
Konferencer, 
temamøder og workshops

2016 - 2017

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

29. november
Kl. 9.00-15.00
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

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

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? 

Hvordan sikre du dig, at ”hjulene drejer” og bliver ved med 
det?
Hvordan kan vibrationsmåling sammen med andre vedlige-
holdelsesværktøjer, som for eksempel opretning og balance-
ring, passe til din vedligeholdelsesstrategi?
Der vil blive plads til at høre om dine udfordringer i hverda-
gen og tid til at se og prøve det medbragte måleudstyr.

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

WORKSHOP: Vibrationsteknologier og nøjagtige diagnoser
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13. december
Kl. 8.30-15.00
Restaurant Oven Vande 
Sønder Voldgade 10 
7000 Fredericia

18. januar
Kl. 8.30-16.00
Fuglsangcentret
Søndermarksvej 150
7000 Fredericia

Autorisationsloven stiller krav om anvendelsen af kvalitetsle-
delsessystemer (KLS-system) som et af vilkårene for opnåelse 
af autorisation som VVS-installatør, vand- og sanitetsmester, 
kloakmester eller virksomhedsgodkendelse på gas.
Uanset om virksomheden selv har autorisation eller lejer 
fremmed arbejdskraft til udførelse af arbejde indenfor det 
autoriserede område, fremgår kravene af Bekendtgørelse om 
autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstal-
lationsområdet (BEK nr. 547 af 30. maj 2014).

Workshop 1: Grundlæggende begreber i vedligeholdstermi-
nologien.
DDV tilbyder et samlet uddannelses- og kompetenceforløb 
bestående af tre workshops omkring vedligeholdsterminolo-
gi, nøgletal for vedligehold og måling af arbejdsprocesser for 
vedligehold.
Vil du 
- have et standardiseret sprog for vedligehold? 
- have standardiserede processer for vedligehold?
Workshop 1 er bygget op om en række cases, hvor delt-
agerne får mulighed for at arbejde med termer, begreber og 
processer fra standarden DS/EN 13306 Vedligeholdstermi-
nologi. På workshoppen vil der desuden være eksempler på, 
hvordan standarden anvendes.

WORKSHOP: KLS-system

WORKSHOP: Vedligeholdsstandarder - Vedligeholdterminologi
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24. januar
Kl. 8.30-15.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

25.-26. januar
Kl. 8.30-16.00
DSB, Kursusstation 
Knudshoved
Fyrvej 1
5800 Nyborg

2. februar
Kl. 8.30-16.00
Fuglsangcentret
Søndermarksvej 150
7000 Fredericia

Workshop 1: Hvad bruger energien i et industrielt kølean-
læg, og hvad betyder luft, vand og olie i anlægget?
Energibesparelsespotentialet i industrielle køleanlæg er 
meget stort, hvis man ved, hvad man skal kigge efter og gøre 
ved det. Ofte er det relativt simple ting, der kan betyde store 
besparelser på energien, og i tilgift til dette en stigning af 
anlæggets kapacitet. Det betyder ofte, at energioptimering-
erne kan spare på indkøb af meget dyre komponenter, som 
kompressorer etc. for at klare kapacitetskravene.

Modul 2 - Workshop med praktisk hjemmeopgave

Vejen til bedre vedligehold
 Vedligehold er et strategisk værktøj, der hjælper til stadig 
driftsoptimering og som bidrager positivt til bundlinjen. 
Konkurrencen er hård, derfor er optimeret vedligehold en 
nødvendighed.

Afvikling af workshop
Forløbet består af to gange to hele dage, hvor perioden imel-
lem mødedatoerne skal bruges på en hjemmeopgave.
Modul 1: 6.-7. december 2016.
Modul 2: 25.-26. januar 2017.

Workshop 2: Forstå hvordan du måler udvikling af vedlige-
hold og tilgængelighed
Når du måler virksomhedens resultater inden for vedligehold 
og tilgængelighed med andre virksomheder i branchen i både 
Danmark og internationalt, er det vigtigt, at du bruger en-
tydige og standardiserede begreber, og at nøgletal og deres 
underliggende definitioner er sammenlignelige.

WORKSHOP: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

WORKSHOP: Styrk dine faglige kompetencer - metoder til vedligehold og anvendelse

WORKSHOP: Nøgletal for vedligehold - Maintenance Benchmarking
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1. marts
Kl. 8.30-15.00
Fuglsangcentret
Søndermarksvej 150
7000 Fredericia

9. marts
Kl. 10.00-13.00
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

22. marts

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

Workshop 3: Hvilke indikatorer skal jeg benytte for at måle 
arbejdsordreprocessen for vedligehold 
Efter de to første workshops i EFNMS serien (European 
Federation of National Maintenance Societies vzw) med de 
tre workshops om vedligeholdsterminologi, indikatorer for 
vedligehold inviteres du til at deltage i den danske version af 
workshoppen:

De fleste tvister opstår på grund af manglende afstemning 
af forventninger og krav mellem virksomheden og lev-
erandøren.

En handel er ikke god før begge parter er tilfredse 

Workshop 2: Hvad forårsager og betyder tryktab på 
lavtrykssiden, og hvordan sparer man energi ved varm-
gasafrimning?

Workshop 3: Hvornår er skrue og stempelkompressorer 
mest effektive, og hvordan laver man effektiv varmegen-
vinding på anlæggene.

WORKSHOP: Nøgletal til måling af vedligehold og tilgængelighed

Temamøde: Hvordan får du succes med det næste maskinindkøb?

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg



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


