
Konferencer, 
temamøder,  workshops

og webinarer

Januar-juli 2016

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

Et fagligt univers 
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Kære medlem

Velkommen til DDV’s aktivitetskatalog for 1. halvår 2016.

På de følgende sider kan du læse om de mange aktiviteter, som DDV tilbyder vores med-
lemmer at deltage i de kommende seks måneder. Det er et fagligt inspirerende univers med 
konferencer, temamøder, workshops og webinarer, hvor ny viden, netværk og inspiration er 
omdrejningspunkter.

”Danmark er ude af den økonomiske krise. Vi er på vej mod ny fremgang. Beskæftigelsen 
vokser. Arbejdsløsheden er lav. Familierne bruger flere penge. Der er grund til optimisme…” 
– sådan sagde statsministeren blandt andet i sin nytårstale. Men selv om det går bedre 
med dansk økonomi, vil virksomhedernes konkurrenceevne altid være udfordret i en global 
virkelighed. Derfor prøver DDV hele tiden at hjælpe sine medlemmer til at kunne bidrage til 
virksomhedernes konkurrenceevne, når det gælder optimering og vedligehold.

Den globale konkurrence har fået mange danske virksomheder til at øge automatiseringen 
af deres produktion, og det medfører flere tekniske anlæg som skal driftes og vedligeholdes. 
Betydningen af systematisk vedligehold og optimering bliver naturligvis større, desto højere 
grad af automatisering, der indføres på en virksomhed. Den viden er det vigtigt, at vedli-
geholdsansvarlige medarbejdere kan formidle helt op til direktionsgangen. På vores med-
lemsmøder og i vores netværk får du netop ny viden og inspiration til, hvordan optimering 
og vedligehold kan bidrage til at forbedre en virksomheds konkurrenceevne.

Ved at deltage i vores medlemsaktiviteter får du desuden styrket dit faglige og personlige 
netværk, når du udveksler erfaringer med andre DDV-medlemmer, som kan være til gavn for 
dig her og nu og i din videre karriere.

DDV kan altid blive bedre, og vi vil derfor meget gerne have dine forslag til kommende med-
lemsaktiviteter. Lige som vi meget gerne modtager din evaluering af de arrangementer, du 
deltager i.

Vi glæder os til at se dig til et eller flere af vores arrangementer og netværksaktiviteter i de 
kommende måneder!

Med venlig hilsen

Sekretariatet og bestyrelsen

DDV
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27. januar
Kl. 8.30-15.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

2. februar
Kl. 13.00-15.30
Syddansk Universitet 
Campusvej 55 
5230 Odense M

9. februar
Kl. 15.00 -17.00
Audi
Kongens Kvarter 32
7000 Fredericia

Og hvad betyder luft, vand og olie i anlægget?
Energibesparelsespotentialet i industrielle køleanlæg er me-
get stort, hvis man ved hvad man skal kigge efter og gøre ved 
det. Ofte er det relativt simple ting, der kan betyde store be-
sparelser på energien. Blot effektivt at få luft, vand og olie ud 
af anlæggene kan give energibesparelser på 10 til 50% og i 
gennemsnit 10 til 20 %.

Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet er flyttet ind 
i helt nye bygninger med en spændende arkitektur, hvor kun 
fantasien kan fortælle, om inspirationen er hentet fra bobler 
eller fra en toppakning. Forskning danner på Det Tekniske Fa-
kultet basis for uddannelser i mange forskellige ingeniør- disci-
pliner, der for eksempel rækker lige fra nano-optik, robottek-
nologi og til forskning i bæredygtig drift og vedligehold. De nye 
bygninger er fyldt med spændende teknologi og der er mas-
ser af liv fra de mange studerende. Kom og få en helt speciel 
rundvisning i de helt nye bygninger fra 2015 og oplev meget 
forskellige oplæg fra forskere.

