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Fødselsdag i den svenske vedligeholdsforening og metricators til måling af vedligeholdsindsatsen. 

I begyndelsen af oktober fejrede den svenske 

vedligeholdsforening sin 50 års fødselsdag. Det 

skete som en del af EFNMS halvårlige møde. 

Fødselsdagsfesten var derfor med deltagelse af 

såvel medlemmerne i fødselsdagsbarnet ”Svensk 

Underhåll”, samt gæsterne fra den europæiske 

vedligeholdsforening. 

Og hvordan fejrer man så en fødselsdag i Sverige? 

– Naturligvis med et ABBA show!  

 

GloMe  

EFNMS´s møde var ikke kun en fødselsdagsfest. Der var også tid til det faglige indhold. Et af emnerne var 

præsentation af opdateringen af bogen ”The Global Maintenance and Reliability Indicators” som er blevet 

omdøbt til ”GloMe”  

GloMe er en guidebog med de ca. 30 indikatorer, fra standarden EN 15341, der er fælles med de metrics 

som den amerikanske organisation SMRP har defineret. Sætter man ordet metric sammen med ordet 

indikator, ja så får man den nye term ”Metricator”  

GloMe guidebogen indeholder de ca. 30 metricators, der er fælles for den europæiske og den amerikanske 

metode. Derudover vil bogen anbefale de enkelte metricators til de vedligeholdsprocesser, der er 

beskrevet i EN 17007. Det gør at GloMe tilbyder dels en proces, men også en metode til at måle 

vedligeholdsprocessens resultat.  

Samtidig indeholder GloMe en tabel med Best in Class Values for såvel Europa som Nordamerika.  

Best in Class tabellen foreslår værdier for de enkelte metricator. Det gør at GloMe tilbyder 

vedligeholdslederen dels får en proces, en indikator til at måle resultatet fra processen samt en anbefalet 

værdi for et godt resultat. Det fås ikke bedre!  

EN 

15341 

No. 

SMRP 

Metric 

No. 

Indicator/ Metric SMRP EFNMS Comment to the EFNMS 

Best-in-Class values 

A&S 1 1.5 Total Maintenance Cost as a 

Percent of Asset 

Replacement Value  

Less than 3% 1,5- 4 % Depending on industrial 

sector, organisation 

maturity and business 

requirements 

 

GloMe kan bruges af de organisationer, der har lokationer globalt og ønsker at måle effektiviteten af 

vedligeholdet på en standardiseret måde. Man kan også benytte GloMe selv om man er en enkelt 

vedligeholdsorganisation i Danmark. 

GloMe er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentation fra Canada, USA; Ungarn, Sverige og 

Danmark. Tom Svantesson er EFNMS projektleder i projektet. GloMe vil blive publiceret i starten af 2020. 


