
 

Industrin behöver kompetent arbetskraft

Tisdag 31 maj 09:30 – 09:55

Participants: Johan Engman, Innovationschef på SSG, SSG Standard Solutions Group 

En av Industrins stora utmaningar handlar om kompetens. Det ställs högre och högre förväntningar på den individuella
kompetensen, kraven på tillstånd, certifikat och behörigheter för att få utföra sina arbetsuppgifter ökar. Samtidigt som
generation Z är på språng ut i arbetslivet och de styrs av andra värderingar där hållbarhet är en stark drivkraft och de är
också den första digitala generationen. Det är mycket fokus på digitalisering men det är inte enbart ettor och nollor som
gör skillnad, det är du och jag. För att skapa en säkrare och effektivare svensk industri behövs digitalisering där vi sätter
människan i centrum.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Attractive Industry

1-2-3 Datadrivet underhåll

Tisdag 31 maj 10:00 – 10:25

Participants: Bengt Hergart, Anläggningsdirektör, Öresundsbrokonsortiet 

Öresundsbron arbetar målmedvetet mot en hållbar bro och ett hållbart underhåll. Som del i strategin mäter de andelen
datadrivet underhåll. Vilka är de viktigaste stegen för att lyckas komma till ett datadrivet underhåll och vad behöver man
göra. Man är en bit på vägen men inte i mål. Vilka lärdomar kan man dra, vilka problem kan man stöta på och vilka är då
tipsen på lösningar. Öresundsbron har alla typer av underhåll, både av infrastruktur, elsystem och maskinelement. Och
därmed många tips att dela.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation, Maintenance for sustainability

Prisutdelning: Stora Produktivitetspriset

Tisdag 31 maj 11:00 – 11:25

Riksorganisationen Svenskt Underhåll har instiftat och delar ut Stora produktivitetsprisetEtt pris som är avsett för att
uppmärksamma utförda underhållsinsatser som har resulterat i ökadeffektivitet och hållbar utveckling inom svenskt
näringsliv. Utmärkelsen syftar till att stimuleraleverantörer och kunder av tjänster och produkter inom underhåll att
samverka och konkretiseranyttan av underhåll. Därmed sprida kunskap om betydelsen av ett mer effektivt och
långsiktigtunderhåll för att stimulera branschens utveckling.Priset delas ut på Underhållsmässan.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

AI inom framtidens underhåll: Möjligheter och utmaningar

Tisdag 31 maj 11:30 – 11:55

Participants: Ramin Karim, PhD, Professor eMaintenance & Industrial AI, Luleå Tekniska Universitet 

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation



Kompetenshöjning med VR-utbildning

Tisdag 31 maj 12:00 – 12:25

Participants: Thomas Bailey, Marketing Director, Gleechi 

Virtual Reality-tekniken har gjort stora framsteg inom utbildning och träning under de senaste 5 åren. Hårdvaran har
blivit enkel, billig och tillgänglig, samtidigt som det skapats mer bevis för att tekniken faktiskt fungerar. Gleechi är en
KTH-spinoff specialiserad på VR-utbildning för industri och har i sina studier kunnat visa att tekniken kan resultera i: -
minskad utbildningstid med mer än 50%,- minskning i antalet handhavandefel efter utbildningen med mer än 35%,- att
90% kan utföra ett bättre jobb efter en VR-utbildningVR-utbildning möjliggör för en medarbetare att sätta på sig
glasögon och kliva in i en virtuell kopia av en fabrik, där han eller hon kan träna på kritiska arbetsmoment som är svåra
eller farliga att träna på i den verkliga miljön. Genom att låta personer lära sig genom att faktiskt utföra moment så
många gånger de vill så har vi bland annat kunnat se att VR-tekniken ger en bättre effekt än att läsa en
instruktionsmanual eller att titta på en video. Vidare har vi i studier kunnat visa att VR är ett starkt verktyg för att
inkludera personer med funktionsnedsättningar, bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt läs och
skrivsvårigheter. I presentationen kommer vi att berätta om när VR-teknik är och inte är relevant, vilka effekter man kan
vänta sig samt hur det faktiskt fungerar att implementera VR-utbildning i sin verksamhet. Vi kommer låta deltagarna
testa tekniken själva samt visa exempel från implementeringar av ett antal olika industribolag.

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Digitalisation, Productivity, Track: Other

Digitaliserad anläggningsinformation – resan mot den digitala tvillingen.

