Underhållstekniskt forum 2017
Den 7-8 mars 2017
Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg
Tisdag 7 mars
12:30

Registrering och kaffe

13:00

Inledning
En kort presentation av Riksorganisationen Svenskt Underhåll med beskrivning
av vision och verksamheten samt om kommande aktiviteter under 2017.
Torsten Ekström, Svenskt Underhåll

13:15

Ett smartare förebyggande underhåll
Att förebygga fel på utrustningar är vardagsmat för de flesta. Det nya ligger i
att på ett mer smart sätt arbeta för att upptäcka och undvika kommande fel.
Det handlar således om förmågan att kunna använda nya arbetssätt och att
ändra mänskliga beteenden för att nå framgång i arbetet med att undvika
haverier och öka driftsäkerheten.
Niclas Carlsson, Returlogistik

14:15

Kaffe

14:30

Prediktivt och digitaliserat underhåll
För att öka driftsäkerheten i en anläggning är bl.a. förebyggande underhåll ett
viktigt verktyg. Tillståndsbaserat underhåll som vibrationsövervakning etc. har
länge varit det ”nya” inom underhåll. Nästa steg i utvecklingen är att föra in ett
mer prediktivt och digitaliserat underhåll.
Krister Bertilsson, Vattenfall Värme

15:30

Beredning och schemaläggning för en jämnare arbetsbelastning
Studier visar att väl planerade arbeten kan utföras på halva tiden jämfört med
de som är oplanerade. Beredning och schemaläggning av underhållsåtgärder är
därför en förutsättning för en effektiv underhållsverksamhet. Här presenteras
hur processen kan optimeras med fokus på organisationen, underhållsplanen,
underhållsinstruktionerna, och informationssystemet samt hur de samverkar.
Torbjörn Karlsson, Stora Enso Fors

16:30

Hur pratar vi underhåll med varandra?
För att underlätta kommunikationen mellan personer som är insatta inom ett
visst område används ett gemensamt språk, s.k. terminologi, men hur kan det
ske i praktiken inom underhållet? Här ges en introduktion till underhållets eget
språk och olika begrepp förklaras på ett lättsamt sätt.
Christer Olsson, Svenskt Underhåll

17:30

Konferensen avslutas Dag 1

18:00

Gemensam middag

21:00

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

Onsdag 8 mars
08:30

Registrering och kaffe

09:00

Minska underhållsrelaterade slöserier
Det finns en stor potential att systematiskt arbeta med att minska underhållsrelaterade slöserier inom svensk industri, men samtidigt finns det en avsaknad
av arbetssätt för att åstadkomma detta. Här presenteras delresultatet av ett
treårigt forskningsprojekt som arbetar med dessa frågor.
Marcus Bengtsson, Volvo Construction Equipment

10:00

Kaffe

10:30

Information om Underhållsmässan den 13- 16 mars 2018
Underhåll är norra Europas största fackmässa inom underhåll och driftsäkerhet. Här presenteras nästa mässa, den 13-16 mars 2018, där du kan ta del av
innovativa lösningar och ny teknik, samtidigt som du knyter nya kontakter.
Anna Jarnö, Svenska Mässan

11:00

Vikten av ytskydd i svensk industri
Genom att belägga kritiska ytor för att motverka nötning, korrosion eller andra
ytnedbrytande processer kan fastigheters och utrustningars livslängd öka och
underhåll kan ske på plats. Ett effektivt ytskydd bidrar till avsevärt minskade
underhållskostnader och på sikt ökad lönsamhet för företaget.
Tommy Thörn, Ytskyddsgruppen

12:00

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. Här
ges exempel på olika trender som ett antal företag ser underhållsverksamheter
står inför.
Jon Bokrantz, Chalmers Tekniska Högskola

12:00

Framtidens underhåll på SKF
Ny teknik ändrar våra arbetssätt och ger oss smarta beslutsstödsystem för att
prediktera kommande fel. Tekniska verktyg och hjälpmedel gör att vi alltid kan
vara uppkopplade mot larm, ordersystem, instruktioner, dokumentation, etc.
Kent Söderquist, SKF

13:00

Konferensen avslutas

Moderator: Torsten Ekström, Svenskt Underhåll

Deltagaravgifter
I avgiften ingår deltagande i konferensen, kaffe i samband med konferensen och middag samt konferensdokumentation.
För medlemmar i Svenskt Underhåll
För icke medlemmar

SEK 3 200:- exkl. moms
SEK 4 200:- exkl. moms

Anmälan
Du är välkommen med anmälan före den 28 februari via hemsidan; Anmälan, telefon; 08-664 09 25
eller e-post; kansli@svuh.se. Ange namn, företag, adress, telefonnummer, e-post och fakturaadress.
Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, Telefon: 08-664 09 25
kansli@svuh.se, www.svensktunderhall.se

