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Automation nu og  
i fremtiden

Hos DI-Teknik i Køge arbejder tre unge  
maskinmestre, for hvem automation  
var vejen ind i faget. De forventer alle,  
at det vil fylde endnu mere i deres 
fremtidige karriere.
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Torsten Daniel Petersen 
og Mads Hofman 
Andersen arbejder 
begge med automation, 
men deres jobfunktio-
ner er ikke de samme. 
Torsten har rigtig meget 
kundekontakt, mens 
Mads hovedsageligt 
arbejder med kodning.
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Af Martin van Dijk 
Foto Michael Vienø

DI-Teknik i Køge er en af Danmarks førende 
automationsvirksomheder og arbejder med 
en bred vifte af industrier lige fra pharmain-
dustrien til hospitaler, fødevareindustrien og 

den petrokemiskindustri. Det er både med opgaver 
inden for el-forsyning, software- og hardwareløsnin-
ger samt som totalleverandør. Derfor er der helt na-
turligt ansat en del maskinmestre i virksomheden, 
hvoraf en af dem tidligere har været i lære i DI-Teknik 
for efterfølgende at vende tilbage. Tre af virksomhe-
dens ansatte er de unge maskinmestre Mads Hofman 
Andersen, Jonas Tørngreen Johansen og Torsten Dani-
el Petersen, hvoraf to har det tilfælles, at de har en 
baggrund som elektrikere, ydermere har to af dem 
arbejdet hos DI-Teknik, før de valgte at uddanne sig  
til maskinmester.

»For mig var det lidt tilfældigt, at jeg i min lærlinge-
tid havnede hos DI-Teknik. Jeg begyndte hos et lille 
firma i Skibby, hvor jeg fandt ud, at det var sjovt at 
arbejde i styringstavler, og derfor kom jeg videre til 
DI-Teknik, hvor jeg kunne arbejde meget mere med 
automation og procesteknik. Da jeg var færdig som 
elektriker, ville jeg gerne noget mere, og derfor valgte 
jeg at læse til maskinmester med særlig fokus på 
automation og PLC. Derfor var det for mig helt natur-
ligt at vende tilbage til DI-Teknik, hvor jeg havde været 
rigtig glad for at være tidligere,« siger Torsten Daniel 
Petersen, der arbejder som software projektingeniør 
med fokus på automation og PLC-programmering. 

For Mads Hofman Andersen var vejen ind hos 
DI-Teknik lidt anderledes. Han nåede at arbejde som 
elektrikerassistent hos DI-Teknik i knap to år, hvorefter 
han gjorde tjeneste i militæret. Derefter kaldte skole-

bænken, hvor han valgte IT-linjen, og efter et lille op-
hold hos Nestlé vendte han retur til DI-Teknik.

»Jeg kendte lidt til DI-Teknik fra min egen tid som 
elektrikerassistent, men også gennem min far, som 
også er ansat i virksomheden, og jeg havde kun hørt 
gode ting fra ham. Jeg fandt ud af under studierne, at 

»Automation er meget funderet i den globale og 
teknologiske udvikling af samfundet. Det handler i 
høj grad om, at vi som mennesker til stadighed 
søger at effektivisere tilstedeværelsen, og i takt 
med at vi bliver klogere, også flytter indsatsen, så 
både de menneskelige og maskinelle ressourcer 
udnyttes bedst muligt. Dette felt bevæger sig 
konstant og står aldrig stille, så derfor er det også 
yderst interessant at arbejde med.«

Jonas Tørngreen Johansen.
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jeg gerne ville arbejde med automation og program-
kodning, så det var naturligt for mig at søge mod 
DI-Teknik,« siger Mads Hofman Andersen, der i dag er 
ansat som software projektingeniør og arbejder meget 
med kodning og dokumentation i forbindelse med 
automationsprocesser.

