Ringnes i et nøtteskall
Lean i Carlsberg – Hvordan sikre kontinuitet i lean
arbeidet ?

Name: Lars Erik GULLING
WE Production role

Lean TPM Manager Norway

Country of Origin

Norway

Telephone

+47 92843839 (leave voice mail, and you get a call back)

E-mail

lars.erik.gulling@ringnes.no

Location

Ringnes Brewery, Oslo- Gjelleråsen

Previous Experience
inside Carlsberg

1. Site Manager Ringnes Brewery (2004-2008)
- Introducing lean from 2005. One of the best C-Lean company in 2008-10.

2. Technical Manager Ringnes Brewery (1999-2004)
-

Previous Experience
outside Carlsberg

Relocation of the old brewery in city center to Gjelleråsen.

1.

Production Director Arcus , spirit company (2008-2012)
- Introducing lean culture and building of new production plant in Oslo

2.

CI Director Arcus, spirit company (2012-2013)
- Hand over the new production plant and PMS system.

Personal/hobbies

Mountain hiking and a 6 year old boy and 10 year old daugther

Fun fact about me

No secrets.

Fakta om Ringnes
• Norges største bryggeriselskap,
100 prosent eiet av Carlsberg
• Produserer årlig ca 370 millioner
liter drikke
• Markedsleder med over 50
forskjellige velkjente produkter
• Ca. 1400 medarbeidere
• Administrerende direktør er Jacek
Pastuszka
• Multikulturelt selskap
• ISO sertifisert

Produksjonsanlegg

• Fire produksjonsanlegg

Ringnes E.C. Dahls Bryggeri –
Trondheim

• En rekke salgs- og
distribusjonsterminaler
• Hovedkontor i Oslo
Ringnes Imsdal – Østerdalen

Ringnes Bryggeri – Gjelleråsen
Hovedkontor - Oslo

Ringnes Farris – Larvik

Ringnes om LEAN
Ringnes arbeider etter LEAN-metoden. Kort fortalt handler det om å skape mer ut
av mindre, utnytte ressursene og fokusere på det som skaper verdier.

Gjennom LEAN arbeidet er alle prosesser under kontinuerlig evaluering for å
redusere svinn og ressursbruken samt øke kapasiteten og fleksibiliteten.

For å lykkes med LEAN er det en forutsetning at medarbeidere involveres i å
definere og gjennomføre forslag til forbedringer, samt at ledere er rollemodeller.

I Ringnes har det vært arbeidet med LEAN siden 2008 og effektiviteten har bedret
seg betydelig, mens sykefraværet og skader er redusert.

Vårt verdisett

Vi fokuserer på kunders
og forbrukeres behov i
våre beslutninger

Vi er sterkest
sammen

Vi har alle ansvar for, og
myndighet til, å skape
forbedringer

Vi er opptatt av
samfunnsutvikling

Vi ønsker alltid å
vinne

Carlsberg Group
No. 1
i Nord- og Øst-Europa, og fjerde største
bryggerikonsern i verden

150
land rundt i verden

500
forskjellige ølmerker

45.000
ansatte på tre kontinenter

12.000.000.000
Probably the best beer company in the world
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Lean i Carlsberg – Hvordan sikre kontinuitet i
lean arbeidet ?

Lean reisen
Ytelse





2013

En måte å kjøre Lean på i Carlsberg
Standardisert med revisjoner
Beste praksis, dele kunnskap

• Lean Brygging og Prosess
R-Lean

2011

• Lean linje 206 og vedlikehold
• Lean Utility

R-Lean
Kontinuerlig
forbedring / CLean
Kontinuerlig
forbedring / CLean

• Mini-Transformasjon på linje 203

2009

• Visuell styring i alle funksjoner

• Mini-Transformasjon på linje 205

2008

• Visuell styring
• Bygge X-funksjonell Lean kompetanse

Kontinuerlig forbedring • Forbedringsgrupper på linje 203 og 205
• 5S og standard arbeid

2007

• Forbedringsgrupper på linje 206
Kontinuerlig forbedring

• 5S, standard arbeid

2005/6

• Synlig KPI system

ProdEx,
Fabrikk optimal.