Mød DDV og prøv en Audi  
– velkommen til nye medlemmer
Vi inviterer nye medlemmer til en netværksdag, hvor vi fortæl-
ler om foreningen og de muligheder, medlemskabet af DDV 
giver.
Mødet vil både være for vedligeholdere, konsulenter, service-
virksomheder samt leverandører.
Ud over en præsentation af foreningen, vil nye medlemmer 
få indblik i hvorledes man får glæde af at netværke, således 
at deltagelse i aktiviteterne ved DDV giver den største værdi.

WORKSHOP: Hvad bruger energien i et industrielt køleanlæg?

TEMAMØDE: Vedligehold og forskning (gratis)

NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Vest (gratis)
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11. februar
Kl. 15.00 -17.00
Audi
Turbinevej 1
2860 Søborg 

24. februar
Kl. 10.00 -11.00
DDV’s webinar
www.ddv.org/webinar

2. marts
Kl. 8.30 -16.00
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

Mød DDV og prøv en Audi  
– velkommen til nye medlemmer
Vi inviterer nye medlemmer til en netværksdag, hvor vi fortæl-
ler om foreningen og de muligheder, medlemskabet af DDV 
giver.
Mødet vil både være for vedligeholdere, konsulenter, service-
virksomheder samt leverandører.
Ud over en præsentation af foreningen, vil nye medlemmer 
få indblik i hvorledes man får glæde af at netværke, således 
at deltagelse i aktiviteterne ved DDV giver den største værdi.

På dette webinar sætter vi fokus på LEAN-værktøjerne.
Uanset om du vil optimere din produktion, daglige opgaver, 
administration eller andre områder, så handler det om at kun-
ne analysere, identificere og reagere på det.

Den stigende anvendelse af robotter og automatisering af pro-
cesserne medfører en ændret vedligeholdelsespolitik i virk-
somheden. Men teknikken gør det ikke alene, og der rejser sig 
mange spørgsmål, som bliver omdrejningspunktet på denne 
konference:
Hvordan sikrer man, at virksomhedens processer er funkti-
onsdygtige og leverer en stabil og kontinuerlig produktion? 
Kræver indførelsen af robotter en anden type vedligeholdel-
sesmedarbejdere?
Hvordan organiserer man sit vedligehold? Og skal det være 
med eget personale eller med eksterne gennem servicekon-
trakter?

NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Øst (gratis)

WEBINAR: Sådan optimerer du i din hverdag (gratis)

SEMINAR: Robotter og automatisering set ud fra et vedligeholdsperspektiv
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15. marts
Kl. 8.30 -15.00
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

16. marts
Kl. 8.30 -15.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

30. marts
Kl. 10.00 -11.00
DDV’s webinar
www.ddv.org/webinar

Hvad betyder en god vedligeholdelse i forbrug og på bund-
linjen?
Hvilke ting skal man iagttage for at undgå nedbrud? Gennem-
gang af kuglelejer, bøsninger, kæder, gear, herunder skader, 
fedtmængde, montage, hvad er fedt, hvordan smører man 
mm.? Fremstilling af smøremidler, herunder gennemgang af 
mineralsk og syntetisk olie, viskositet, additiver, 4 kugletest, 
oxidation, fedttyper, kan fedter blandes og hvad sker der?

Og hvordan sparer man energi ved varmgasafrimning?
Energibesparelsespotentialet i industrielle køleanlæg er me-
get stort, hvis man ved hvad man skal kigge efter og gøre ved 
det. Ofte er det relativt simple ting, der kan betyde store be-
sparelser på energien. Blot effektivt at få luft, vand og olie ud 
af anlæggene kan give energibesparelser på 10 til 50% og i 
gennemsnit 10 til 20 %.

At arbejde med LEAN i procesindustrien har sine egne udfor-
dringer.

Arbejder du med LEAN, optimering eller fremstilling i pro- 
cesindustri, så ved du, at opgaven er stor.

SEMINAR: Tilstandsbaseret vedligehold, smøring i teori og praksis

WORKSHOP: Hvad forårsager og betyder tryktab på køleanlægs lavtryksside?