Den tredje mand i trekløveret af de unge maskin-
mestre hos DI-Teknik med fokus på automation er Jo-
nas Tørngreen Johansen. Han er ligeledes uddannet 
elektriker, men i modsætning til de to andre har han 
ikke tidligere været ansat hos DI-Teknik. Han  
kom til efter endt uddannelse som maskinmester,  

De tre maskinme-
stre arbejder alle 
med automation, 
og de er alle sikre 
på, at det kommer 
til at fylde endnu 
mere i fremtiden.
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og det var under uddannelsen, at forbindelsen til DI-Teknik blev 
oprettet.

»Jeg var heldig at blive sat i stævne, da en medstuderende 
kendte en i DI-Teknik og derfor havde koblet mine interesser og 
baggrund med DI-Tekniks profil. Det har sidenhen vist sig at 
være et godt match. I DI-Teknik kan jeg kombinere automations-
teknik og it på et højt professionelt plan og igennem projektar-
bejde blive ved med at udfordre mig selv,« siger Jonas Tørngreen 
Johansen.

Automation er en fælles interesse 
Netop automationsteknik er en fælles interesse for de tre og en 
væsentlig grund, til at de i dag alle tre er ansat hos DI-Teknik. Her 
er der rig mulighed for at arbejde med automation i forskellige 
dele af automationsprocesserne i de mange forskellige projekter, 
der er en del af DI-Tekniks portefølje. 

»For mit vedkommende arbejder jeg rigtig meget med koordi-
nering og kommunikation med forskellige faggrupper, da jeg ar-
bejder på et projekt som konsulent i Hillerød. Automation og drift 

Jonas Tørngreen Johansen og Mads Hofman Andersen er i fuld gang med at lægge et program i PLC forud for I/O test
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Det handler om service og reparation med focus på 
sikkerhed og tryghed. Vi videreudvikler konstant vores 
services, så de passer til dine tekniske behov. 
Føl dig tryg – hver dag året rundt.

Renovering, reparation og vedligehold af:  
Elektromotorer, gearkasser, generatorer,  
pumper, løftemagneter og transformatorer.

Ny afdeling

fylder også en del, og det er noget af 
det, jeg rigtig godt kan lide ved jobbet, 
at opgaverne er så forskellige, og at 
man aldrig rigtig ved, hvilke opgaver 
dagen byder på,« siger Torsten Daniel 
Petersen.

For Mads Hofman Andersen er kom-
munikationen og koordineringen ikke 
en lige så stor del af det daglige arbej-
de. Han bruger i stedet en del arbejds-
tid bag computerskærmen med kod-
ning, og for ham er automation ligele-
des en stor del af arbejdsdagen.

»Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med automation, da jeg 
føler at, man hele tiden bliver udfordret, og teknologien udvikler 
sig hele tiden. Jeg arbejder både på nye og gamle anlæg, og det 
er altid sjovt at arbejde med automationsprocesser, da man hele 
tiden kan lære mere,« siger han.

Automation fylder i det hele taget meget i de opgaver, som de 
tre maskinmestre løser for DI-Teknik. For Jonas Tørngreen Johan-
sen er det ligeledes projektbaseret opgaver, og her kan det ek-
sempelvis være automation i forbindelse med etablering af en ny 
produktionslinje, konvertering eller opgradering af eksisterende 
systemer eller anlæg. Et arbejde, som for Jonas giver rigtig god 
mening.

»Automation er meget funderet i den globale og teknologiske 
udvikling af samfundet. Det handler i høj grad om, at vi som 
mennesker til stadighed søger at effektivisere tilstedeværelsen, og 
i takt med at vi bliver klogere, også flytter indsatsen, så både de 
menneskelige og maskinelle ressourcer udnyttes bedst muligt. 
Dette felt bevæger sig konstant og står aldrig stille, så derfor er 
det også yderst interessant at arbejde med,« siger han.

Endnu mere automation
For alle tre gælder det, at automation i dag fylder rigtig meget i 
deres arbejde, selvom deres faktiske opgaver ikke nødvendigvis er 
de samme. De er alle også enige om, at automation ikke kommer 

»Da jeg var færdig som elektriker, ville jeg gerne 
noget mere, og derfor valgte jeg at læse til 
maskinmester med særlig fokus på automation og 
PLC. Derfor var det for mig helt naturligt at vende 
tilbage til DI-Teknik, hvor jeg havde været rigtig glad 
for at være tidligere.«

Torsten Daniel Petersen
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til at fylde mindre i fremtiden – tværti-
mod.