• 15–35% engangsforbedringer
• Optimaliserings verktøy

2003/4

Tid

20 ukers Lean transformasjon
20 uker

Forberedelse
1 uke

Sette team
Få frem data
Finne egnet
sted
Sette møtestruktur

Diagnose, dagens
system
2 uker
HMS
Kvalitet
Effektiviet
Verdistrøm/prosessmapping
Nærvær
Trivsel
Forbedringskultur
Lean trening
Sløseri

Kickoff

Styregruppe
møte 1

Definere fremtid

Planlegg

2 uker

1 uke

Definere fremtiden
(hvor ønsker vi å
forbedre oss)

Utvikle TIP
Takstisk
Implementeringsplan

Implementer

Sikre

14 uker

TIP
implementeres

Legg til rette
for
kontinuerlig
innovasjon og
involvering
(TIP)

Lokalt
Styregruppe
ledermøte1
møte 2

Lokalt
ledermøte 2

Lokalt
ledermøte 3

Styregruppe
møte 3

Carlsbergs 6 fundamenter
1

4

5S Arbeidsplass organisering
Sortere

Fjerne unødig
material/utstyr.

Systematisere

Merke matr. og plassere
det på rett plass

Skinne

Rengjøre arbeidsplass
og utstyr

Standardisere

Lage standarder for
overholdelse av 5S

Sikre

Gjennomføre revisjoner
for å sikre standard

Operatørvedlikehold

2

5

PMS (Performance Mgt. System)
ledelsessystem inkl. problem
løsing

SMED – Hurtige omstillinger

2012
3

6

Lederskapsdrevet: (1)
Prosessobservasjon og bekreftelse & (2) Engasjement

Gemba Kaizen: muliggjøre
operatørdrevet forbedring

Step 0. Forberedelse

Ikke-utnyttet
talent

Step 1. Rengjøring (gjenskape standard)
Step 2. Beskytte maskinen mot skitt

Unødig

Step 3. Rengjøring, inspeksjon og
smøring (RIS)

bearbeiding

Overproduksjon

Defekter og
omarbeiding

Transport

Venting

Bevegelse

En standard for Carlsberg, samtlige land kjører etter denne standard.

Lager

Carlsberg LEAN baserer seg på tre grunnleggende
prinsipper
LEAN introduksjon
Kompetansebygging

Visuell styring

PDCA Problemløsing

Ledelses
infrastruktur

Operatørvedlikehold
SMED

Coachende ledelse
Revisjon (POB)

5S+forbedringsgrupper
Standard arbeidssett

Driftssystem

Tap/sløseri
LEAN kommunikasjon

Verdistrøm/mapping
A3
TIP
Line Survey
JIT - PULL
Verdistrømsforbedringer

Mentalitet & Atferd

Endringsvilje
HMS

Erfaringen viser viktigheten av fokus på riktig
ledelse
CSC – Ledelse og Lean
«NYE» eiere som:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Har tro på at sløseri bekjempes via systematisk ledelse.
Vil samkjøre alle produksjonsstedene (land).
Tror på at bred involvering gir størst endringstakt.
Vil ha ledere som coacher i stedet for bestemmer.
Vil ha ledere som avsetter tid til å lede.
Vil ha ledere som opptrer som rollemodeller.
Vil samle «best practice» og utvikle denne for alle gjennom
STANDARDISERING.

Lean Audit måler DEG og ditt team i denne transformasjonen. Det er du som er
rollemodellen og skal sørge for å spre best practice, standardisere og utvikle
denne. CSC er nå et selskap med felles standarder og et miljø for å fremme de
beste løsninger for alle.

