Underhållsdagarna 2016
Den 24-25 november 2016
Scandic Hotel Foresta, Herserudsvägen 22, Lidingö

Torsdag 24 november
12:30

Registrering och kaffe

13:00

Inledning
Nye styrelseordförande för Riksorganisationen Svenskt Underhåll berättar kort
om visioner, strategier och mål för föreningen.
Lars-Erik Djupenström, Ordförande i Svenskt Underhåll

13:15

De aktuella nationella och europeiska standarderna inom underhåll
En genomgång av aktuella standarder inom underhåll; underhållsprocessen,
riskanalys, avtal, nyckeltal samt terminologi.
Jan Frånlund, Ledare för SIS Tekniska kommitté inom underhållsstandarder

13:45

Underhåll för Industri 4.0
Vi är i upptakten till den fjärde industriella revolutionen och blir allt mer beroende av en driftsäker digitaliserad värld. Det är därför av största betydelse att
driftsäkerheten vidmakthålls och att riskanalyser sker som visar på vad som är
rätt underhåll, främst med avseende på funktionssäkerheten.
Basim Al-Najjar, Linnéuniversitetet

14:20

Kaffe

14:50

Framtidens underhåll i smarta fabriker
Presentation av resultatet från en stor forskningsstudie som har kartlagt vilka
förväntningar och utmaningar framtidens underhåll har i smarta fabriker.
Jon Bokrantz, Chalmers Tekniska Högskola

15:30

Utvecklingsprojekt för kompetenssäkring inom underhåll
Presentation av nya och tidigare projekt för utveckling av praktisk kompetens
av mekaniker, tekniker och specialister inom gymnasie- och yrkeshögskolor.
Ingemar Andréason, Kommittéledare för Kompetensutveckling inom underhåll

16:20

Kompetens för ökad Driftsäkerhet
Hur påverkar kompetensen vår Driftsäkerhet? BillerudKorsnäs Gävle arbetar
aktivt med att kompetenssäkra personalen, både internt och hos sina externa
leverantörer genom kompetenskartläggning, validering och certifiering av både
underhållsledare och underhållstekniker.
Henning Ekström, Teknisk Chef, Billerud Korsnäs Gävle

17:00

Konferensen avslutas Dag 1

18:00

Gemensam middag, med certifikatutdelning

21:00

Middagen slut

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, Telefon: 08-664 09 25
kansli@svuh.se, www.svensktunderhall.se

Fredag 25 november
08:30

Registrering och kaffe

09:00

Underhållets betydelse för svenskt näringsliv
Beslutsfattare, politiker, media och allmänheten behöver få en ökad insikt om
vikten av underhåll och driftsäkerhet. Här presenteras de senaste aktiviteterna
inom kommittén för Betydelsen av underhåll.
Kim Berghäll, Kommittéledare för Betydelsen av Underhåll

09:40

Årets examensarbete - Data Analysis for CM of Wind Turbines
Presentation av ett koncept för tillståndsbaserat underhåll med fokus på databehandling för att finna avvikelser med hjälp av neurala nätverk. Arbetet visar
på ett nytänkande för att detektera fel och planera underhåll av vindturbiner.
Simon Letzgus, Chalmers Tekniska Högskola

10:20

Kaffe

10:50

Riskhantering inom underhållsarbete
Kontinuerlig förändring av beteende, värderingar, inställning och attityder och
minskar antalet tillbud och förebygger olyckor över tiden. Här presenteras hur
det sker i praktiken i genom BeSHE, Behavioral Safety, Health & Environment.
Eva Asplund, Risk Management Lead, AstraZeneca

11:30

Kritikalitetsanalys i praktiken
SCA Graphic Östrand använder kritikalitetsanalyser för att klassificera utrustningar med avseende på bl.a. säkerhet, miljö och produktion. Målet är att se
till att kritiska utrustningar underhålls på rätt sätt för att undvika haverier.
Martin Melander, SCA Graphic Östrand Sundsvall AB

12:10

Information om Underhållsmässan den 13 – 16 mars 2018
Anna Jarnö, Svenska Mässan, Göteborg

12:40

Vad är mest angeläget att utveckla under det närmaste året?
En allmän debatt bland medverkande och deltagare.
Moderator: Torsten Ekström, Svenskt Underhåll

13:00

Konferensen avslutas

Deltagaravgifter
I avgiften ingår deltagande i konferenserna på torsdagen och fredagen, middag på torsdagen samt kaffe i
samband med konferenserna och konferensdokumentation.
För medlemmar i Svenskt Underhåll

SEK 3 400:- exkl. moms

För icke medlemmar

SEK 4 400:- exkl. moms

Anmälan
Du är välkommen med Din anmälan före den 11 november via telefon, tel. 08-664 09 25 eller e-post,
kansli@svuh.se. Ange namn, företag, postadress, telefonnummer, e-post samt faktureringsadress.
Det går även bra att anmäla sig via denna länk: Anmälan.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, Telefon: 08-664 09 25
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