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Digitalt vedligehold

Af Joel Goodstein

Formedelst en investering på fire 
milliarder kroner er Amager Bakke 
ved at være klar til idriftsættelse. 

Amager Bakke drives af ARC – Ama-
ger Ressourcecenter – og bliver Dan-
marks største og mest moderne af-
faldsforbrændingsanlæg, som skal 
levere både varme og elektricitet til 
Storkøbenhavn.

Allerede tidligt i planlægningen 
blev valget af vedligeholdssystem sat 
på dagsordenen

»Vi havde nogle ønsker til at star-
te helt forfra med den måde, vores 
vedligehold skal foregå på fremad-
rettet. Vores krav til systemet gik i 
retning af workflows, der var så di-
gitale som muligt for at minimere 
uhensigtsmæssige og ressourcekræ-
vende papirbårne arbejdsgange,« 
fortæller Hans Christian Laurenz, 
maskinmester og vedligeholdsinge-
niør på ARC.

ARC undersøgte markedet for ved-
ligeholdssystemer, og her skilte API 
PRO sig ud som den løsning, der 
kom tættest på ønskerne om helt di-
gitale arbejdsgange. Siemens var 
blevet valgt som en af hovedleveran-
dørerne til ARC, blandt andet SRO-
systemet, og API PRO blev derfor en 
del af den samlede systemløsning 
fra Siemens.

»API Maintenance Systems garan-
terede, at deres system kunne inte-
greres uden problemer med Siemens’ 
overordnede SRO-system og de an-
dre it-systemer, vi anvender på ARC, 
og det var en afgørende forudsæt-
ning for, at API PRO kom i betragt-
ning,« fortæller Hans Christian Lau-
renz.

API PRO sikrer  
digitalt vedligehold  
på Amager Bakke
Danmarks største og mest energieffektive anlæg til affaldsforbrænding  
– Amager Bakke – er ved at blive sat i drift. API PRO er valgt til at sikre  
helt digitale arbejdsgange for vedligeholdsindsatsen.

Vedligeholdsingeniør Hans Christian 
Laurenz med forbrændingsanlægget  
i baggrunden. 
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Digitalt vedligehold

Ud med ringbind og papir
ARC skal bruge API PRO til en ræk-
ke opgaver: drift, vedligehold, ind-
køb, lagerstyring, reservedele.

»Vi har ønsket et system, som kun-
ne håndtere flere processer, og som 
kan samle drift og vedligehold i 
samme system. I vores gamle system 
var det en meget tung proces at lave 
ændringer. Vi har brug for et fleksi-
belt system, som vi selv løbende kan 
tilpasse vores behov. Et eksempel er 
navngivning af funktioner i API PRO, 
så de passer til vores terminologi. 
API PRO skal også kunne udveksle 
data med vores andre it-systemer på 
ARC, og uden at det er nødvendigt at 
lægge dem ind flere gange, og uden 
at papirgange er nødvendige,« siger 
Hans Christian Laurenz.

Alle leverandører af anlæg og kom-
ponenter til ARC skal levere tekniske 
dokumentation og vedligeholdspla-
ner direkte ind i API PRO. På det 
gamle affaldsforbrændingsanlæg – 
som lukkede ned 1. juli 2017 – var 
mange af arbejdsgangene for vedli-
gehold stadig papirbårne.

»Vi skal have afskaffet ringbindene 
og papirbakkerne. Al dokumentation 
befinder sig i API PRO. Du skal altid 
kunne finde de nødvendige data på 
din pc, smartphone eller tablet. Pa-
pirbåret vedligehold er tidskræven-
de, når man flytter papir rundt, og 
har mange fejlmuligheder, når man 
skal indtaste data flere gange i for-
skellige systemer, som måske heller 
ikke kan tale sammen. Alt det skal 
være fortid nu. Data leveres digitalt 
fra starten og kan anvendes i både 
API PRO og vores andre systemer,« 
siger Hans Christian Laurenz.

API PRO på mobile enheder
I forbindelse med lukningen af det 
gamle forbrændingsanlæg og idrift-
sættelsen af ARC er vedligeholdsor-
ganisationen blevet slanket. Den in-
terne værkstedsfunktion er stort set 
nedlagt, og fremadrettet skal meget 
af selve vedligeholdsarbejdet udføres 
af eksterne leverandører.

»Før havde vi 22 håndværkere. I 
dag har vi fire. På vedligeholdskon-
toret var vi før ni, nu er vi fire. Man 
har vurderet, at med et helt nyt anlæg 

og et system som API PRO kan man 
nøjes med en betydelig slankere in-
tern vedligeholdsorganisation. Vores 
forventning er, at den udførende del 
af vedligeholdsarbejdet skal foreta-
ges af eksterne leverandører. Her skal 
vi nu have oplært vores samarbejds-
partnere i at bruge API PRO, så vi får 
de rent digitale arbejdsgange, vi øn-
sker, siger Hans Christian Laurenz.

