Hvordan starte et lean-prosjekt?

Norges ledende gjenvinningsbedrift

 Lange tradisjoner som privateid selskap etablert i Oslo i 1926
 Norges ~150. største selskap med ca. 1 400 ansatte, 44 000 kunder og 4 milliarder i omsetning
 Håndterer ~25 % av Norges næringsavfall, samt avfall i Sverige, Danmark og UK
 Gjenvinner 85 % av avfallet og selger det som sekundære råvarer og brensel til industri i Norge, Europa og Asia
Presentasjon av Norsk Gjenvinning-konsernet
Twitter: @NGjenvinning #sirkulærøkonomi
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Det finnes mange typer lean-prosjekter som kan kreve ulik tilnærming

RESULTAT

4. Sprangvis forbedring:
Endring anleggsstruktur

1. Stabil drift:
Ny shredder

3. Kontinuerlig forbedring:
Lean basis
2. Problemløsing:
Logistikkutfordring

Tid

Ulike typer forbedringsprosesser på veien mot målet
1. Stabil drift. Alle prosesser under kontroll, daglig oppfølging
2. Problemløsing. Rask deteksjon og systematisk arbeid for å komme tilbake til utgangspunktet
3. Kontinuerlig forbedring. Alle jobber aktivt for å bli litt bedre hver dag
4. Sprangvis forbedring. Innføring av ny teknologi, nye rutiner, nye samarbeidspartnere

Tross ulike prosjekter fokuserer vi på 3 grunnregler ved oppstart
og gjennomføring
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Grunnreglene kan brukes for alle typer lean-prosjekter og av alle,
fra operatør til konsernsjef
1. Forstå business caset
1. Bakgrunn og kobling til strategiske mål
2. Forstå nåsituasjon og kritiske prosesser
3. Sett mål og tidsfrister
2. Organisere menneskene for å sikre at vi har…
1. Riktig kompetanse for å nå mål og løse problemer
2. Tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre
3. Ledelse som er tilstede og følger opp
3. Bruk metodikker og verktøy slik at «normale mennesker oppnår verdensklasse resultater»
1. Ta i bruk etablerte verktøy og metodikker
2. Utvikle disse videre
3. Dele læring og nye beste praksiser med andre
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Lean-prosjektet ble endret etter forståelse av business caset til
shredderen
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