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Den här kursen vänder sig främst till dig 
som har ansvar för eller arbetar strategiskt 
med drift- och underhållsfrågor inom 
VA. Alternativt så planerar eller leder du 
verksamhet inom drift- och underhåll i VA-
branschen.

Att strategiskt leda och utveckla drift- och 
underhåll inom vatten och avlopp (VA) är 
och bör vara ett prioriterat område för 
kommunerna. I Sverige omsätter kommun-
ernas arbete med VA årligen ca. 20 miljarder 
kronor, cirka 10 000 personer arbetar dagligen 
med VA-frågor. I landet finns drygt 1 700 
vattenverk, ca 2 000 avloppsreningsverk samt 
180 000 km vatten- och avloppsledningar. Det 
investerade kapitalet i anläggningstillgångar 
uppgår till hundratals miljarder kronor. 

VA-branschen står inför stora framtida 
utmaningar, några av dessa är: Ökade 
reningskrav i alla avloppsflöden, minskning 
av utsläpp från enskilda avlopp, ökad 
uppmärksamhet på bräddningar, krav på 
bättre VA-planering och klimatanpassningar 
av samhällen.

Även om det inom branschen bedöms att 
investeringarna i förnyelse behöver öka från 
dagens nivåer, så krävs en strategisk styrning 
och utveckling av underhåll för att bibehålla  
eller öka driftsäkerheten och andelen nöjda 
kunder. En strategisk underhållsstyrning 
bidrar till öka andelen förebyggande 
underhåll som i sin tur minskar det resurs- och 
kostnadsdrivande akuta underhållet.

Vem bör delta?Om VA-branschen

Ger kunskaper att påbörja en strategisk utveckling av 
underhållsstyrningen inom vatten- och avloppsverksamheter.

STRATEGISK UNDERHÅLLS-
STYRNING INOM VA
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KURSINNEHÅLL

09.00-09.15 Introduktion, presentation av 
deltagare

09.15-10.00
Vad är Underhåll /
Underhållsdefinitioner 
Underhållsdefinitioner

10.00-10.15 Kaffe

10.15-11.00 Underhållets historiska utveckling

11.00-11.45 Underhållspyramiden, en modell 
för underhållsutveckling

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.30
Underhållsstrategi och 
underhållsstyrning. Struktur, 
systematik och nyckeltal

13.30-14.30
Att gå ifrån oplanerat underhåll 
mot planerat pro-aktivt underhåll, 
förutsättningar och konsekvenser

14.30-14.50 Kaffe

14.50-17.00

Olika typer av underhåll och 
metoder för dessa:
- Avhjälpande underhåll, akut 
   och uppskjutet
- Förebyggande underhåll, 
   tillståndsbaserat och 
   förutbestämt

18.00-21.00 Gemensam middag

08.30-09.30 Planering och beredning av 
underhåll

09.30-09.50 Kaffe

09.50-11.00 Underhållssystem och och 
arbetsprocesser

11.00-12.00
Underhållsutveckling i praktiken 
möjligheter, fallgropar och 
erfarenheter

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30
Egenanalys – Så ser  
underhållsverksamheten ut hos 
oss

14.30-14.50 Kaffe

14.50-16.30

Daniel Henriksson och Jonas 
Åkerlund berättat om praktikfall. 
Stockholm Vatten Ledningsnät. 
”Teknikenhetens väg genom 
förändringsarbetet”. 
 - Arbetssituationen vid 
uppstarten, idéer om förbättring,  
påbörjande och genomförda 
förändringar.
  - Erfarenheter och summering 
den första året!
 - Råd till er som skall utveckla 
verksamheten.
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Kursledare:
Per Möller 
0705-75 76 19
per.moller@idhammar.se

Jonas Åkerlund
0707-98 58 32
jonas.akerlund@idhammar.se        

Information
Datum: 23-24/1 2018

Plats: Hotell Park Inn i Solna Centrum

Pris: 8600 kr exkl. moms

Mer info: www.idhammar.se