Tisdag 31 maj 12:30 – 12:55
Participants: Johan Asplund, Affärsansvarig - Asset Management, Nexer, Erika Dinis, Gruppchef

-Anläggningsinformation, Borås Energi och Miljö AB 

2012 stod Borås Energi och Miljö inför att påbörja sitt stora projekt Energi- och Miljöcenter, som innefattade över 20
olika entreprenader, bl a nytt Kraftvärmeverk, Avloppsreningsverk, Rötningsanläggning, Biogasanläggning, Kontroll- och
personalrumsbyggnad samt tillhörande överföringsledningar.Med bibehållet arbetssätt hade man att se fram mot flera
lastbilsflak av fysisk dokumentation och ett behov av att bygga en ny arkivlokal.Borås Energi och Miljö initierade ett
arbete för ett förändrat arbetssätt som dels innebar en samordning av dokumentation och informationsleveranser
oberoende av typ av anläggning och disciplin, samt med fokus på digitala leveranser.Detta medförde en förändring i
hela uppbyggnaden av anläggningsinformation och hanteringen av den, samt att man tog sikte på den Digitala tvillingen
som vision. Presentationen beskriver hur digitalisering och strukturering är en grund för att lyckas med detta och vilka
erfarenheter som Borås Energi och Miljö har fått under sin resa mot den digitala tvillingen.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation

Trender inom Smart Maintenance

Tisdag 31 maj 13:00 – 13:25

Participants: Anders Skoogh, Professor of Production Maintenance, Chalmers Tekniska Högskola 

Att skapa ett högpresterande underhåll i digitaliserade industrier kräver ett systematiskt arbete med de fyra
dimensionerna av Smart Maintenance: datadrivna beslut, kollektiv kompetens, intern integration och extern integration. I
detta föredrag berättar Jon om de senaste forskningstrenderna inom Smart Maintenance på global nivå. Dessa trender
kopplas sedan samman med data från över 150 företag för att identifiera fyra distinkta utvecklingsfaser som fabriker går
igenom på resan mot ett Smart Maintenance. Insikterna visar att för varje ny utvecklingsfas inom Smart Maintenance
förbättras fabrikers möjligheter till ökad underhållsprestanda och produktivitet.Innehållet och insikterna i föreläsning
kommer från Jon Bokrantz, Forskare på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och
materialvetenskap

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation, Productivity



Tillsammans hittar vi nya lösningar som förenklar underhållet

Tisdag 31 maj 13:30 – 13:55
Participants: Björn Vasén, Service Manager på SKF Group, SKF Sverige AB, Kenneth Kynbråten, Underhållschef,

SSAB Europe 

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Digitalisering i ett stort internationellt företag - om hinder och framgångsfaktorer

Tisdag 31 maj 14:00 – 14:25

Participants: Martin Kwasniewski, Market Area Manager & Innovation & Digital Ambassador, AFRY 

När större organisationer tar avstamp i digitalisering av sina verksamheter händer några olika saker som kan fördröja
positiva resultat. Vi jämför olika faktorers påverkan i företag med internationellt ledarskap relativt svenskt samt tittar på
några övergripande moment som behöver vara på plats för att nå framgång snabbare. Hur du kan accelerera
implementation av strategier för värdebaserade digitala lösningar.Ett samtal mellan Martin Kwasniewski, Market Area
Manager & Innovation & Digital Ambassador och en reporter Martin Wänerholm vid tidningen Underhåll & Driftsäkerhet
U&D.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation

Specialsmörjmedel - Nyckeln till ökad produktionseffektivitet och längre hållbarhet

Tisdag 31 maj 14:30 – 14:55
Participants: Björn Johansson, Sales Engineer, Klüber Lubrication Nordic A/S, Torsten Schwarz, Klüber Lubrication

Nordic A/S 

Specialsmörjmedel uppfyller redan idag de tekniska krav som krävs för ökad effektivitet - men visste ni att de även kan
hjälpa er att nå era hållbarhetsmål? I föreläsningen visar vi hur urval och användning av ett smörjmedel inte bara
påverkar livslängden på utrustning och maskiner, såväl som underhållsintervaller och driftstider, utan också sparar
energi och reducerar CO2-utsläpp och avfallsmängder. Slutligen presenteras ett projektexempel från ett stort svenskt
företag inom stålindustrin, där vi visar hur uppfyllandet av sådana hållbarhetsmål kan mätas och hur framgången kan
dokumenteras.

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Operational sustainability, Productivity, Track:
Maintenance for sustainability, Productivity

Förbättrat underhåll på vattenverk

Tisdag 31 maj 15:00 – 15:25
Participants: Daniel Lundell, Underhållsingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, Per Möller,

VerksamhetsutvecklingSeniorkonsult, Idahammar Produktion AB 

Per Möller Idhammar Produktion AB och Daniel Lundell Kretslopp och vatten Göteborg Stad resonerar om hur
underhållsarbetet utvecklats på vattenverken Alelyckan och Lackarebäck sedan Idhammars nulägesanalys 2016.Per
och Daniel kommer bland annat prata om anläggningsdokumentation, arbetsprocesser, reservdelshållning och IT-stöd
för underhåll.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other



Data drivet asset management

Tisdag 31 maj 15:30 – 15:55
Participants: Fredric Melin, Underhållschef, Spendrups Bryggeri AB, Colin Williams, Industry Architect, IBM Technology

Sales, IBM, Håkan Östholm, Seniorkonsult Strategic Asset Management, Enfo 

Enfo kommer att presentera sin syn på hur du får ditt asset management arbete att bli data drivet. Fredrik Melin UH chef
på Spendrups kommer att fortlöpande under presentationen intervjuas över hur han ser på sin ny startade
utvecklingsresa mot ett mer data drivet underhållsarbete. IBM kommer därefter att presentera varför asset Management
system så som IBM Maximo nu utvecklas till att bli en Suit av lösningar för att ge systemstöd till det datadrivna Asset
Management arbetet.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Frukostföreläsning:Vikten av rätt montage

Onsdag 01 juni 09:30 – 09:55

Participants: Christer Wannerskog, Utbildare, SKF Training Centre, Morris Chamoun, Utbildare, SKF Training Centre 

Kom och ta del av föreläsningen samtidigt som SKF bjuder på kaffe & fralla.Det finns ett begränsat antal så först till
kvarn gäller.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Hur fungerar ett framtida digitalt kontrollrum för underhåll?

