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Industri 4.0 

How can maintenance navigate 
its way in Industry 4.0?

 För att minska tiden från idén till marknad.

 Enklar anpassa massproduktion (customized mass production).

 Öka verkningsgrad och produktivitet. 

 Utveckla vertikal och horisontal integration av system på olika hierarkiska 

nivåer längs värdekedja och affärsprocess. 

 Utveckla horisontal integration av fler värdenätverk inom/tvärs på ett företag. 

 Minska produktionskostnad.

 Öka konkurrenskraft.



 Digitalisering och automatisering av produktion har utvecklats 

mycket mer jämfört med UHs-verksamhet. UH handlar fortfarande 

om smuts under naglarna.   (manuellt arbete och gissning)

 Tillverkande företag förlorar miljarder kronor årligen p g a haverier 

och onödiga stopp, d v s det är mycket att spara i produktion genom 

att eliminera stilleståndtider. (Låg precision i UH-beslut och 

kostnadseffektivitet)

 Det är välkänd att underhåll påverkar interneffektivitet. UH används 

för att vidmakthålla maskinkvalitet och säkra produktionskontinuitet.

(Vad ska det kosta? Är det kostnadseffektivt?)

❖ Frågan: hur kan detta uppnås på ett kostnadseffektivt sätt?

Underhållsutmaningar



Dynamiskt, Just-In-Time och Kostnadseffekt underhåll; 

Rätt underhåll; rätt åtgärd; på rätt maskin, rätt plats och i rätt tid; av rätt 

kompetens och på rätt sätt.

På oåtkomliga maskiner p g a hög temp, risk av olyckor, radioaktivitet 

blir problemet ännu svårare

AU (avhjälpande)   TBU (tillståndsbaserat)FU(förebyggande)
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Expectations

 We will evaluate the impact in real-life industrial scenarios (low volume, high volume 

and continuous manufacturing) to demonstrate the direct impact of the PreCoM on: 

• Maintainability and availability (+15 %), 

• Applying predictive maintenance (from 15% to 30%), 

• Work safety: Failure-related accidents by - 30%, 

• Energy consumption by – (6-10)%, and 

• Raw material consumption by – (7-15)%

 The results will be documented in detailed business cases for widespread industry 

dissemination and exploitation.

 In addition we will try to build an Advisory Board for End Users for promoting the 

exploitation and dissemination of the project result



Thanks for you attentions

Questions


