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temamøder og workshops
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fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold



Bliv medlem af DDV og få adgang til stor faglig viden, inden for vedligehold 
på dansk og europæisk plan. 

Fordele ved medlemskab
• Deltag aktivt i faglige netværk indenfor driftoptimering og vedligehold
• Få adgang til stor know-how, gennem foreningens 1.300 medlemmer
• Deltag i konferencer til fordelagtig medlemspris
• Modtag medlemsmagasin 4 gange om året
• Opdater dine personlige kompetencer og udvid dine relationer

www.ddv.org
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30. august
Kl. 12.30-16.00
Vattenfall Vindkraft A/S 
Exnersgade 2 
6700 Esbjerg

6. september
Kl. 8.00-17.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

7. september
Kl. 8.00-17.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

13. september
Kl. 13.00 -13.00
Færch Plast
Rasmus Færchs Vej 1 
7500 Holstebro. 

Få en præsentation af nyt koncept for vedligehold, et Ph.d.  
forskningsprojekt fra foråret 2016 med fokus på vindmøller. 

Andre brancher kan få glæde af projektet, da det ofte er 
de samme udfordringer man står over for uanset om man 
vedligeholder en vindmølle eller et hvilket som helst andet 
anlæg.

Med henvisning til tillæg i Stærkstrømsbekendtgørelsens 
afsnit 6, (IEC 60 364) for eksplosionsbeskyttede installa-
tioner, bl.a. standarden. DS/EN 60 079-14, skal personer, der 
projekterer, konstruerer eller udfører installation af elektrisk 
udstyr i eksplosionsfarlige områder, være specielt uddannet 
og kvalificeret hertil.

Med henvisning til tillæg i Stærkstrømsbekendtgørelsens 
afsnit 6, (IEC 60 364) for vedligeholdelse af eksplosions-
beskyttede installationer, bl.a. DS/EN 60 079-17, skal per-
soner, der enten er ansvarlige for elektriske installationer 
eller udførende reparatører etc. være specielt uddannet og 
kvalificeret, når arbejdet eller ansvaret omfatter elektriske 
installationer i eksplosionsbeskyttet udførelse.

Et besøg på en virksomhed, hvor Driftsovervågning (SRO) 
bruges som optimeringsværktøj.
Færch Emballage er en væsentlig spiller med produktionen 
af emballage til fødevare industrien - ikke kun i Danmark men 
også i UK og Frankrig.

TEMAMØDE: Nyt koncept for vedligehold (gratis)

TEMAMØDE: Systematisk vedligeholdelse indgår i planlægningsprocessen (gratis)

WORKSHOP: Konstruktion, udvælgelse og opbygning af installationer, ATEX

WORKSHOP: Vedligeholdelse af el-installationer i eksplosionsfarlige områder, ATEX

14. september
Kl. 14.00 -17.00
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

15. september
Kl. 12.00 -20.00
CeramicSpeed
Nørgårdsvej 3
7500 Holstebro

22. september
Kl. 14.00 -17.00
Danhostel Ringsted
Sct. Bendtsgade 18
4100 Ringsted

Generel information om ordningen og tankerne bag netvær-
ket. Du får en introduktion til energiledelse samt et overblik 
over, hvad der skal til, for eventuelt at blive certificeret. Efter-
middagen afsluttes med en virksomhedscase, hvor erfaringer, 
fordele og ulemper præsenteres set fra en virksomheds- 
synspunkt.

Få inspiration til markante omkostningsreduktioner i driften, 
og mød andre fra industrien, der også har fokus på energibe-
sparelse og optimering af vedligeholdsomkostningerne.
I mange virksomheder er lejer en betydelig faktor for de 
samlede vedligeholdsomkostninger, da udskiftningen ofte 
er tidskrævende og kan være med driftsstop til følge. Med 
tilstandsbaseret overvågning, kan du komme på forkant med 
vedligeholdelse og finde den bedste vej til optimering i din 
virksomhed.
På temamødet får du ny viden om, hvordan lejer kan op-
timeres til netop dit behov, og hvorfor det kan svare sig at 
optimere lejer i driften. I løbet af dagen får du også mulighed 
for at prøve en racercykel med CeramicSpeed-lejer.

Generel information om ordningen og tankerne bag netvær-
ket. Du får en introduktion til energiledelse samt et overblik 
over, hvad der skal til, for eventuelt at blive certificeret. Efter-
middagen afsluttes med en virksomhedscase, hvor erfaringer, 
fordele og ulemper præsenteres set fra en virksomheds- 
synspunkt.

