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vedligehold er et gammelt fag, der første gang blev beskrevet i forbindelsemed vedligehold af vandsystemet
til det antikke Rom i år 70. Denne opgavesamling er et tilbud til studerende, kursister og instruktører, der

ønsker at udvikle deres kompetencer indenfor vedligehold og tilgængelighed. Formålet og ønsket med bogen
er, at opgaverne med de foreslåede løsninger kan være med til at lukke hullet mellem vedligeholdsteori og
den praktiske virkelighed. Samtidig er det også målet at gøre vedligeholdsteorien mere anvendelig i den
hverdag, som vedligeholdsorganisationen møder – uanset om det er som leder, eller som udførende.

Opgaverne er i stor udstrækning blevet til på baggrund af tidligere hændelser og problemstillinger fra de
virksomheder forfatteren har været ansat i eller har besøgt som konsulent eller underviser. Opgavesamlingen
er løbende blevet raffineret og testet på de kursister, der gennem de sidste 16 år har deltaget i TSMCs kurser.

 

Faget vedligehold er et gammelt fag, der første gang blev beskrevet i
forbindelsemed vedligehold af vandsystemet til det antikke Rom i år
70. Denne opgavesamling er et tilbud til studerende, kursister og
instruktører, der ønsker at udvikle deres kompetencer indenfor

vedligehold og tilgængelighed. Formålet og ønsket med bogen er, at
opgaverne med de foreslåede løsninger kan være med til at lukke
hullet mellem vedligeholdsteori og den praktiske virkelighed.
Samtidig er det også målet at gøre vedligeholdsteorien mere

anvendelig i den hverdag, som vedligeholdsorganisationen møder –
uanset om det er som leder, eller som udførende. Opgaverne er i stor

udstrækning blevet til på baggrund af tidligere hændelser og
problemstillinger fra de virksomheder forfatteren har været ansat i
eller har besøgt som konsulent eller underviser. Opgavesamlingen er



løbende blevet raffineret og testet på de kursister, der gennem de
sidste 16 år har deltaget i TSMCs kurser.
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