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Sustainability Circle Meeting 2017 - 3
Var: IVA, Stockholm
När: 11 oktoberVälkomna!

Svensk ingenjörskonst

Då och då strider våra partier om den svenska modellen. Vilken är den, vem 
kom på den och vem skall ha privilegiet att uttolka den inför framtiden?
Som jag ser det kan politikerna sluta gräla. Den svenska modellen är 
ingenting annat än ingenjörskonst med världen som marknad. Den uppstod 
under första halvan av 1800-talet, långt innan nuvarande partier bildades och 
ännu längre innan de första gången fick makten.  

Modellen fortsätter att utvecklas. Fortare än någonsin. Men, med den 
skillnaden att inte bara världsmarknaden utan Jorden står i centrum för 
intresset. Ekonomin, javisst, men mänskligheten och miljön skall också hålla.
Det är i den andan som industrin grundade tankesmedjan Sustainability Circle 
och det är i den andan som den kommande säsongens program för 
Sustainability Circle Meetings har gjorts.

Ingenjörer gillar verkstad. Därför gör de mycket och pratar lite. Och, just därför 
är de så intressanta att lyssna till…

Glöm inte att anmäla dig. Redan nu.

Varmt välkomna!
Anders Källström

8.00 - 8.30  Introduktion till Smart Maintenance för er som är nya och för er  
   som vill bli uppdaterade..
                      
   Anförare: Anders Källström, ordförande Sustainability Circle
 
8.30 - 10.00  Fortum: Energiområdet försvinner som begrepp. De samhäll  
   stekniska systemen utgör alltmer funktioner av varandra och blir  
   irrelevanta i dess rena former. Ord som Energimarknad och   
   Bränsle ersätts av Funktionsavtal och Cirkulära lösningar.                
  
   Anförande: Linda Ramstedt Marklund, Digital transformation   
   manager och Erik Dahlén, R&D Manager Production &    
   Distribution. Lyssna redan nu på Erik, www.sustainabilitycircle.se/ 
   pod-cast.
 
10.00 - 10.30             Fika och dialog
 
10.30 - 12.00             Göteborgs Spårvägar: Transporter är av central betydelse för   
   att samhället skall fungera. Göteborgs Spårvägar levererar   
   numera en imponerande pålitlighet till göteborgarna. Hur kan 
   en vision avseende fortsatt hållbar utveckling och Smart   
   Maintenance uttryckas.
                                
   Anförande: Lars-Börje Björfjäll, VD Göteborgs Spårvägar
                                
12.00 - 13.00            Lunch och dialog
  
13.00 - 14.30            Norconsult: Framtidens stadsdelar kan komma att bli    
                      väldigt annorlunda jämfört med dagens. Arkitekter och   
                                Stadsplanerare pratar om smarta städer och smarta hus. 
   Ett villkor är att tekniken alltid fungerar. 

                                Anförande: VD Ljot Strömseng
                            
 14.30 - 15.00           Fika och dialog
 
15.00 - 16.30           Dynamate: Som dotterbolag till Scania är Dynamate vana vid  
   hårda krav på funktionalitet. Numera har Dynamate kunder
    inom  en mängd branscher. Vilka krav kan de ställa 

                                Anförande: VD  Pär Holmgren
 
16.30 - 16.45           Uppsummering
                                Refreshments och dialog



Presentatörer Sustainability Circle Meeting 2017 - 4
Var: sigma connectivity, lund
När: 14 december

8.00 - 10.30  Sigma Connectivity: Smart maintenance börjar tekniskt med de   
   data som sensorerna kan registrera. Hur använder vi sensorer på   
   bästa sätt? Vilka sorters sensorer finns det?  Hur ser framtiden ut?   
   Presentation av och rundvandring i Sigmas       
   innovationslaboratorium, världens mest avancerade. 
           
   Anförare: Ola Möllerström, CMO & Deputy CEO at Sigma    
   Connectivity AB

 
10.30 - 11.00             Fika och dialog

 
11.00 - 12.30             Sigma IT: Sensorer genererar fler data än vad vi      
   manuellt kan hand om. Därför behöver vi beslutsstödssystem.  Hur   
   kan de fungera? Och, vad kan vi förvänta oss av dem i    
   framtiden? 
           
   Anförare:  Hans Hellström, Försäljningsansvarig Asset by Sigma 

                               
12.30 - 13.30            Lunch och dialog

  
13.30 - 15.00            Ovako: Ovako är ett av våra klassiska stålföretag. Många    
   tror att vi aldrig kommer att bygga några nya stålverk. De vi har  
    måste skötas så att de håller. Marika Lindström berättar om    
   Ovakos syn på underhåll, dess resa och nya organisation.                      
            
