
Den Smarte Fabrik 

 
  
Begrebet dækker over måden virksomheder samarbejder med andre virksomheder og den mere 
tekniske del ”Smart Factory Industry 4.0” 
 
Det meste af teknikken har været tilgængelig og brugt gennem de sidste 10-15 år. Den har været 
benyttet af industri, hvor krav om sporbarhed er et most. 
 
De store automatiseringsindustrier har udviklet og benyttet teknikken i mange år. Ligeledes har 
store virksomheder haft kapital til at købe og indføre denne teknologi i deres produktion. Dette har 
været meget kostbar, da softwaren til hardwaren har været dyr at få skrevet. 
 
Hvorfor så nu 
 
I dag leveres komponenter i tredje generation. Omkostningerne dertil er reduceret, idet hardwaren 
kommuniker med hinanden uden at der skal gøres andet end at samle produkterne. Vi kender det 
fra, når vi skal få et TV og DVD afspiller til at fungere sammen. 
 
RFID 
 
Det sker på fabrikker, maskiner stopper af sigs elv, når der ikke er fleres emner. Fabrikkernes 
Ethernet går i spare Mode i pauser, lyset slukker, ventilation og pumper regulere efter andre 
parameter i pauser. Årsag til produktionsstop og fejl vises på vedligeholdspersonalets 
smartphones via af en filmsekvens eller et billede af den defekte komponent, samt dennes 
placering af den defekte del i 3D. der benyttes RFID (Radio Frequens IDentification). 
Aktuelle kunder og leverandøre får automatisk besked om status uden indgreb fra noget 
menneske. 
Internet Of Things giver ligeledes mange muligheder i og omkring produktionen; start-stop udstyr, 
målinger, logninger, søgninger, udlæsning via app. 
 
 
Ny trend 
 
Den nye trend om, hvordan der skabes industriarbejdspladser i Danmark og den vestlige verden er 
basis for dette projekt.  

Dansk Industri og store danske virksomheders fokus på denne strategiske udfordring, hvor 
underleverandører og MMV’er spiller en vigtig rolle i form af at de udgør en underskov af 
virksomheder, som besidder yderligere kompetence og ”drive”. For at disse MMV’er ikke skal blive 
udkonkurreret skal der tænkes anderledes og laves nye løsninger og forretningsmodeller.  
 

Projektets ide  

Er, at knytte underleverandør virksomheder (MMV’er) tættere sammen i den Smarte Fabrik - 
SMAF, som illustreret i figuren nedenfor.  
 



 
 

 

 

Virtuelle fabrik 

I den smarte virtuelle fabrik kan MMV’erne sammen arbejde innovativt om nye produkter, 
markeder, produktion/logistik i en kreativ organisation. Den Smarte fabrik er organisk, det vil sige 
den kan rekonfigureres og tilpasses nye opgaver, kunder og projekter. Afhængig af opgaven 
sammensættes den nødvendige kompetence for netop at løse den enkelte opgave. Projektet 
skeler til dansk industrikultur hvor der ofte bygges på MMV’er, som er meget fleksible og Lean i 
deres arbejdsmåde. Dette er vigtigt at bevare samtidig med, at virksomhederne får mulighed for at 
gå sammen i et nyt stærkt fælles forum, der kan agere i den globale verden.   
 

Andelsbevægelsen 

Inspireret af andelstanken, som rent historisk bygger på solidaritet og åbenhed. Samtidig fordeles 
fortjenesten i forhold til omsætning i konkrete opgaver.  
 

 



Klyngeenheder 

I den smarte fabrik vil der etableres adgang til fælles ingeniører og marketingsfolk, som den 
enkelte virksomhed ikke selv kan finansiere, men ved at danne denne klynge kan denne opgave 
løftes i flok.  
Udviklingsbudgettet fra de enkelte MMV’er vil blive puljet i SMAF til finansiering af eksempelvis 
fælles ingeniør og markedsføringskompetencer i relation til den globale verden.  
 

Globale Enterprises 

I dette nye forum af virksomheder vil den Smarte fabrik blive stærk over for de Globale Enterprises 

- GE, som er deres kunder. Desuden vil virksomhederne blive i stand til at udvikle nye projekter og 

produkter for slutkunder.  

Her vil projekter inden for automationsløsninger, velfærdsteknologi, medico og energi være i fokus.  

 

Human to human (H2H) 

 

Den smarte fabrik er mere end bare det teknologiske, det kan også indbefatte det 

ledelsesmæssige. Hårdknuder eller bare små irritationsmomenter kan forhindre, at der 

kommunikeres skævt og derved evt. forringer det produktionsmæssige, som vil kunne aflæses 

direkte på bundlinjen.  

Men også her, vil der være muligheder for at få dem løst via Den Smarte Fabrik. 

  

 

Ønsker du/I at vide mere så kontakt udviklingskonsulent ved HER Jan Hyldal 

 


