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Varför Underhåll på Innovatum?

• Erkki Persson ville 

satsa på underhållets 

utveckling.

• Gick till Innovatum 

med sina projektideer

2010 20172012 2014 2016

Projektet Underhållstekniskt centrum

VGRSAAB paketet + THN stad

”Kunskap om teknik och verksamhet”

”Sprida underhållets Best practises”

Projektidé

Teknik, utveckling, affärer

”Underhållets mecka”

”Underhållets hus 2.0”

”Underhåll på export”

Erkki Persson:

• Entreprenör

• …

• …

• Underhållschef Götaverken

• Underhållsföretagen

• Underhållsmässan

• Underhållets hus

• Goda nyheter
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Innovatum

• En av sex Science Parks i västra Götaland. Vi är noden inom Fyrbodal.

• Vi har en Projektarena, ett Science center och en Inkubator

• På projektarenan har vi fyra fokusområden. Förnybar energi, Hållbara transporter, Kreativa 

näringar och Hållbar produktion

• Inom Hållbar produktion har vi tillgång till kompetenser inom

tillverkningsteknik – automation – logistik och flöde – kvalitetsteknik – drift & uh

• Många samarbetspartners, Högskolan Väst, Produktionstekniskt centrum, IUC Väst, 

Swerea IVF med flera.



Innovatum projektarena – våra projekt

• Ca 30 pågående projekt
• Underhållstekniskt centrum 

är ett av dem



Kort om mig – Peter Berg

• Maskiningenjör med 25 år på SAAB i Trollhättan.

• Har arbetat inom produktionsberedning som beredningsingenjör, gruppchef och 

projektledare.

Bilutveckling

Fabriksutveckling

Kvalitetsfrågor

Problemlösning

Förbättringsarbete

Projektplanering

Verksamhetsutveckling

Efter SAABs konkurs 

började jag på Innovatum 

med uppgifter inom 

industriellt underhåll.

Börjar att förstå underhåll ganska bra och

på god väg att bli en riktig underhållsnörd 



Tankar om underhållets utveckling

Från att vara:

Avhjälpande

Kortsiktigt

Statiskt

Kostnadsstyrt

Isolerat (egna företaget)

Låg status

Till att vara:

Förebyggande

Långsiktigt

Utvecklande, innovativt

Resultatstyrt (LCP)

Utåtblickande (lär av andra!)

Respekterad profession



Underhållstekniskt Centrum - Syfte

• Att stärka positionen för drift och underhåll genom 

att sprida kunskap och öka intresset för området.

• Att visa hur rätt underhåll är starkt bidragande i en 

hållbar produktion.

• Att stimulera nätverkande och kunskapsutbyte 

mellan företagen!

Genom att:

• Vara en katalysator för utveckling

• Kommunicera kunskap i en positiv anda!

• Hjälpa såväl säljare och brukare inom underhållet



UNDERHÅLLSCIRKELN (3 tim)
- Kostnadsfria seminarier
- För aktiva inom drift och underhåll
- Fokus på kunskap
- Stimulera nätverkandet
- Inspirera till förbättringsarbete

Aktiviteter Underhållstekniskt centrum

KURSVERKSAMHET
- Kurser för yrkesverksamma

inom drift och underhåll
- Vi tar bra utbildare till regionen

TEMADAGAR
- Som Underhållscirkeln 

men ett större grepp

WORKSHOPS

TEMAGRUPPER
Tanken är att företag delar 
erfarenheter och utvecklar

”Best practises” inom
drift och UH.

TEKNIKPROJEKT
Teknikstöd till företagen
utifrån specifika behov

NÄTVERK
UH-chef i Väst

STUDENT
ARBETEN

”KVALIFICERADE”
STUDIEBESÖK

AKTIV WEB OCH 
ETT NYHETSBREV

HEMBESÖK



Statistik – Underhållstekniskt centrum

Genomförda aktiviteter

• Seminarier och föreläsningar

- Underhållscirklar 20

- Temadagar 3

• Kompetensutveckling

- Kurser för yrkesverksamma 32

- Workshops 8

• Nätverkan

- Kvalificerade studiebesök 7

- Underhållschef i Väst 4

# aktiviteter:      74

Total deltagarstatistik

• Totalt antal deltagare 1805

• Varav olika föreläsare 96

• Antal företag 233

• Antal orter 95

• Det vi lärt vid de olika aktiviteterna 

sprider vi med artiklar på vår web

och med våra nyhetsbrev.

• Det finns både behov och intresse!



Exempel – 20 seminarier på Underhållscirkeln



Exempel – Kunskapsorienterade artiklar

SEMINARIER STUDIEBESÖK WORKSHOPS KURSER

Allt finns att läsa på: http://www.innovatum.se/underhallsteknisktcentrum/ 

http://www.innovatum.se/underhallsteknisktcentrum/


Vårt nyhetsbrev

• Vårt nyhetsbrev går till ca 1400 adresser

• Skickas var 4-6:e vecka

• Kunskapsorienterat

• Tipsar om våra och andras aktiviteter

• Gärna också några reflektioner om UH



Vår web

http://www.innovatum.se/underhallsteknisktcentrum/ 

http://www.innovatum.se/underhallsteknisktcentrum/

