Planerade aktiviteter
under våren 2018
7-8 februari, Ytskydd 2018
En konferens om hur du kan spara mycket stora belopp genom
ett effektivt ytskydd. Svenskt Underhåll anordnar två exklusiva
konferensspår om hur slitage, korrosion och kemikaliepåverkan
kan minskas genom ett ytskyddande underhåll.
Plats: Quality Hotell 11, Göteborg

13-16 mars, Underhållsmässan 2018
Välkommen till oss i monter B02:42 för att få reda på vad som är
på gång inom föreningen. Kom och prata med oss om underhåll,
driftsäkerhet och Asset Management.
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

13-14 mars, Maintenance Summit
I samband med Underhållsmässan ger vi två konferenser:

Driftsäker Industriell Digitalisering
En konferens om industriell digitalisering och de många fördelar
som den medför, men även de risker som kan uppstå.

Underhållsmässig Upphandling
En konferens om underhållets roll i anskaffningsprocessen för
att kunna göra rätt inköp för hög driftsäkerhet under livstiden.
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

17 maj, Underhållets Terminologi
En workshop om standarden SS-EN 13306 - Terminologi. Här får
du en presentation av viktiga begrepp inom området underhåll
och driftsäkerhet.
Plats: Solna

12 juni, Kompetenssäkring inom underhåll
I samband med föreningens årsmöte kommer vi att genomföra
en konferens kring kompetenssäkring inom underhåll och dela
ut certifikat till de som har blivit certifierade under våren.
Plats: Solna
Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Telefon: 08-664 09 25
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Planerade aktiviteter
under hösten 2018
24-27 september, Euromaintenance 2018
Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom
underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står BEMAS, Belgiens
underhållsförening inom EFNMS, för värdskapet. Här knyter du
internationella kontakter och får ta del av vad som händer inom
underhåll på den internationella arenan.
Plats: Antwerpen

11 oktober, Nyckeltal för underhåll
En workshop om standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du
en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de
används i praktiken. Du får arbeta aktivt med nyckeltalen i form
av olika övningsexempel för att på så sätt se kopplingen till den
egna verksamheten.
Plats: Solna

25 oktober, Physical Asset Management
En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt öka
värdet som de fysiska anläggningstillgångarna genererar. PAM,
Physical Asset Management, ingår som en del i det strategiska
arbetet med att skapa en grund för Asset Management.
Plats: Solna

22-23 november, Underhållsdagarna 2018
Återigen tar vi ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet,
både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.
Vi kommer här ta upp aktuella ämnen inom området underhåll,
driftsäkerhet och Asset Management. Framför allt ligger fokus
på framtiden med föredrag om digitalisering, standardisering,
kompetensutveckling etc.
Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö
Under 2018 kommer vi även att vara på plats ute på olika orter i landet då vi bland annat
genomför informationsmöten och regionala konferenser, temadagar, seminarier etc. För
mer information om dessa arrangemang, se vår hemsida www.svensktunderhall.se, som vi
löpande uppdaterar.
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