»Som maskinmester-landkrabbe er det 
min påstand, at uanset hvor i hierarkiet og 
hvilke fabrikker du henvender sig til, er der 
et ønske om mere automatisering. Går du 
så til toppen i hierarkiet, er der også et øn-
ske om centralisering og kontrolstrategier, 
som kan forsimple driftsprocessen endnu 
mere,« siger Torsten Daniel Petersen.  

Helt på bølgelængde er hans to kolleger, 
som også begge ser ind i en fremtid, hvor 
automation kommer til at fylde endnu 
mere, og opgaverne for DI-Teknik bliver 
flere.

»Automation kommer helt sikkert til at 
fylde mere og mere i takt med, at teknolo-
gien bliver bedre og bedre, og til sidst vil 
stort set alt være styret af computere. Så vi 
vil få mere og mere at lave,« siger Mads 
Hofman Andersen, og Jonas Tørngreen 
Johansen følger trop.

»Automationsfaget er kommet for at 
blive. Industrierne efterspørger i stadig sti-
gende grad automation, og derfor bliver 
udbredelsen heller ikke mindre i fremtiden. 
Tværtimod vil vi i højere grad se udbredel-

sen af automation og robotteknologi i så-
vel nutidige som fremtidige virksomheder,« 
siger han. 

Logik og problemløsning
Med en fælles baggrund som maskinme-
ster og et fælles ønske om at lære mere 
efter at have uddannet sig til elektriker el-
ler arbejdet som elektrikerassistent, har de 
alle tre også en idé om, hvad man skal 
kunne, hvis man som maskinmester skal 
arbejde med automation. 

»Man skal have en god logisk sans, og 
så er det en force at kunne kombinere vi-
den fra de forskellige berøringsflader, så 
produktet i sidste ende bliver robust og 
gennemtænkt. Man skal kunne tage an-
svarlige beslutninger og samtidig kunne 
rådgive både automationskyndige og ikke- 
automationskyndige i en fornuftig ret-
ning, og så skal man kunne holde hove-
det koldt og være en effektiv problemlø-
ser i krævende situationer,« siger Jonas 
Tørngreen Johansen. Helt på bølgelæng-
de er Torsten Daniel Petersen, der som 
Jonas også har en del direkte kundekon-
takt i det daglige.

»Man skal være bevidst om, hvordan 
man håndterer fejl i en presset situation, 
og man må ikke se sig blind på en pro-
blemstilling. Hvis man formår at koble de 
ting sammen, man har lært i henholdsvis 
projekt- og managementfag, i sin hverdag, 
så er man godt klædt på til at arbejde med 
automation og procesteknik inden for in-
dustrien,« siger han.

Det er præcis, hvad de alle tre gør hos 
DI-Teknik og håber at gøre i mange år 
fremover, for der er bred enighed om, at 
DI-Teknik er et super godt sted at lære og 
udvikle sig, ligegyldigt hvor man er i sin 
karriere.

»Allerede som lærling var der en åben 
og flad struktur, hvor der på alle niveauer 
blev kommunikeret med respekt. Jeg  
kunne som lærling sagtens ringe til den 
ansvarshavende for at diskutere et pro-
blem, og det havde stor betydning for 
min udvikling. Dette arbejdsmiljø gør 
også, at man gerne vil yde en ekstra  
arbejdsindsats, og jeg håber, at jeg i  
mange år fremover kan udvikle mig og 
gøre karriere i DI-Teknik,« siger Torsten 
Daniel Petersen. 

Mads Hofman Andersen arbejder rigtig 
meget med programkodning og doku- 
mentation i forbindelse med automations-
processer.

Jonas Tørngreen Johansen sætter pris på, 
at han kan kombinere automationsteknik 
og it på højt niveau og dermed blive ved 
med at udfordre sig selv.

