
Håber I blev inspireret af det første møde 
På mødet hos Energinet blev der talt om indhold for 
de kommende møder. SAMI pyramiden blev inddraget 
som en fælles referenceramme for netværket, og vi har 
forsøgt at inddele den til interessante netværksdage. 
Mere om det 17. januar.

Emne for mødet hos ARC 
Den vigtigste funktion for vedligeholdet er at oprethol-
de driften men hvordan prioriteres opgaverne i forhold 
til de planlagte jobs og opståede problemer? 

Hvordan kobler man aktivets kritikalitet med listen af 
åbne vedligeholdsjobs og driften? 

Som bekendt kan kritikaliteten af aktiver ændre sig 
når driftssituationen ændres. Med andre ord kræver 
dette en løbende vurdering af risiko for driftsstop, så 
man planlægger sine vedligeholdsjobs baseret på den 
aktuelle kritikalitet.   

NB. Udstyr som relaterer direkte til personsikkerhed 
vil ikke blive berørt, da det antages at dette altid får 
højeste prioritet. 

Som inspiration til workshoppen vil de 3 facilitatorer 
bringe erfaring ind fra egen hverdag. Hvis du som 
medlem af netværket sidder med viden og erfaringer, 

andre kan gøre brug af, er du velkommen til at kontak-
te os og blive lagt ind i programmet. Jo flere erfaringer, 
jo bedre.

Program 
09.30  Ankomst og kaffe

09.45  Velkommen og præsentation af dagens program 
v/netværksfacilitatorer Peter Jeberg, Jesper 
Pedersen, René Bøge Jensen

10.00 Præsentation af ARC. 
Hvordan arbejder ARC med ”planlægning og 
schedulering” v/ Hans Christian Laurenz og 
Christian Sieben

11.00 Oplæg til Workshop v/netværksfacilitatorer 

 Hvordan arbejder vi med risikovurdering i   
den daglige planlægning.

12.00  Frokost

12.45 Workshop                           

14.00 Rundvisning på ARC

ca. 15.00 Tak for i dag

fordi vedligehold er mennesker

Risikobaseret planlægning af vedligeholdsopgaver i forhold til anlæg og produktion 

Formålet med netværksdagen er:

-  Inspirere deltagerne til hvordan man kan arbejde med at prioritere og planlægge vedligeholdsopgaver.

Maintenance Excellence 
Netværk

Vi besøger Amager Ressource Center, ARC

17. januar 2019, kl. 9.30-15.00



Målgruppe: Ledere og specialister med ansvar for 
drift og vedligehold.

Tid og sted:  
Torsdag 17. januar 2019 kl. 9.30–15.00 

Amager Ressourcecenter 
Vindmøllevej 6 
2300 København S 
Vært: Hans Christian Laurenz

Pris og tilmelding: Gratis for medlemmer af DDV. 
Meld dig ind på www.ddv.org

Ønsker du medlemsskab eller har spørgsmål til DDV 
eller netværket, er du meget velkommen til at kon-
takte sekretariatet. 

Du finder kontaktoplysningerne på www.ddv.org.

Gældende for netværk i DDV 
Netværk i DDV er IKKE platforme for sælgeraktivitet 
men udelukkende et løsningsorienteret værktøj for 
medlemmerne.

fordi vedligehold er mennesker

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

7591 4455

www.ddv.org

Bliv medlem

in

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Få indflydelse på programmet 
Netværket styres af en gruppe bestående af René Bøge Jensen (Sund og Bælt), Peter Jeberg (Energinet) og 
Jesper Pedersen (Siemens Gamesa) men du skal også sætte dit præg på, hvem vi ellers skal have inspiration 
fra og hvordan vi skal sparre med hinanden for at give dig mest mulig inspiration med hjem fra dit kommen-
de netværk.