TIP er del av Performance Management System (PMS) og er
hvordan vi styrer virksomheten
+

•

Retning satt av Visjon og Strategi;
CSC og Ringnes

Sett retning og
kontekst

•

Problemløsing og korrigerende
tiltak basert på tavlebruk

Effektiv og faktabasert operasjonelle
prestasjonsmøter

Business review danner grunnlag for årets
fokusområder og målsetting (KPIer og mål)

•

Strategiske initiativ dannes for å støtte opp under
målene (for hver avdelig/funksjon)

Budsjett,
KPIer og mål

Korrigerende
tiltak

Effektiv
prestasjonsledelse /
ledelsessystem

Prestasjonsmøter og
-dialog

•

•

Forbedre
prestasjon

Handlingsplan

•

Vi benytter TIP for å
operasjonalisere de
strategiske
initiativene

•

TIP er en visuell og
taktisk plan for å
levere på målene

Prestasjonsoppfølging
•

Ukentlig: Oppfølging av større initiativ på
TIP

•

Daglig/skift: Enkel og visuell oppfølging
av prestasjon på tavler

Performance Management System
…består av tre ulike tavler
Prestasjonstavlen

• Gjennomgang og vurdering av daglig (skift)
ytelse og utvikling av KPIer (Uke/mnd).

• Evaluere variasjon og gap i forhold til mål.
• Identifisere problem.

Problemtavle

• Skriv opp problem fortløpende basert på gjennomgang
av prestasjonstavlen/daglig ytelse (ingen diskusjoner).

• Status på pågående aktiviteter/problem.
• Hvis det er vedvarende status (ingen fremgang)
eskaleres det til Avansert problemløsing eller til
annet nivå/avdeling ved bruk av eksaleringslapper.

Avansert Problemløsningstavle

• Komplekst problem => Avansert problemløsing
(PDCA).

• Skriv ned problemdefinisjonen.
• Identifiser team (gruppemedlemmer) og ansvar.
• Følg den strukturerte problemløsingsprosessen.
• Følg opp PDCA-prosessen.
PDCA – (Plan, Do, Check, Act)

Dette gjør vi gjennom en standardisert
kvartalsvis verdistrømsanalyse…

Data/KPIs

Verdistrøm

Rotårsak

Prioritering

TIP

A3
sammendrag

HMS
Kvalitet

Menneske Måling Miljø

Pri. 4

Pri. 2

3
Pri. 3

Pri. 1

Liten

2
1

Lite

Maskin Material Metode

Ressurser Mye

6M

Effekt

Taktisk

Hvorfor

Løsning

Implementeringsplan

Problem

Pan +
KPI

Stor

5 * Hvorfor

Tap
Effektivitet
Budsjett

Annet

1 TIP = Taktisk Implementerings Plan (Daglig detaljert plan)

Kontinuerlig innovasjon
og involvering

…til en kontinuerlig prosess som følger PDCAtanken fra kvartal til kvartal
4. Kvartal

30 dager planlegging

1. Kvartal

P

D C

2. Kvartal

3.Kvartal

A

90 dager implementering
30 dager planlegging
90 dager implementering

30 dager planlegging
90 dager implementering

30 dager planlegging
90 dager implementering

4. Kvartal

Strukturert og standardisert arbeidsmøter i
planleggingsfasen
Arbeidsmøte 1
Hensikt:

(4 timer)

Finne hva som er utfordringen for neste kvartal.

Se gjennom:

KPI, kvalitet, HMS og svinn rapporter.

Prioritering:
1. HMS

2. Kvalitet

og 3. alt annet.

Arbeidsmøte 2 og 3 (4 timer pr. møte)
Hensikt:
Verktøy:

Finne årsaker til problemene.
6M.

5x Hvorfor.

Brainstorming (hypoteser).
Finne rotårsak og forslag til løsning.