WEBINAR: LEAN-værktøjer og processer (gratis)
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30. marts
Kl. 20.00 -21.00
DDV’s webinar
www.ddv.org/webinar

7. april
Kl. 12.00 -20.00
CeramicSpeed
Nørgårdsvej 3
7500 Holstebro

12. april
Kl. 8.30 -16.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

Du har mange daglige opgaver, men det kan være svært at be-
vare overblikket og sikre, at du overholder alle aftaler, både de 
store og de små.
Ved at lave et årshjul kan du få overblik over alle dine større 
opgaver.

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 til-
standsbaseret 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 optime-
res 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 prø-
ve en racercykel med CeramicSpeed-lejer.

DDV’s årskonference lægges i forbindelse med O&M Offshore 
Network 2016.

Program for dagen annonceres via www.ddv.org og nyheds-
mail

TEMAMØDE: Tilstandsbaseret overvågning af keramiske lejer (gratis)

WEBINAR: Overblik med årshjul (gratis)

ÅRSKONFERENCE: Vidensdeling – Netværk – Erfaringsudveksling
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GENERALFORSAMLING

TEMAMØDE: Læksøgningsprincipper (gratis)

12. april
Kl. 16.00 -18.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

14. april
Kl. 9.00-15.00
Granzow A/S
Ejby Industrivej 26
2600 Glostrup

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Den Danske Vedli-
geholdsforening.
Dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement.

Gennemgang af de forskellige læksøgningsmetodikker, og 
hvornår de hver i sær kan bruges:
Grovlæk: Typisk trykluftsystemer, vand, spildevand etc. med 
læksøgningsskum, bobletest og ikke mindst ultralyd.
Finlæk: Tæt for olie/brandstof, bakterier samt kølesystemer 
etc. med sporgas/kølemiddel læksøger og Helium læksøger.
Finlæk: Tæt for gasser f.eks. H2, O2, SH4 etc. med Helium læk-
søgning.
Finlæk: Vakuumsystemer, f.eks. frysetørrer, autoklaver, hærde/
gløde/loddeovne, kraftværker (lavtryksdel) med Helium læk-
søger.
Deltagerne vil få mulighed for at få forelagt lidt praktiske de-
moer med læksøger og ultralyd på en trykluftinstallation, He-
lium på en lille trykbærende installation samt en lille vakuu-
minstallation.
Pas på dit gear, vedligehold og fejlfinding 
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Temamøde med fokus på gear, herunder funktion, fejlfinding 
og forbyggende vedligehold hos Villiam Petersen Tandhjulsfa-
briken Horsens A/S.

På Skjern Papirfabrik skal hele dampproduktionen nu ske med 
biobrændsel i form af skovflis, og overskudsvarmen anvendes 
til den lokale fjernvarme, som nu bliver op mod 75% ”grøn”.
Baggrunden har været ønsket om at fremtidssikre fabrikkens 
dampbehov ved kommende produktionsudvidelser og samti-
dig nedbringe brændselsomkostningerne.

Du har mange daglige opgaver, men det kan være svært at be-
vare overblikket og sikre, at du overholder alle aftaler, både de 
store og de små.
Ved at lave et årshjul kan du få overblik over alle dine større 
opgaver.

TEMAMØDE: Grøn omstilling med biobrændsel (gratis)

TEMAMØDE: Drift og vedligehold af motorer og generatorer (gratis)

19. april
Kl. 13.00-16.00
Villiam Petersen Tand-
hjulsfabriken Horsens 
A/S, Islandsvej 30
8700 Horsens

26. april
Kl. 13.00-16.00
Skjern Papirfabrik
Birkevej 14
6900 Skjern

27. april
Kl. 10.00 -11.00
DDV’s webinar
www.ddv.org/webinar

WEBINAR: Overblik med årshjul (gratis)
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Karriereudvikling: Er du med på vognen?

