Physical Asset Management
Den 25 oktober 2018

Regus Business Center, Vretenvägen 13 B, Solna

Program
09:30

Registrering och kaffe

10:00

Asset Management, mer än bara underhåll
Många tror att Asset Management kan likställas med underhåll. Dock ingår
betydligt fler beståndsdelar i konceptet. Här ges en bra översikt över några
av huvudpunkterna från standarderna PAS 55 respektive EN ISO 55000 och
vilka områden som speciellt behöver utvecklas för att möta kraven i dem. Vi
får även ta del av hur införandet går till och vilka resultat som kan uppnås.
Diego Klappenbach, UMS Scandinavia

10:45

Strategisk förvaltning av fysiska tillgångar
Vi har förvaltat fysiska tillgångar under mycket lång tid, men det är först nu
som vi har ett verksamhetsledningssystem som stöd för detta arbete. Det ger
oss ett bra mycket underlag för att planera, kommunicera, planera och agera
så att de fysiska tillgångarna förvaltas på rätt sätt. Även riskhantering och
insamling av rätt anläggningsinformation är viktiga delar i arbetet.
Mattias Androls, Vattenfall Hydro Power

11:30

Kaffe med kaka och mingel

11:45

Erfarenheter från en ISO 55000-certifiering
Intresset för att certifiera sig enligt standarden SS-EN ISO 55000 har ökat de
senaste åren. Underlaget som behövs måste genomlysa verksamhetens alla
delar. Erfarenheter från en nyligen genomförd certifiering av Veolia Sweden
påvisar att risk- och avvikelsehantering är en viktig del i detta arbete. Här
får vi ta del av dessa erfarenheter och andra tips inför certifieringen.
Joakim Lirfeldt, Veolia

12:30

Kompetenshöjning inom Asset Management
Ökad kompetens inom ett specifikt arbetsområde gör det lättare att gå från
ett tankesätt där arbetet utgår ifrån den del av livscykeln man arbetar inom,
till att beakta anläggningstillgångens hela livscykel. En person utbildad inom
Asset Management fungerar även som en intern ”ambassadör” och kan i sin
tur utbilda övrig personal för att sprida tankesätt, verktyg och metoder.
Jonatan Lennartsson, Trafikverket

13:15

Lunch

14:00

Asset Management inom processindustrin
Inom processindustrin ger de fysiska anläggningstillgångarna ökat värde i
varje processteg, från massa till färdig produkt. Ledningen, personalen och
andra faktorer som underhåll är starkt bidragande för att öka detta värde.
Här presenteras hur Mondi Dynäs arbetar både metodiskt och långsiktigt för
att successivt införa Asset Management.
Jan-Olof Hilmerstam, Idhammar
Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Telefon: 08-664 09 25
info@svuh.se, www.svensktunderhall.se

14:45

Reservdelar som en fysisk tillgång
En hög driftsäkerhet förutsätter att reservdelar finns förrådsförda. Det ger
underhållet ökade möjligheter att effektivt förvalta de fysiska tillgångarna.
För att uppnå målsättningen med Asset Management måste underhållet
fungera i alla lägen och ställer extra höga krav på reservdelsförsörjningen.
Här presenteras hur detta kan ske i praktiken
Mia Ilkko, Ordförande i Svenskt Underhålls Asset Management kommitté.

15:30

Kaffe med kaka och mingel

15:45

Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar
Standarden EN 16646 - Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar ger
ett ramverk för underhållsverksamheten. Den anger tydligt relationerna
mellan underhållsprocessen och andra berörda processer inom ramen för
förvaltning av de fysiska tillgångarna. Standarden behandlar även rollen och
betydelsen av underhåll under hela livscykeln för anläggningstillgångarna.
Torsten Ekström, Svenskt Underhåll
Konferensen avslutas

16:30

Deltagaravgifter
I avgiften ingår deltagande i konferensen, fika och lunch samt konferensdokumentation.
För medlemmar i Svenskt Underhåll

2 900 SEK exkl. moms

För icke medlemmar

3 900 SEK exkl. moms

Anmälan
Ni är välkomna att anmäla ert deltagande via vårt anmälningsformulär.

Välkommen!

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Telefon: 08-664 09 25
info@svuh.se, www.svensktunderhall.se