Onsdag 01 juni 10:00 – 10:25

Participants: Sune Jonsson, Manager system and plant development, OKG 

OKG har i flera år jobbat målmedvetet med digitalisering, utifrån en strategi förankrad i ledningen. Fronten i deras
utveckling ligger nu bland annat på att skapa ett digitalt kontrollrum för underhåll. Vad är det? Hur funkar det? Och vad
tjänar man på det?OKG använder befintliga data för att förutse fel och förutse anläggningens status. Hur ser den
fortsatta utvecklingen ut? Vilka data skall ett sådant kontrollrum arbeta med? Vilka verktyg kan vi använda i ett sådant
kontrollrum?

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation

Säker och hållbar kemikaliehantering – Ramirent tillsammans med Würth

Onsdag 01 juni 10:30 – 10:55
Participants: Mikael Arsovski, Produktansvarig Kemikalier, Würth Svenska AB, Karin Ekberg, Hållbarhetsspecialist,

Ramirent Sverige 

Würth och Ramirent kommer beskriva Ramirents situation utifrån ett historiskt perspektiv gällande inköp samt
användning av kemiska förbrukningsartiklar, där en stor del av detta arbete tidigare har gjorts på ett decentraliserat sätt.
Ramirent har tillsammans med Würth gjort en "resa" för att få en bättre struktur på vilka kemiska produkter som köps in
och används i verksamheten vilket avsevärt har förbättrat arbetet med riskbedömningar. Det har också resulterat i att
eventuella miljö- och hälsofarliga produkter kunna fångats upp innan de har kommit ut till verksamheten, samt att rätt
utbildning till användarna har kunnat genomförts. En annan viktig bit är den ekonomiska aspekten där varje produkt
ingår i ett inköpsavtal med Würth. På detta sätt så har hållbarheten fångats upp utifrån miljö, sociala samt ekonomiska
aspekter.

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Industrial safety, Operational sustainability, Track:
Industrial Safety, Maintenance for sustainability



Digital transformation för datadriven störningshantering och prediktivt underhåll

Onsdag 01 juni 11:00 – 11:25
Participants: Torbjörn Ylipää, Chalmers, Jutta Hildebrand, Forskare, RISE, Perparim Sylejmani, Digital Factory Leader,

Nexans 

RISE genomför tillsammans med Chalmers och sju företag forskningsprojektet DFusion som utvecklar metoder och
tekniker för sammanslagning av olika datakällor relaterat till produktionsstörningar. Projektledare Per Gullander
presenterar resultat från projektets arbete, utmaningar och rekommendationer för att successivt förändra till ett
datadrivet arbetssätt för störningshantering. Perparim Sylejmani, Digital Factory Leader från Nexans i Grimsås, berättar
som deras pågående satsning på digital transformation. Bland annat sammanförs med datafusion ett stort antal
produktionsparametrar för att ge ökade insikter och stöd för datadrivet prediktivt underhåll. 

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Lunchpaus

Onsdag 01 juni 12:00 – 12:55

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Registrering

Onsdag 01 juni 12:45 – 13:00

Lokal E3, plan 1, Underhållsmässan 2022, ingång entré 5 på Svenska Mässan

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

En spaning och reflektion om hur förutsättningarna för arbetstagare har ändrats i samband
med pandemin.

Onsdag 01 juni 13:00 – 13:05

Participants: Helle Klein, Chefredaktör, VD 

Spaning och reflektion om hur förutsättningarna för arbetstagare har ändrats i samband med pandemin. Många har
arbetat hemifrån men det gäller inte alla yrkesgrupper, exempelvis inom industrin.Helle Klein dagens moderator sätter
tonen för dagen.

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Därför är kombinationen tillståndskontroll och processoptimering en vinnande strategi

Onsdag 01 juni 13:00 – 13:25

Participants: Tomas Årman, Försäljningschef Sverige & Danmark, SPM Instrument AB, Emelie Werme 

Att undvika haverier och oplanerade produktionsstopp är högt prioriterat i alla typer av industrier. SPM Instrument är
experter på mätmetoder och lösningar som gör att företag inte bara kan säkerställa att utrustningen fungerar, utan också
att produktionsprocesserna är optimerade. Tomas Årman berättar mer om varför tillståndskontroll och
processoptimering är en stark kombination med hänsyn till både lönsamhet och miljöaspekter.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Additive Manufacturing



Hur ska vi bekämpa arbetslivskriminaliteten på bästa sätt?