Hver morgen i vedligeholdsafde-
lingen starter med et planlægnings-
møde med API PRO på storskærm, 
og når en leverandør stiller på ARC 
for at udføre en vedligeholdsopgave, 
får han udleveret en iPad med API 
PRO. Her ligger opgaven klar, og når 
den er udført, skal leverandøren re-
gistrere det udførte arbejde direkte i 
API PRO.

»Muligheden for at kunne anvende 
håndholdte enheder, som både vores 
egne folk og de eksterne tager med 
ud til deres opgaver og bruger til at 
registrere det udførte arbejde, har 
været en væsentlig årsag til, at vi 
valgte API PRO. Hvis man skal have 
et 100 procent digitalt understøttet 
vedligehold, skal man kunne tage 
systemet med overalt, og det kan vi 
med API PRO,« siger Hans Christian 
Laurenz.

Unik QR-kode
Forventningen er, at der bliver lagt 
16.000-20.000 komponenter ind i API 
PRO, og at API PRO på sigt skal kob-
les direkte op til de tekniske anlæg 
på ARC, så systemet får driftsdata 
direkte fra anlæggene.

»Uanset om et anlæg kører med 
tidsbaseret, intervalbaseret eller 
overvåget vedligehold skal API PRO 
give besked, når det næste vedlige-
hold skal foregå. Hvis et anlæg har 
5.000 timers intervaller, skal vi må-
ske have besked ved 4.700 timer, så 
vi kan få lagt vedligeholdet ind i ka-
lenderen. Målet er, at vi planlæg- 
ger vedligeholdsopgaver to måneder 
frem i tiden. Ved overvågede anlæg 
skal der sættes nogle grænseværdier, 
for eksempel for differenstryk eller 
vibrationer, som API PRO holder øje 
med og reagerer på, hvis grænserne 
overskrides. Vi overtager et helt nyt 
anlæg med en meget høj grad af re-
dundans på stort set alle anlæg, og 
vi har to parallelle ovnlinjer, og det 
giver os et godt råderum i forhold til 
både planlagt og ikke-planlagt ved-
ligehold,« siger Hans Christian Lau-
renz.

Alle relevante data for anlæggene 
er lagt ind i API PRO i henhold til en 

Hans Christian Laurenz og konsulent og API PRO-superbruger Lene T. Hansen laver opslag 
på dokumentation via API PRO’s app til iPad.
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datamanual baseret på KKS-numre 
for hvert vedligeholdsobjekt.

»Med en nummerering af vores 
vedligeholdsobjekter kan de blive 
udstyret med en unik QR-kode, som 
medarbejderne kan scanne og der-
med få de nødvendige oplysninger 
om anlægget og opgaven, og efterføl-
gende kan de lægge nye data ind om 
det udførte arbejde. På den måde mi-
nimerer man også risikoen for, at der 
udføres arbejde på en forkert kompo-
nent,« siger Hans Christian Laurenz.

Permit-to-work
ARC har fået indbygget en ny funk-
tionalitet i API PRO, når det gælder 
vedligeholdsopgaver, som skal foregå 
under særlige sikkerhedsforanstalt-
ninger, for eksempel hvis et anlæg er 

sat under spænding eller arbejder 
ved et bestemt tryk.

»Hvis en leverandør kommer til 
ARC for at udføre en opgave, vil han 
normalt bare kunne gå i gang med 
sin opgave. Men visse opgaver kræ-
ver en såkaldt Permit-to-Work – en 
arbejdstilladelse – hvor kontrolrum-
met skal give grønt lys, før opgaven 
må udføres, fordi anlægget forudgå-
ende skal sikres og måske afspærres. 
Her vil API PRO bede leverandøren 
om at henvende sig i kontrolrummet, 
så man er helt sikker på, at anlægget 
er klar til opgaven. Som den eneste 
arbejdsgang skal man ved denne 
type opgave printe et stykke papir, 
som begge parter skal skrive under 
på, før opgaven udføres. Ellers er 
alle vores arbejdsgange fuldstændig 
digitale,« siger Hans Christian Lau-
renz.

Permit-to-work-funktionen er nu 
blevet en del af API PRO’s standard-
version.