Arbeidsmøte 4 (6 timer)
Hensikt:
Verktøy:

Prioritere, TIP, A3 og samkjøre med leder.
Prioriteringsmatrise

Prioritere løsningene.

A3.

Opprette A3 sammendrag.

TIP.

TIP ferdig (planlegg neste kvartals arbeidsmøter i TIP).

Innkall din leder den siste timen, gjennomgå ny TIP med leder.

Dette er et estimat, endre tidene om nødvendig. Man kan også la mindre grupper jobbe mellom arbeidsmøtene.

TIP- taktisk implementeringsplan
• Er et visuelt planleggings- og oppfølgingsverktøy -

(daglig/ukentlig) detaljert plan som viser hva, hvordan, når og
hvem som skal utføre forbedringene.

• Den inneholder KPIer som er påvirket av tiltakene, slik at vi kan
måle fremdrift og resultat av arbeidet

• Er standardisert, lett gjenkjennelig hvor enn i Carlsberg/Ringnes
den brukes.

• En strukturert måte å gjennomføre forbedringer på, slik at vi kan
bryte opp større utfordringer i delaktiviteter.

• Hjelper til å holde fokus, ukentlig oppfølging hjelper til å sikre
fremdrift for de mål vi har satt.

VSA/PM gjennomføres for å bryte ned og å forstå
problemet.

VSA kan gjøres på ulike måter (eksemplifisert over) og kan ha ulik detaljgrad avhengig av problemet (fra
mikro- til makroperspektiv).
• VSA skal sikre at alle forstår flyten i større sammenheng (forståelse; snakke samme språk/problem)
• Visuelt og enkelt å se hvor problemene ligger
• Snakke med data/tall, slik at det blir mest mulig faktabasert (f.eks, OEE%-poeng, minutter, kg, %-svinn,
ant paller, etc.
• Bruk gjerne brunpapir og post-it, slik at det er enkelt å oppdatere eller flytte problemene rundt på kartet
VSA – (Verdistrømsanalyse) PM – (Prosess mapping)

Synliggjøring av status og planer på tavle
Årsplaner

HMS

TIP

Aksjonsliste

Prosess

Avtalte tiltak i TIP møter
følges opp i aksjonsliste.
KPI
Saftrom

Detaljerte KPIer relatert til
tiltakene i TIP.

Agenda

Tiltak besluttet i
budsjett (presentert i
A3).
Viktigst fokusområder
for året. Grunnlag for
TIP.

Årsplan for HMS

Kvartalsvis TIP med
markering av status per
uke.

Takk for oppmerksomheten

Mail: rune.eliassen@ringnes.no
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Toyota Production System – en forretningsfilosofi i 4 nivåer
PRINSIPPENE
14

Kaizen: Kontinuerlig forbedring, man lærer av sine feil og
utfordrer hverandre.

13

Vær samstemte, gjennomtenk alle muligheter.

(Kaizen)

12

Gemba: Forstå problemet ved selvsyn.

ENGASJER ALLE

11

Respekter ditt nettverk, leverandører ved å utfordre og hjelpe
dem til å bli bedre.

10

Utarbeide arbeidere og team som følger bedriftens filosofi.

LØS
PROBLEMENE

I LEAN ARBEIDET
(Involvering og
eierskap)

FORSTÅ PROSESSENE
(Bekjemp sløseri)

BEDRIFTENS FILOSOFI (Tenk langsiktig)

9

Skap ledere som forstår filosofien og lærer den til andre.

8

Bruk pålitelig og testet teknologi som hjelper dine
medarbeidere og leverandører.

7

Visualiser slik at ingen problemer er gjemt.

6

Standard arbeid er fundamentet i all forbedring.

5

Skap en kultur hvor man stopper og løser problemene.

4

Utjevnet produksjon (Heijunka).

3

Anvend «pull» for å unngå overproduksjon.

2

Skap flyt som synliggjør problemene.

1

Baser beslutninger på langsiktige mål.