Onsdag 01 juni 13:05 – 13:25

Participants: Johan Danielsson, Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister, Regeringen 

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister håller ett inledningsanförande. Därefter uppföljande frågor av
Helle Klein

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Med bra ledarskap skapar vi förutsättningar för underhåll i världsklass

Onsdag 01 juni 13:30 – 13:55

Participants: Jerry Johansson, Maintenance Director Senior Advisor, AstraZeneca 

"Ett enda fel kan bli ödesdigert "Det är mänskligt att fela, heter det, men det gäller inte inom läkemedelsindustrin.- Vi
ställer extremt höga krav på kvalitet.De extrema kvalitetskraven på slutprodukten ställer i sin tur höga krav på inköp och
underhåll. På Underhållsmässan berättar Jerry Johansson hur det hänger ihop och hur AstraZeneca agerar vid
upphandlingar av nya utrustningar.- Jag tänker beskriva hur vi upphandlar projekt, inventarier och utrustningar, på ett
kvalitetssäkrat sätt, säger han.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Maintenance for sustainability, Productivity

Om skuggsamhället och den farliga arbetslivskriminaliteten – de värsta arbetsplatsolyckorna
sker i det fördolda.

Onsdag 01 juni 13:30 – 14:00
Participants: Linnea Magro, Utredare, LO, Elinor Torp, Journalist, Ola Pettersson, Ordförande, Delegationen mot

arbetslivskriminalitet, Regeringskansliet 

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

AI - Where are we now and what can it do for maintenance?

Onsdag 01 juni 14:00 – 14:25

Participants: Daniel Gillblad, Co-Director Scientific Vision, AI Sweden 

Today, AI and Machine Learning are increasingly used within all sectors of society, including maintenance. We will talk
about what AI can do today, its opportunities and practical limitations, and what they could mean for maintenance in the
future.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation

Hur har arbetsmiljöarbetet påverkats i stort av pandemin?

Onsdag 01 juni 14:05 – 14:25
Participants: Marie Boström, Ombudsman Arbetsmiljö Enheten för Avtalsfrågor, LO, Conny Lundberg, Ombudsman, IF

Metall, Karin Bennbom, Expert/rådgivare Arbetsmiljö, Industriarbetsgivarna 

Tjänstemän som behövde jobba hemifrån fick stort fokus medan många grupper behövde gå till jobbet som vanligt. Hur
ser man på dessa frågor idag och vad har det fört med sig?

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna



Ett samtal om vikten av att vi har skyddsombud i Sverige. Lärande exempel diskuteras.

Onsdag 01 juni 14:30 – 14:50
Participants: Carlos Rebelo Da Silva, Huvudskyddsombud, Volvo Cars Verkstadsklubb, Michael Gustavsson, Head of

Health, Safety & Security, Volvo Cars 

Samtal mellan en chef och ett skyddsombud på Volvo Cars om hur de samverkar förebyggande gällande arbetsmiljön
på sin arbetsplats.

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Hållbart underhåll - ett sätt att realisera företagets strategiska mål genom Asset Management

Onsdag 01 juni 14:30 – 14:55

Participants: Annie Björk, Idhammar, Wilhelm Schånberg, Anläggningschef, Nordion Energi 

Nordion Energi är en ny koncern som har bildats för att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Under
föreläsningen kommer Wilhelm Schånberg, Anläggningschef på Nordion Energi och Annie Björk, Asset Management-
konsult från Idhammar, presentera hur Nordion som infrastrukturbolag för el- och gasnät har arbetat med
underhållsutveckling och Asset Management för att realisera sina strategiska mål. Föreläsningen innehåller en kortare
presentation om Nordion Energi, hur kopplingen mellan underhåll och Asset Management ser ut, bolagets
utvecklingsresa samt utmaningar och framgångsfaktorer.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Kaffepaus & Bensträckare

Onsdag 01 juni 14:50 – 15:15

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Datadrivet Underhåll i världsklass hos LKAB

Onsdag 01 juni 15:00 – 15:25
Participants: Mats Eliasson, Strategisk underhållsutveckling, AFRY, Maria Ryytty, Sektionschef Strategiskt Underhåll,

LKAB 

Det handlar om att ta operativa och strategiska beslut med data som grund. En viktig pusselbit i konceptet är att skapa
balans mellan människa, process och IT under förändringsresan. Det innebär att lika stort fokus läggs på att få med
medarbetarna på tåget, som att jobba fram det datadrivna arbetssättet.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation, Maintenance for sustainability

Hur språkar vi? Möt Northvolt där kollegor från 43 länder arbetar sida vid sida. Hur bedriver
man säkerhetsarbete med en mängd olika nationaliteter på samma arbetsplats?

Onsdag 01 juni 15:15 – 15:30

Participants: Peter Frövén, Arbetslivsenheten, IF Metall 

Möt Northvolt där kollegor från 43 länder arbetar sida vid sida. Hur bedriver man säkerhetsarbete med en mängd olika
nationaliteter på samma arbetsplats?Hur säkrar man miljön och kommunikationen?