11. maj
kl. 15.00-19.00
Sted følger

17. maj
Kl. 8.30 -15.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

18. maj
Kl. 15.00-19.00
Sted følger

Vi har alle udfordringer i vort arbejde, nogle har ikke nok og 
andre for mange. Der kan være mange grunde til at skifte op-
gaver eller virksomhed. Men et væsentligt elementer, om du 
tilfreds med der, hvor du er og står?
Karriereudvikling holder et indlæg, hvor vi i dialog med delta-
gerne givet et godt overblik over de fire vigtige faser i et kar-
riereudviklingsforløb. Vi kommer ned i stoffet med det sidste 
nye indenfor området, og giver dig gode ideer som kan bruges 
af højtuddannede teknikere. Vi trækker på egne erfaringer og 
teorier, som kan hjælpe dig til at finde frem til det rigtige job 
for både dig og din nye arbejdsgiver.

Og hvordan laver man effektiv varmegenvinding på  
anlæggene?

Energibesparelsespotentialet i industrielle køleanlæg er me-
get stort, hvis man ved hvad man skal kigge efter og gøre ved 
det. Ofte er det relativt simple ting, der kan betyde store be-
sparelser på energien. Blot effektivt at få luft, vand og olie ud 
af anlæggene kan give energibesparelser på 10 til 50% og i 
gennemsnit 10 til 20 %.

Vi har alle udfordringer i vort arbejde, nogle har ikke nok og 
andre for mange. Der kan være mange grunde til at skifte op-
gaver eller virksomhed. Men et væsentligt elementer, om du 
tilfreds med der, hvor du er og står?
Karriereudvikling holder et indlæg, hvor vi i dialog med delta-
gerne givet et godt overblik over de fire vigtige faser i et kar-
riereudviklingsforløb. Vi kommer ned i stoffet med det sidste 
nye indenfor området, og giver dig gode ideer som kan bruges 
af højtuddannede teknikere. Vi trækker på egne erfaringer og 
teorier, som kan hjælpe dig til at finde frem til det rigtige job 
for både dig og din nye arbejdsgiver.

WORKSHOP: Hvornår er køleanlæggets skrue og stempelkompressorer mest effektive?

Karriereudvikling: Er du med på vognen?
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På ruten mellem Fanø og Esbjerg, der er Europa’s 5. største 
overfart målt på transporterede passager pr. år, sejler færger-
ne M/F Fenja og M/F Menja. Begge er fra 1998 og leveret til 
Scandlines fra Morsø Værft med idriftsættelse på overfarten 
sommer og efterår 1998. Vi skal en tur med enten M/F Fenja 
eller M/F Menja, der på dagen vil sejle rundt i farvandet uden 
for Esbjerg, forhåbentligvis med muligheder for at komme for-
bi de nylige udvidelser mod syd og senest mod nord. Under-
vejs vil Rederiinspektør Thomas Jensen fortælle om skibene 
og overfarten, dokninger, VH-planer mv. samt vise os rundt på 
broen såvel som i maskinrummet.

På dette webinar sætter vi fokus på LEAN-værktøjerne.
Uanset om du vil optimere din produktion, daglige opgaver, 
administration eller andre områder, så handler det om at kun-
ne analysere, identificere og reagere på det.

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 til-
standsbaseret overvågning, kan du komme på forkant med 
vedligeholdelse og finde den bedste vej til optimering i din 
virksomhed.

19. maj
Kl. 12.30 -16.00
Danske Færger
Dokvej 5
6700 Esbjerg

1. juni
Kl. 20.00 -21.00
DDV’s webinar
www.ddv.org/webinar

2. juni
Kl. 12.00 -20.00
CeramicSpeed
Nørgårdsvej 3
7500 Holstebro

TEMAMØDE: Besøg en færge (gratis)

TEMAMØDE: Tilstandsbaseret overvågning af keramiske lejer (gratis)

WEBINAR: Sådan optimerer du i din hverdag (gratis)
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8. juni
Kl. 10.00 -11.00
DDV’s webinar
www.ddv.org/webinar

På temamødet får du ny viden om, hvordan lejer kan optime-
res 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 prø-
ve en racercykel med CeramicSpeed-lejer.

