på forhånd af den 
forventede måleusikkerhed i den løbende 
processtyring (MSA og DS ISO 22514-7: 2021). 
 
TEMADAG 4, Fjerde trin: Bestemmelse af 
procesflowet og beregning af maskinperfor-
mance (DS ISO 221514-3: 2020) og 
kapabiliteten i en prøveproduktion (0-serie). 
 
TEMADAG 5, Femte trin: Fastlæggelse af de 
aktuelle procesmodeller i henhold til DS ISO 
22514-2: 2017. Valg af statistisk 
procesinspektion og konstruktion af SPC-kort 
Dokumentering af den endelige 
proceskapabilitet i den løbende produktion. 
Temadagen behandler også den mulighed, som 
findes i DS ISO TR 11462-3: 2020 for at 
validere sine statistiske resultatberegninger. 
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  FVM temadag den 22. marts 2023 
 
 
09.00     Registrering 
 
09.30     Indledning og velkomst til temadagen 
       Steen Ulsøe Hansen, Formand, FVM  
 
09.40    Produktionskæden 
   Dan Petersen, Grundfos  
 
10.25    Kaffepause 
 
10.45  Introduktion til GPS 
       Johan Dovmark, Novo Nordisk 
  
11.25   ISO8015 -  De 13 krav i GPS   systemet 
     Klaus Liltorp, DTU og  
    Jørgen    Meinertz,    Metrologic 
     
   
 
 

 
      
     12.00    Frokost 

 
13.00 Konstruktørens beretning 
      Jens Peder Nørgaard. Asetek 
 
13.45  Fremstilling af et emne 
  Demonstration af fremgangsmåde 
   Klaus Liltorp, DTU og  
  Mogens S. Højmose, KP Components 
  
14.30    Kaffepause  
    
15.00 Opdeling af det valgte emne i elementer 
  Demonstration fortsat 
   
15.45    Afslutning og omtale af sammenhængen   
             med de kommende temadage. 
      Søren Kynde, DFM 

 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM senest 20.03.2023) på industriel@maaleteknik.dk   
       
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1850 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1750 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          i alt kr.: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura. 
 
 
1. Navn:  _________________________________              
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
2. Navn:  _________________________________                          
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
3. Navn:  _________________________________                          
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
 
Firma:    ______________________________       Adresse:_______________________________ 
 
 
Postnr / By: ______________________________ 
 

  
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-lommebogen – á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af bogen, “Geometriske produktspecifikationer, á kr. 100,- plus 
moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, bliver bøgerne leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