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna



Prisutdelning: Årets Underhållsledare

Onsdag 01 juni 15:30 – 15:55

Riksorganisationen Svenskt Underhåll har instiftat och delar ut priset Årets UnderhållsledareVi letar efter goda förebilder
som genomfört en betydande utveckling i sin underhållsverksamhetmed avseende på bland annat långsiktighet,
tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet. Urvalskriteriernaär baserade på hur underhållet är organiserat inom företaget
samt hur väl underhållsledaren harinfört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål. Priset delas
ut påUnderhållsmässan. Vinnaren nomineras per automatik till den europeiska tävlingen Euro Maintenance Manager of
theYear Award.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Dag ett avslutas. Därefter Teknikvandring på Underhållsmässan (begränsat antal platser,
kräver föranmälan).

Onsdag 01 juni 15:30 – 16:30

Participants: Helle Klein, Chefredaktör, VD 

Moderatorn summerar och Nordic Safety Association (NSA) arrangerar därefter Teknikvandringar

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Vi välkomnar alla medverkande på Skyddsombudsdagarna att besöka Underhållsmässans
utställning

Onsdag 01 juni 15:30 – 17:00

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Recruitment Slam

Onsdag 01 juni 16:00 – 16:25

Intresserad av ett nytt jobb? Välkommen till Recruitment Slam på Underhållsmässan.Här får du möjligheten att höra
utställare pitcha sitt erbjudande som arbetsgivare på tre minuter. Missa inte chansen att möta nästa potentiella
arbetsgivare!Medverkande företag (listan uppdateras kontinuerligt)GigasenseNordic CleanwareJernbroBabcock &
WilcoxÅkerströms

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Attractive Industry

Registrering

Torsdag 02 juni 09:15 – 09:30

Lokal E3, plan 1, Underhållsmässan 2022

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna



Frukostföreläsning: Hållbar produktion

Torsdag 02 juni 09:15 – 09:55

Participants: Johan Bengtsson, Teknikutvecklingschef, Göteborgs Tekniska College 

Vad är hållbar produktion och hur kan digitalisering vara en möjliggöra för att bli mer hållbar? Johan Bengtsson som är
teknikutvecklingschef på Göteborgs Tekniska College kommer berätta om erfarenheterna från projektet Production for
Future. Ett icke-vinstdrivande projekt där de skapar och sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik. Johan
kommer även ge andra exempel på digitalisering i industrin hämtade från kunskapsplattformen edig.Underhållsmässan
bjuder på kaffe och fralla i samband med föreläsningen.Begränsat antal platser så först till kvarn!

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation

Välkommen till dag två då fokus ligger på farliga partiklar, vikten av bra utbildning och om att
också själen måste få en bra arbetsmiljö

Torsdag 02 juni 09:30 – 09:35

Participants: Helle Klein, Chefredaktör, VD 

Helle Klein hälsar välkommen från arrangörerna. Inleder dag två med en spaning/reflektion om belastningsskador och
att många inspektioner har fått göras på distans under pandemin. Hur har det påverkat Skyddsombudens förutsättningar
att göra sitt jobb?

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Stor okunskap råder kring damm vilket skapar omfattande arbetsmiljöproblem inom
industrin. Vad gäller och vad kan göras?

Torsdag 02 juni 09:40 – 10:20
Participants: Maria Albin, Professor, Karolinska Institutet, Erik Timén, Sales Manager Nordic, Sundström Safety AB,

Håkan Tinnerberg, Certifierad Yrkes- och miljöhygieniker, Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Scatec – a pioneer within renewable energy will speak about their choice of EAM solution
and solution partner, what effects & benefits they see so far and their experience of the
journey to digitalization.

Torsdag 02 juni 10:00 – 10:25

Participants: Heiko Birkholz, Senior Manager O&M Processes & Standards, Scatec 

Language: English, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Digitalisation, Operational sustainability, Track:
Maintenance for sustainability

Kaffepaus - Bensträckare

Torsdag 02 juni 10:20 – 10:55

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna



Objektsorienterat underhåll med digitala hjälpmedel

Torsdag 02 juni 11:00 – 11:25
Participants: Martin Berntsson, Regionchef, Jernbro Industrial Services AB, Ann-Louise Grahed, Logistikchef, Schwenk

Sverige AB 

Schwenk stod inför en utmaning att säkerställa leverans av Underhåll på flera orter. De hade flera olika entreprenörer
givet att deras verksamhet var spridd på flera orter. De upplevde till och från leveransstörningar då de var beroende av
småföretagare. Schwenk konstaterade också att de fick bra hjälp att lösa sina underhållsproblem men saknade en
samlad bild över vad Underhållet bestod av och hur man kunde fatta beslut om exempelvis investeringar baserat på
underhållsinfo. Slutligen upplevde man också en oro över om underhållsarbetet verkligen utfördes på ett säkert
sätt.Jernbro har ett UH-koncept som bygger på att vi levererar ett Objektsorienterat Underhåll där både beställning,
planering, avrapportering och uppföljning av UH-leveransen sker med hjälp av digitala hjälpmedel. Därmed får Schwenk
en lösning som möter deras behov:Tillgång till UH-resurser från en och samma leverantör på flera orterEn samlad bild
över all UH-relaterad information i ett gemensamt UH-systemTryggheten i att allt UH-arbete utförs med säkerhet i fokus

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Digitalisation, Operational sustainability, Track:
Digitalisation, Maintenance for sustainability

Nano - hälsofarlig superteknik.