At arbejde med LEAN i procesindustrien har sine egne udfor-
dringer.
Arbejder du med LEAN, optimering eller fremstilling i pro- 
cesindustri, så ved du, at opgaven er stor.

WEBINAR: LEAN-værktøjer og processer (gratis)



EuroMaintenance 2016 is a biennial event and a hallmark 
tradition of the European Federation of National Mainte-
nance Societies (EFNMS); it has an institutional and eco-
nomic interest and has been organised in over  14 cities 
across Europe throughout its 25-year history.

The Conference is considered to be a top priority meeting 
and discussion point for the technical and scientific com-
munity of maintenance and asset management, promot-
ing sustainable solutions and a healthy business environ-
ment. The Conference will bring together people from 
different countries, sectors, industries, business environ-
ments and cultures.

www.euromaintenance2016.org



Din vej til viden og inspiration 

Optimering
F A G M A G A S I N  F O R  D R I F T ,  V E D L I G E H O L D ,  T E K N O L O G I  O G  R I S I K O

GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering
F A G M A G A S I N  F O R  D R I F T ,  V E D L I G E H O L D ,  T E K N O L O G I  O G  R I S I K O

OKTOBER 2014 - NR. 5

DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

VAGTSKIF TE I DDV − CERTIF ICERING GIVER GRUNDLÆGGENDE FORTROLIGHED MED VEDLIGEHOLD 

VANDCENTER SYD INDFØRER DYNAMISK TRYKSTYRING − STORE FORDELE VED SKIF T FRA DC- T IL AC-MOTORER

GENNEM VEDLIGEHOLD

OFFICIELT FAGMAGASIN  

FOR DEN DANSKE  

VEDLIGEHOLDSFORENING
Easyfood har tidligere slidt kuglelejer 

op på tre måneder. Hybridlejer har 

foreløbig kørt i to år.

STORE UDFORDRINGER MED OFFENTL IG PRODUKTIV ITET • L ANGSOMT PÅ VEJ UD AF KRISEN 

SYDDANSK VÆKSTPL AN FOR UDVALGTE BRANCHER

Optimering
F A G M A G A S I N  F O R  D R I F T ,  V E D L I G E H O L D ,  T E K N O L O G I  O G  R I S I K O

MAJ 2015 – NR. 2
DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

GENNEM VEDLIGEHOLD

OFFICIELT FAGMAGASIN  FOR DEN DANSKE  VEDLIGEHOLDSFORENING

Thermo Fisher 
Scientific og API PRO 
udvikler sammen en 
mere decentral 
vedligeholdsstyring  
på iPad

VIDEO LØFTER SRO-LØSNING – DET B ILL IGSTE KØLEANLÆG K AN BL IVE DET DYRESTE

MADAFFALD OMDANNES T IL B IOGAS

Optimering
F A G M A G A S I N  F O R  D R I F T ,  V E D L I G E H O L D ,  T E K N O L O G I  O G  R I S I K O

FEBRUAR 2015 - NR. 1

DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

GENNEM VEDLIGEHOLD

OFFICIELT FAGMAGASIN  

FOR DEN DANSKE  

VEDLIGEHOLDSFORENING

Hos Arla Foods er de  

faglærte på mejerierne i  

gang med en efteruddannelse 

i vedligehold

OPTIMERING 
- V IDEN DER ER MILLIONER VÆRD

OFFICIELT FAGMAGASIN  FOR DEN DANSKE  VEDLIGEHOLDSFORENING

DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

Fagmagasinet for Den Danske Vedligeholdsforening, der  
udkommer fire gange om året. 

Få indblik i og overblik over den nyeste viden og udvikling  
inden for drift, vedligehold, teknologi og sikkerhed.

Se tidligere udgivelser og læs mere om temaerne på  
www.optimering.nu



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