Torsten Daniel Petersen har fokus på 
automation og PLC, så derfor var DI Teknik 
et naturligt valg for ham
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For Mads Rex Skovbo er automationsbranchen  
stadig forholdsvis ny, da han netop er begyndt i 
praktik hos DI-Teknik. Han er studerende på  
maskinmesteruddannelsen med valgfagslinje it.  

En linje, han valgte, da han gerne ville arbejde med auto-
mation.

»Når du arbejder med automation, er mulighederne 
mange. Her kan du få lov til at arbejde med alle de bag-
grunde, du har haft under uddannelsen, lige fra kraftvær-
ker, køleanlæg, medicinalindustrien og så videre. Hele  
uddannelsen går ud på at kunne gennemskue processer, 
hvilket er vigtigt, når automationen efterfølgende skal  
opbygges. Ved at vælge denne vej får jeg lov til at arbejde 
med meget af den teori og viden, jeg har tilegnet mig« 
siger Mads Rex Skovbo Augustsen.

Mads er uddannet elektriker, efter han gennemførte en 
gymnasial STX-uddannelse. Da han fik sit svendebrev, skulle 
der træffes et nyt valg, for han vidste, at han gerne ville vi-
dereuddanne sig. Valget faldt på maskinmesteruddannelsen.  

»Jeg valgte maskinmesteruddannelsen, da det tiltalte mig 
at lære om termodynamik, udvide min forståelse for elek-
troteknik samt få værktøjer til, at jeg i fremtiden kan arbej-
de som leder. Jeg føler, at jeg har fået en bredere viden, end 
hvis jeg havde valgt en gren af en ingeniøruddannelse, hvor 
det hele bliver meget specialiseret. Det, at jeg sideløbende 
bliver installatør, gjorde udslaget,« siger Mads Rex Skovbo 
Augustsen. 

Valget omkring praktiksted stod mellem en virksomhed 
inden for køleanlægsbranchen eller en virksomhed, som 

Mulighederne 
er mange

Mads Rex Skovbo Augustsen er maskinmesterstuderende 
og i praktik hos DT-Teknik. For ham er automation lig med 

et væld af muligheder.

Mads Augustsen er i 
praktik hos DI Teknik, 
og for ham kunne 
fremtiden sagtens ligge 
inden for automations-
branchen.

Tlf. 7552 4177
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beskæftiger sig med automation. Mads endte hos DI-teknik, hvilket har 
en ekstra fordel, udover at DI-teknik beskæftiger sig med automation.

»DI-Teknik er en stor virksomhed, som arbejder inden for hele paletten, 
når det drejer sig om automation. Opgaverne kan starte helt ude fra for-
syningsnettet, så hvis jeg ønsker at bruge min installatørautorisation, an-
tager jeg, at det vil være muligt. Det vigtigste for mig lige nu er at få prø-
vet så meget som muligt, og det føler jeg, at automationsbranchen kan 
hjælpe mig med,« siger han.

For Mads Rex Skovbo Augustsen drejer det sig altså om at få afprøvet 
en masse ting, men han har alligevel gjort sig tanker om, hvad karrieren 
skal byde på efter endt praktik og uddannelse.

»På nuværende tidspunkt er jeg ikke 100 procent sikker på, hvad jeg 
vil efter endt uddannelse, men det er noget, jeg gør mig tanker om. Jeg 
er netop startet i praktik hos DI-Teknik og er spændt på, hvordan hele 
dette forløb bliver, men jeg kan sagtens forestille mig, at jeg vil forsætte i 
automationsbranchen,« siger Mads Rex Skovbo Augustsen.  

Mads Rex Skovbo Augustsen er 
stadig i praktik, og kollegerne hos 
DI-Teknik er gode til at hjælpe og 
dele deres viden. Her er det 
software chef Morten Aabrandt 
Olsen, der kommer med gode råd.

»Når du arbejder med  
automation, er  

mulighederne mange.  
Her kan du få lov til at  

arbejde med alle de  
baggrunde, du har haft  

under uddannelsen, lige fra 
kraftværker, køleanlæg, 

medicinalindustrien og så 
videre.«

Mads Rex Skovbo Augustsen.