Torsdag 02 juni 11:00 – 11:30
Participants: Karin Järverud, R&D Lab Development & Tightening Standards, Atlas Copco Industrial Technique,

Thomas Timan, Testingenjör, arbetsmiljöombud, Atlas Copco Industrial Technique 

Nanotekniken skapar nya produkter och nya jobb. Samtidigt har tekniken visats sig vara livsfarlig om man inte använder
rätt skyddsutrustning vid tillverkning. Ta del av hur Atlas Copco arbetar proaktivt för att hantera nanopartiklarna i
produktion

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Datadrivet underhåll - så skapar det värde för produktion

Torsdag 02 juni 11:30 – 11:55

Participants: Anders Skoogh, Professor of Production Maintenance, Chalmers Tekniska Högskola 

Smart Maintenance är en avgörande pusselbit i morgondagens hållbara och konkurrenskraftiga produktion. Smart
Maintenance är ett unikt koncept för underhåll i en digitaliserad industri och innefattar de fyra dimensionerna: datadrivna
beslut, kollektiv kompetens, intern integration och extern integration. I detta föredrag fokuserar vi på datadrivna beslut
och tar inspiration från organisationer som är "bäst i klassen".

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation, Productivity

Om vikten av att ha auktoriserade utbildningar inom industrin, tex för truck och lyft/lift

Torsdag 02 juni 11:35 – 11:55

Participants: Johanna Edström, Reporter, Dagens Arbete, Marcus Björn, VD, Svensk Höjdsäkerhet 

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Avslutande reflektion. Efter två års pandemi och med ny oro i vårt närområde ställer vi frågan
hur man tar hand om själen på en arbetsplats. Och hur påverkas rollen som skyddsombud?

Torsdag 02 juni 12:00 – 12:25

Participants: Susanne Rappman, Biskop, Svenska Kyrkan, Helle Klein, Chefredaktör, VD 

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna



Lunchpaus

Torsdag 02 juni 12:00 – 12:25

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Sensorer har förstärkt och tillfört mer värde till Hexpol TBE AB's underhåll

Torsdag 02 juni 12:30 – 12:55
Participants: Johan Peterson, Säljare, MaintMaster Systems AB, Kenneth Johansson, Production Technology

Manager, Hexpol Tpe 

I en värld full av smarta lösningar som hela tiden förser oss med data kan det vara svårt att hitta rätt. All data innehåller
information, men hur vet vi att den är relevant? Och hur värdefull är den? Hexpol TBE AB ville ta sitt digitala underhåll till
nästa nivå. Fanns det något sätt för dem att utveckla informationsflödet? Kunde de få information om hur utrustning som
är svår att se eller nå, mår? Självklart finns det många smarta, tekniska lösningar för det, till exempel sensorer och
givare. Men var ska informationen från dem hanteras och analyseras? Sensorer och givare är tekniska lösningar som
samlar in data dygnet runt och finns på platser som annars kan vara svåra att nå och användningen av dem ökar. Men
för att deras information ska bli värdefull, måste det finnas en mottagare. Det visste Hexpol TBE AB och tack vare deras
redan digitaliserade underhåll blev kombinationen med sensorer en lösning som redan från start kunde börja tillföra
värde. All information lagras på ett ställe vilket till exempel leder till att en arbetsorder kan skapas direkt, vid behov,
baserat på informationen från sensorn. Förutom ett förbättrat beslutsstöd vid större investeringar, får underhållstekniker
också ett fortsatt stöd i sin vardag eftersom rätt information vid rätt tillfälle skapar kontroll, nytta och värde.Kenneth
Johansson, production technology manager på Hexpol TPE AB tillsammans med Johan Peterson, säljare på
MaintMaster, berättar mer om hur resan till ett utökat, digitaliserat och smart underhåll går till.

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Digitalisation, Operational sustainability, Track:
Digitalisation, Maintenance for sustainability

Dag två avslutas och Teknikvandring erbjuds på Underhållsmässan (kräver föranmälan,
begränsat antal platser).

Torsdag 02 juni 12:30 – 13:30

Participants: Helle Klein, Chefredaktör, VD 

Moderatorn summerar och Nordic Safety Association (NSA) arrangerar därefter Teknikvandringar

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna

Vi välkomnar alla medverkande på Skyddsombudsdagarna att besöka Underhållsmässans
utställning

Torsdag 02 juni 12:30 – 17:00

Lokal: E-hallen, Skyddsombudsdagarna, Track: Skyddsombudsdagarna



Nollvisionen i industrin, kransäkerhet i fokus

Torsdag 02 juni 13:00 – 13:25
Participants: Marie Samuelsson, VD, Gigasense AB, Oskar Mikkola, Underhållselektriker, SSAB Europe, Emil Wiliow,