Introduktionsmøde: Opstart af energiledelsesnetværk, Vest (gratis)

Introduktionsmøde: Opstart af energiledelsesnetværk, Øst (gratis)

TEMAMØDE: Tilstandsbaseret overvågning af keramiske lejer (gratis)
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28. september
Kl. 8.30-15.30
Hejse Kro
Skærbækvej 17
7000 Fredericia

11. oktober
Kl. 13.00-16.00
Terma A/S
Hovmarken 4
8520 Lystrup

13. oktober
Kl. 14.00 -20.00
Lindpro A/S
Fabriksparken 58
2600 Glostrup

Mobile Maintenance, Service Maintenance, Predictive Main-
tenance, IoT, Big Data & Enterprise Wearables

- hvilke muligheder giver det for din 
virksomhed og dine vedligeholdsopgaver? 

Terma har de sidste tyve år været Danmarks førende inden 
for Aerospace, Defense and Security - en position, der kom-
mer fra bl.a. deltagelse i F-16 kampflyet. Danmark har nu 
valgt at købe F-35 kampflyet, der produceres af Lockheed 
Martin Corporation. For Terma betyder det, at man i de 
næste mange år skal producere dele til dette fly.

Få inspiration til markante omkostningsreduktioner i driften, 
og mød andre fra industrien, der også har fokus på energibe-
sparelse og optimering af vedligeholdsomkostningerne.
I mange virksomheder er lejer en betydelig faktor for de 
samlede vedligeholdsomkostninger, da udskiftningen ofte 
er tidskrævende og kan være med driftsstop til følge. Med 
tilstandsbaseret overvågning, kan du komme på forkant med 
vedligeholdelse og finde den bedste vej til optimering i din 
virksomhed.
På temamødet får du ny viden om, hvordan lejer kan op-
timeres til netop dit behov, og hvorfor det kan svare sig at 
optimere lejer i driften. I løbet af dagen får du også mulighed 
for at prøve en racercykel med CeramicSpeed-lejer.

KONFERENCE: Mobile Maintenance: IoT, Big Data & Enterprise Wearables (gratis)

TEMAMØDE: Vedligeholdelse af højteknologisk produktionsudstyr (gratis)

TEMAMØDE: Tilstandsbaseret overvågning af keramiske lejer (gratis)

26. oktober
Kl. 9.30-15.00
Implement Consulting 
Group
Strandvejen 54
2900 Hellerup

15. november
Kl. 8.30-15.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

6.-7. december
Kl. 8.30-16.00
DSB, Kursusstation 
Knudshoved
Fyrvej 1
5800 Nyborg

Vejen til lavere omkostninger og øget pålidelighed. 
I mange år har det præventive og systematiske vedligehold 
været god latin, men i mangel på bedre. Nu har den tekno-
logiske udvikling inden for de seneste år imidlertid skabt et 
solidt fundament for en omfattende fornyelse af, hvordan 
vi arbejder med teknisk vedligehold, og muliggjort en langt 
mere optimal og individuelt orienteret tilgang til opgaven. 
Teknologiske begreber som IoT, M2M, og Big Data bliver i 
stigende grad en del af vedligeholdsfunktionens dagligdag, og 
man taler nu hellere om prædiktivt vedligehold fremfor den 
klassiske forebyggende vedligehold. Deltag i dette seminar 
og få indblik i de grundlæggende forudsætninger, vigtige 
overvejelser, og ikke mindst en række inspirerende cases, 
hvor virksomheder har udnyttet teknologien i vedligeholds-
funktionen til at øge effektiviteten, reducere omkostninger og 
muliggøre helt nye koncepter.

Strategisk planlægning af virksomhedens indkøb og udform-
ning af industrikøleanlæg.
Energibesparelsespotentialet i industrielle køleanlæg er stort 
og med den rigtige ledelsesstrategi for virksomhedens anlæg, 
kan der spares mange penge på indkøb af komponenter og 
besparelser i energiforbruget. Men hvordan kan en Master-
plan for virksomhedens køleanlæg se ud? 

Du får styr på de forskellige termer inden for vedligehold, og 
du får redskaberne til at udarbejde den bedste vedligeholdel-
sesstrategi for jeres virksomhed.

WORKSHOP: Ledelsesstrategi for industrielle køleanlæg

WORKSHOP: Vejen til bedre vedligehold-få styrket dine faglige kompetencer

KONFERNCE: Digitalisering af Vedligehold (gratis)



Praktisk viden og godt netværk  
- også for studerende
Det er gratis for studerende at være medlem af DDV i op til et år efter endt uddan-
nelse. På den måde kan du netværke med andre og få praktisk viden om dit fag. 

Netværk skaber relationer, der kommer dig til gavn, når du senere skal i praktik eller 
job.

Europæisk inspiration
Du får det sidste nye om vedligehold fra de store interna-
tionale virksomheder. DDV er nemlig medlem af European 
Federation of National Maintenance Societies (EFNMS). 
DDV er repræsenteret i arbejdsgrupperne omkring nøgletal, 
benchmarking, standardisering i CEN-regi samt uddannelse og 
certificering af medarbejdere inden for vedligeholdsområdet. 
Læs mere på www.efnms.org.

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

7591 4455

www.ddv.org

Bliv medlem

in


