
Projekt 1401 Underhållsteknik, samverkan 
mellan processindustrin i Sverige och norsk 
offshore
Bakgrunden till förstudien är industrins ökade behov/krav på process- och 
energieffektivisering samt förbättrad tillgänglighet och säkerhet. 
Utvecklingen går mot högre automatiseringsgrad, färre och kortare stopp 
vilket i sin tur kräver nya regelverk, kompetensutveckling och innovativa 
processer och produkter. Samtidigt sker ett generationsskifte där äldre, 
praktiskt erfarna processkötare ersätts av teoretiskt inriktade ingenjörer.

Målet för projektet har varit att undersöka intresset för att skapa en 
mötesplats för erfarenhetsutbyte och utveckling, mellan UH-ansvariga inom 
svensk processindustri och norsk olja/gassektor. Ett samarbete skulle kunna 
ge upphov till gemensamma projekt och möjlighet till gemensam 
projektfinansiering.

Förstudien visar på ett stort intresse för att träffas och diskutera behov och 
erfarenheter inom olika områden, t.ex. outsourcing eller insourcing, personal-, 
process- och energieffektivisering, kompetensförsörjning, optimering av 
underhållsplaner, investeringar och förebyggande underhåll. Dessa 
frågeställningar leder då till andra diskussioner kring ny teknik och nya 
stödfunktioner som t.ex. övervakning och riskbedömning av statiska 
maskindelar, grafisk processövervakning och process- miljö- och 
energioptimering.

Det är dock som inom många andra områden, svårt att få till samverkan och 
utvecklingsarbete. Dagens organisationer är optimerade och utrymmet för 
sådant arbete är litet. Bedömningen är också att man är mer intresserad att 
köpa färdiga lösningar och koncept än att medverka i ny utveckling. Lösningar 
som då behöver vara väl anpassade till den egna anläggningen och de egna 
systemen.

Inom projektet har kontakter också etablerats med relevanta 
branschorganisationer som redan idag har olika typer av forum. Ett 
samarbete med dessa bedöms som viktigt. Tyvärr har det under hösten varit 
en turbulent tid inom flera organisationer och vi avvaktar vidare kontakter.

Inom OffshoreVäst har vi dessutom kontakter med den norska organisationen 
CIAM (Center of Industrial Asset Management) i Stavanger tagits vilket 
resulterat i ett samarbetsavtal. Nu diskuteras gemensamma aktiviteter och 
utbyten.

Kontaktade företag uttryckte önskemål om att få en bättre förståelse kring 
hur norsk olje- och gasindustrin arbetar med frågor som HSEQ, driftsäkerhet 
& underhållsplanering. Gällande branschens innovations- & utvecklingsbehov 
påpekande båda företagen behovet av att utveckla mätmetoder för att kunna 
värdera nyttan av ett välfungerande och optimerat underhållsarbete. Detta 
berördes även av flera föredragshållare under Underhållsmässan 2014.

Utveckling av förstudiens ansats om samarbetsforum inom underhållsområdet 
och företagens önskemål om ökad kunskap om norsk olje- och gasindustris 
arbete med underhållsfrågor kommer att utvecklas vidare. Temadagar och 
workshops planeras.

För mer information om förstudien kontakta:

Mats Svensson, Tech Network

mats.svensson@technetwork.se

Tel 0768 - 55 83 18

För mer information om OffshoreVästs arbete inom WP3 Service och 
Underhåll kontakta:

Johan Edvardsson

johan.edvardsson@cmarine.se

Tel 0457-46 26 22 

Läs mer om projektet på 
teamwebbplatsen (Inloggning krävs)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post Christina.D-Nordstrom@sp.se
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