Underhållselektriker, SSAB Europe 

Varje vecka dör någon i svensk industri. Under 2021 har minst 500 olycksfall som involverar kranar inträffat. Stål- och
metallframställning har flest anmälda arbetsskador. Vi har internationella och europeiska regelverk att följa. Svenska
arbetsmiljöverket skriver och följer upp allmänna föreskrifter. Presentationen tar upp vilka lagkrav och allmänna
föreskrifter kranägare måste följa och beskriver säkerhetslösningar som ger säkrare arbetsplatser. Kan du göra ännu
mer för att öka säkerheten för dig och dina kollegor? Visste du att 80% av olyckorna beror på mänskliga faktorn, men att
Arbetsmiljöverkets statistik visar att det sällan är individens misstag?Behoven och val av lämplig produkt och fabrikat
utgår från riskanalysen. Du får exempel på kransäkerhetslösningar upp till prestandanivå d, katergori, som krävs vid lyft
av smält metall.Lyssna på 20 inspirerande minuter, som garanterat ger dig något att fundera på inför kommande
arbetsvecka.

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Industrial safety, Track: Industrial Safety

Prestationsbaserat avtal hjälpte Billerud Korsnäs att nå sina mål

Torsdag 02 juni 13:30 – 13:55

Participants: Anders Lövgren, Region Manager, SKF Sverige AB, Mats Johansson, Underhållschef, BillerudKorsnäs 

2019 tecknade SKF och BillerudKorsnäs ett prestationsbaserat avtal med målsättningen att gemensamt arbeta för att
höja produktiviteten. Avtalet är på 6 år och utgår från BillerudKorsnäs viktigaste mätetal. Det traditionella sättet att
transaktionellt göra affärer är numer ersatt av ett månadsabonnemang. Till en fast avgift ingår produkter, övervakning
och övriga tjänster tillsammans med prestationsbaserad bonus.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Från idé till driftsatt AI på 30 min

Torsdag 02 juni 14:00 – 14:25

Participants: Anders Bjurström, CEO, Tenfifty AB 

Hur skall man tänka, hur skall man organisera sig? Hur kommer man igång och med vad? När man vill börja med AI!När
man börjat, hur skall man arbeta för att få resultat och effektivitet, vilka misstag har vi sett och vad kan man göra för att
undvika onödiga misstag.Med mer än 50 framgångsrika AI-projekt i olika branscher ser Anders ett tydligt mönster som
de som lyckas arbetar efter. Detta mönster och tillvägagångssätt kommer han att beskriva för oss. Presentationen
innehåller handfasta tips för dig som vill inleda en AI satsning, och för dig som redan börjat men inte fått de resultat du
hoppats på.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation



Tjäna pengar med underhåll på distans

Torsdag 02 juni 14:30 – 14:55
Participants: Christer Bäck, Senior Manager Norden Customer Service, Norden Machinery, Alexander Sandström,

Chief Technology Officer, XMReality 

’’Coronapandemin satte nytt Bench Mark - Remote Guidance effektiviserar service och underhållsarbete. Vinnarna
inom framtidens underhåll kommer lösa många gånger fler aktiviteter per tidsenhet med experten på distans. XMReality
erbjuder ett digitalt problemlösningsverktyg där videoströmmen får förstärkt verklighet (Augmented Reality) som innebär
att teknikern på plats får optimala instruktioner. Över 100 internationella kunder använder idag XMReality Remote
Guidance globalt i sina verksamheter, dessa kommer att vara vinnare!Lyssna till Norden Machinery som lyckats införa
nya sätt att arbeta och erbjuda kunden service.  · Vilka typer av problem löser man med Remote Guidance? · Vad är
fördelarna? · Hur fungerar det? · Vilka utmaningar finns när vi ska börja arbeta så här? · Hur kommer underhållsarbetet
se ut om några år?Ett samtal mellan Christer Bäck, Senior Manager Norden Customer Service Norden Machinery,
Alexander Sandström Chief Technology Officer, XMReality och Emelie Werme, reporter vid tidningen Underhåll &
Driftsäkerhet U&D

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Digitalisation

Prisutdelning: Maintenance Champions League

Torsdag 02 juni 15:00 – 15:25

Riksorganisationen Svenskt Underhåll har instiftat och delar ut priset Maintenance ChampionsLeagueDu har väl inte
missat vår populära tävling direkt på mässgolvet? På Underhållsmässan deltar du ochdin kollega i ett lag. Ett lag är två
personer från samma företag eller skola. Deltagande företag ochskolor kan ha flera lag. Varje match består av ett antal
flervalsfrågor, vilka baseras på specifikationenfrån EFNMS för underhållsteknikers kunskaper. Det vinnande laget får en
vandringspokal, den storaäran och ett litet paket från Svenskt Underhåll. Priset delas ut på Underhållsmässan

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

3D-printing för nästa generations produkter och produktionslösningar

Torsdag 02 juni 15:30 – 15:55
Participants: Johanna Vesterberg, Founder and lead designer, Normada furniture, Seyed Hosseini, Enhetschef Additiv

tillverkning, RISE 

Presentation av det pågående projektet 3D-Action som har ambitionen att utveckla SMFer förmåga inom additiv
tillverkning. Vi kopplar även till Applikationscenter för additiv tillverkning, en oberoende arena för samverkan mellan
industri och akademi.Johanna kommer prata kring att använda tekniken för att tillverka möbler med ett fokus på
hållbarhet och cirkularitet

