
fordi vedligehold er mennesker

Ledelse af ældre anlæg

Kursus 11. og 12. april 2023

Kombinationen af den hastige teknologiske udvikling og det lavere investeringsniveau gør, at 
mange tekniske ledere er udfordret ved fortsat at kunne drifte og vedligeholde ældre bygninger, 
infrastruktur - forsyningsanlæg og produktionsanlæg.

Deltag i kurset og lær at balancere omkostninger, tilgængelighed og risici for ældre anlæg. Få samtidig inspiration til 
omkostningseffektive strategier for den sidste del af et anlægs levetid.

Kursets mål

At udvikle deltagernes evne til at forstå, vælge og lede de mulige løsninger og strategier, der indgår i processen for at 
lede ældre anlæg.

Indhold

Kurset vil afdække alle aspekterne, der indgår i ledelsesprocessen for ældre anlæg delt op på teknisk forældelse af 
komponenter og en udfasningsstrategi for den sidste periode i et anlægs levetid, og give deltagerne kompetence til at:

• Forstå udfordringerne ved at lede ældre anlæg

• Forstå processen og de enkelte procestrin i ledelse af ældre anlæg

• Beherske de enkelte procestrin i ledelsesprocessen for ældre anlæg

• Udnytte de internationale standarder, guidelines og værktøjer, der kan hjælpe dig i processen med ledelse af æl-
dre anlæg og udvikle en udfasningsstrategi for ældre anlæg.

• Få erfaringer fra tidligere projekter med ledelse af ældre anlæg og udfasningsstrategi

• Opnå en forståelse for teknisk forældelse af anlæg og den mulige involvering af den originale producent for hjælp 
og støtte.

Kompetencekrav

Kurset opfylder de krav for emnet, der er beskrevet i standarden DS/EN 15628 ’Vedligehold - Kvalifikation af vedlige-
holdspersonale’.
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Målgruppe

Uddannelsen kan anbefales, hvis du er:

• Involveret i ledelse af ældre anlæg

• Engageret i en udfasningsstrategi for et anlæg eller et del af et anlæg

• Deltager i opgaver hvor teknisk forældelse er en udfordring

Du er engageret i ledelse af ældre anlæg med job som:

• Vedligeholdschef, Asset Manager, Teknisk chef, Projektleder, Indkøbschef, Teknisk direktør,  
lntegrity manager, Fabrikschef eller Anlægschef.

Praktiske oplysninger

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer

Pris (eksklusiv moms) 
7.900/10.500 kr. (medlem af DDV/ikke-medlem).
Konferenceafgiften dækker for to hele dages workshops, konferencemateriale samt morgenkaffe, 
frokost og forfriskninger.
Bekræftelse og faktura sendes umiddelbart efter tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nummer eller mail.

Tidspunkt
09.00-16.00

Sted
EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Underviser
Tom Svantesson er en erfaren facilitator og instruktør inden for uddannelse i vedligehold og tilgæn-
gelighed. Tom har uddannet flere hundrede vedligeholdsledere og –medarbejdere i vedligehold og 
vedligeholdsprocesser i Danmark og internationalt.
Tom har ledet adskillige danske og internationale udviklings - og træningsprojekter for bla. den farma-
ceutiske industri, for fødevareindustrien samt for energisektoren.
Med det brede kendskab til både brancher og vedligehold generelt, kan Tom altid perspektivere stof-
fet i uddannelsen med emner og cases fra deltagernes brancher og på den måde relatere undervis-
ningen til deltagernes virkelighed. Krydret med leg og cases, giver det deltagerne en positiv oplevelse, 
samt ikke mindst det krævede kompetencespring.
Tom har ledet nationale og internationale workshops om vedligehold og tilgængelighed. Til denne ud-
dannelse vil Tom bidrage med eksempler fra adskillige projekter med optimering af reservedelsstyring 
for vedligehold.
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