   Anförare: Marika Lindström, underhållschef Ovako
                            
 
15.00 - 15.30           Fika och dialog

 
15.30 - 16.30           Chalmers: En hållbar industri kräver hållbara medarbeta. Utma-  
   ningarna är enorma. Utvecklingen kommer aldrig mer att gå så   
   här långsamt. Hur  många orkar hänga med när      
   förändringstempot ökar? Och, vad kan vi som arbetsgivare och   
   chefer göra  för att underlätta utvecklingen? 
           
   Anförare: Docent, Cecilia Berlin

16.30 - 16.45           Uppsummering
                                Refreshments och dialog
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Presentatörer
Sustainability Circle Meeting 2018 - 1
Var: chalmerska huset, göteborg
När: 8 maj

8.00 - 10.30  Chalmers: Smart Industri. Allt som kan digitaliseras skall    
   digitaliseras. Så kan svensk industri klara konkurrensen från   
   lågkostnadsländer. Vad händer på området just nu och vad kan  
   vi förvänta oss av de kommande åren?
   
   Anförare: Anders Skoogh, Associate Professor

   Chalmers: En smart industri kräver ett Smart Maintenance. Målet  
   är att steg för steg ta oss närmare en nollvision mot funktionella fel.   
   Hur långt har vi kommit och hur kommer området att utvecklas de  
   kommande åren? 

            Anförare: Johan Stahre, Chair Professor
 
10.30 - 11.00             Fika och dialog
 
11.00 - 12.00             GKN Aerospace: Ofta är upcycling bättre än recykling. Men,  
   finns det några konkreta exempel på att upcycling fungerar   
   och är lönsamt? GKN Aerospace har arbetat med upcykling av  
   automatiska svarvar och berättar här om sina erfarenheter.  

           Anförare: Martin Eriksson och Lars Uddén, GKN Aerospace
                               
12.00 - 13.30            Lunch och utdelning av Sustainability Circles stora utmärkelse för  
   industriell hållbarhet.
  
13.30 - 15.00            Volvo Powertrain: Hälsa och säkerhet är högt prioriterat inom   
   Volvo Powertrain som anordnade en bejublad workshop för vår  
   arbetsgrupp Hälsa och säkerhet våren 2017. Här får fler en chans. 
         
   Anförare: Håkan Nordquist, Volvo Maintenance Director                            
 
15.00 - 15.30           Fika och dialog
 
15.30 - 16.30           SCA och Valmet: Smart Maintenance  kommer allt oftare att ske  
   i gränslandet mellan leverantör och brukare. SCA och Valmet ar 
   betar med hur det kan gå till?

   Anförande: Per Asplund, SCA och Björn Kempe, Valmet
 
16.30 - 16.45           Uppsummering
                                Refreshments och dialog
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Sustainability circle meetings 
Sustainability Circle Meetings är Sustainability Circles öppna seminarieserie. Du behöver 
inte vara huvudman för att få vara med. Men, vi ser förstås gärna att ni som inte är 
huvudmän blir det. Fördelarna är många.

Målet är förstås såväl inspiration som bildning. Om Du tar för vana att följa 
seminarieserien, gärna tillsammans med dina kollegor, så kan vi lova att ni har bra koll på 
läget. Målet är också att ni skall bygga ut ert nätverk med alla dem som ni kan ha glädje 
av att känna i framtiden.

Som regel börjar vi på morgonen med att introducera er som inte varit med förut i 
begreppet Smart Maintenance. Kom om du vill!

Varje föredrag följs av en paneldiskussion. Vi lägger, på allmän begäran, in gott om tid 
mellan föredragen för enskilda diskussioner och samtal.

pris
Anställda hos en huvudman: 2.250 exkl moms per dag.
Övriga: 3.250 exkl moms per dag.

anmälan
Anmäl dig och dina kollegor, redan idag. Det gör du på www.sustainabilitycircle.se

* * *

Sustainability circle
Sustainability Circle är en tankesmedja grundad av industrin med syfte att ge tekniker 
och ingenjörer en plattform för arbetet med industriell hållbarhet. Sustainability Circle 
grundades 2011 och har idag 60 huvudmän. Huvudmannakretsen är idag breddad till 
företag och förvaltningar inom tjänster, sjukvård och infrastruktur. Vi är närmare 400 
personer som är aktiva i ett tiotal nätverk.
Läs mer om Sustainability Circle på www.sustainabilitycircle.se. 
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