»Hvis Permit-to-Work var blevet en 
særlig skræddersyet løsning til ARC, 
kunne det have betydet, at vi skulle 
betale ekstra, hver gang vi ønskede 
en opgraderet version. Men nu bliver 
Permit-to-Work en fast feature i sy-
stemet og dermed løbende udviklet 
sammen med resten af systemet, og 
det er en stor fordel for både os og 
andre API PRO- kunder,« siger Hans 
Christian Laurenz.

At digitalisere sit vedligehold 
handler i høj grad om at opbygge og 
bevare viden om sine anlæg og få en 
god historik som grundlag for sine 
asset management-strategi.

»Vi skal have det digitale vedlige-
hold til at fungere. Vi må ikke falde 
tilbage i den gamle måde at arbejde 
på. Med et helt nyt og meget værdi-
fuldt anlæg har vi ikke råd til, at vig-
tig viden går tabt, og det skal API PRO 
understøtte ved at opsamle alle rele-
vante data fremadrettet,« siger Hans 
Christian Laurenz.

API PRO klar til Industri 4.0
API PRO er udviklet af API Mainte-
nance Systems, som er en dansk ud-
vikler og leverandør af vedligeholds-
systemer til virksomheder i hele 
verden. Aktuelt drejer det sig om 
flere end 1.000 kunder i mere end 50 
lande. 

»Digitalt understøttet vedligehold 
er ikke noget nyt. Vi har lavet vedli-
geholdssystemer i 30 år, men den 
nyeste generation af digitalt under-
støttet vedligehold skal kunne inte-
grere med Industri 4.0, som omfatter 
Internet of Things, Big Data, Cloud 
Computing, Software as a Service og 
mobile platforme som smartphones, 
tablets og iPads. Det er den type løs-
ninger, som ARC nu tager i brug,« 
siger adm. direktør Michael Ries, API 
Maintenance Systems.

Nogle af de op mod 300 skraldebiler, der 
dagligt kommer til Amager Bakke, holder 
og venter på signal for at måtte køre ind i 
bygningen og læsse af.

Et par af elektrikerne er blevet tilbage efter morgenmødet og drøfter en af nattens 
hændelser registreret i API PRO-driftsjournalen, fra venstre: André Boilesen, Hans 
Christian Laurenz og Franz Topp.

Digitalt vedligehold
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Med Industri 4.0 vil it-systemer, 
herunder vedligeholdssystemer skul-
le håndtere stadigt flere data. For at 
få det fulde udbytte af data skal de 
analyseres, så man kan se drifts- og 
fejlmønstre. Fremtidens vedlige-
holdssystemer skal også kunne ”tale” 
sammen med de producerende kom-
ponenter og anlæg – uden menneske-
lig indgriben. Produktionsanlæg skal 
selv fortælle, når de har brug for ved-
ligehold og service.

»Et vedligeholdssystem skal bi-
drage til højere produktivitet og ef-
fektivitet. Man skal undgå uplan-
lagte stop og holde den ønskede op-
petid og tilgængelighed på sine 
anlæg. Det har vedligeholdssyste-
mer altid skullet hjælpe med, men i 
dag kræver den teknologiske udvik-
ling i industrien og på kraftværker, 
at vedligeholdssystemerne kan me-
get mere, end de kunne tidligere. 
Kravene til at håndtere og analysere 
store mængder data er meget vigtig, 
og det man kalder Predictive Main-
tenance bliver et vigtigt konkurren-

ceparameter fremover,« siger Mi-
chael Stoltenborg, Vice President, 
Product Management.

Ifølge API Maintenance Systems er 
digitalt understøttet vedligehold 
mere tilgængeligt end nogensinde 
tidligere.

»Takket være Cloud Computing og 
Software as a Service er digitalt un-

derstøttet vedligehold i dag blevet 
meget nemmere for virksomhederne 
at anvende. Vores kunder behøver 
ikke længere at have egne installa-
tioner, men kan tilgå alle features i 
API PRO på nettet og fra alle tekniske 
platforme. Du har altid adgang til 
systemet, uanset hvor du befinder 
dig,« siger Michael Ries.

Hans Christian Laurenz er ved at scanne en af de mange tusinde QR-koder, som anlægget 
er mærket med for at se, om der er en arbejdsordre på udstyret.

sertica.dk
tlf: 9634 7000

sertica@logimatic.dk

Vil du reducere nedetid  
i produktionen med 50%
Book en demo og hør hvad vedligeholds- 
softwaren SERTICA kan gøre for din virksomhed:

• Styrk din indtjening med højere produktionsrate

• Forlæng levetiden på dine maskiner

• Skab bedre arbejdsvilkår

• Spar tid og skab overblik 

VI LANCERER NYT SPÆNDENDE PRODUKT PÅ AJOUR - KOM FORBI OG HØR MERE