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Additive Manufacturing

Recruitment Slam

Torsdag 02 juni 16:00 – 16:25

Intresserad av ett nytt jobb? Välkommen till Recruitment Slam på Underhållsmässan.Här får du möjligheten att höra
utställare pitcha sitt erbjudande som arbetsgivare på tre minuter. Missa inte chansen att möta nästa potentiella
arbetsgivare!Medverkande företag (listan uppdateras kontinuerligt)Babcock & WilcoxJernbroEnfo Sweden ABZANDER
& INGERSTRÖM

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Attractive Industry



Frukostföreläsning: Att digitalisera är farligt. Att inte digitalisera är dödligt.

Fredag 03 juni 09:30 – 09:55
Participants: Anders Källström, Ekon Dr Och Arbetande Styrelseordförande I Tankesmedjan Sustainability Circle,

Sustainability Circle 

Digitaliseringen påverkar inte bara alla, utan allt. Produktion, HR, inköp, FoU, ekonomiskstyrning och beslutsfattande får
drastiskt nya förutsättningar.Industri 4.0 kräver att vi förverkligar en nollvision mot haverier.Underhåll utvecklas i hela
den moderna industrivärlden nu snabbt till ett Smart Maintenance som i sin tur är en bärande del av en Smart
Produktion.Drivkrafterna är krav på:Långsiktiga ägarvärden, livscykeltänkande/ekonomisk hållbarhet, kvalitet.Social
hållbarhet (hälsa och säkerhet)Ekologisk hållbarhetDigitalisering/automation. Digitalisering/automation både kräver och
möjliggör ett Smart Maintenance. Smart Maintenance syftar till att med hjälp av digital teknik (sensorer, big data, internet
of things, algoritmer och visualiseringsteknologi) (1) prediktera haverier så att de undviks och (2) driva teknisk utveckling
utifrån identifierade felorsaker.Föreläsningen bygger på de praktiska erfarenheter och kunskaper som utvecklats
tillsammans av svenska verksamheter i Tankesmedjan Sustainability Circle. Sustainability Circle är en politiskt
oberoende tankesmedja startad av industrin 2010. Numera medverkar även kunskapsföretag, högskolor, sjukhus,
offentliga förvaltningar i arbetet. Uppdraget är att utveckla ett tankegods för en industriellt hållbar utveckling, stärka våra
medlemmars konkurrenskraft och påskynda en positiv utveckling.Frukostföreläsning där Sustainability Circle bjuder de
40 första deltagarna på kaffe från Kunskapsbaren samt frallor. Varmt välkomna!

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Digitalisation, Track: Digitalisation

Prisutdelning: Årets examensarbete

Fredag 03 juni 10:00 – 10:25

Riksorganisationen Svenskt Underhåll har instiftat och delar ut priset Årets ExamensarbeteSyftet är att stimulera högre
studier, projektarbeten och forskning inom området förunderhållsteknik, driftsäkerhet, livscykelekonomi och asset
management.Priset delas ut påUnderhållsmässanVinnaren nomineras per automatik till den europeiska tävlingen
Master Thesis Award.

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

edig.nu och Smart Maintenance

Fredag 03 juni 10:30 – 10:55

Participants: Johan Bengtsson, Teknikutvecklingschef, Göteborgs Tekniska College 

edig.nu är ett verktyg för att resurseffektivt skapa unika, flexibla och värdeskapande utbildningar i ditt företag. Vi
exemplifierar genom en utbildning för Smart Maintenance. 

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Other

Att använda AI för att förutse kvalitetsbrister och driftstörningar

Fredag 03 juni 11:30 – 11:55

Participants: David Fendrich, Tenfifty AB, Anders Bjurström, CEO, Tenfifty AB 

Ingen produktionsprocess är helt stabil. Beroende på inre och yttre faktorer varierar resultatet och kvaliteten. Det är en
ständig strävan att göra dessa variationer så små som möjligt men framförallt att kanske kunna förutse när de kommer.
Och när de faller utanför tolerans. Om man vet när och hur man behöver justera för kvalitet, eller stoppa för underhåll så
sänker man kostnader för förluster och man sänker kostnaderna för åtgärderna. Man kan med sådana förutsägelser
också optimera sin produktion i många avseenden. Baserat flera framgångsrika kundcase visar här Tenfifty hur och med
vilken maskinlärning/ai man kan få sådana förutsägelser om när det är dags att ingripa för att undvika kassation och
störning.

Language: Swedish, Lokal: Stora scenen, A-hallen, Theme: Digitalisation, Track: Digitalisation



Framtidens arbete inom industrin och hur vi kan skapa en förändring mot ett digitaliserat och
hållbart arbete på ett inkluderande sätt

Fredag 03 juni 12:00 – 12:25

Participants: Greta Braun, Doktorand, Chalmers 

Lokal: Stora scenen, A-hallen, Track: Attractive Industry
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