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Om NorSea Group

Eiere
•
•
•
•

Wilh. Wilhelmsen AS 72%
Simon Møkster Eiendom AS 12%
Eidesvik Eiendominvest AS 12%
Management 4%

Forretningssegmenter
• Oil & Gas 95%
• Governmental Services 2%
• Offshore Wind 3%

Forretningsområder
• Operasjon: Logistikk, basedrift og tekniske tjenester
• Eiendom: Utvikling og utleie av eiendom og infrastruktur
• Digitale tjenester: Teknologi og løsninger for sporing av last

Ca. 800 ansatte i NSG konsernet
Ca. 2000 MNOK i omsetning

Lean mellom kunde og leverandør
Hvorfor:
-

Maksimere nytten og verdien av prosjektet
Fokusere på gjennomgående flyt i hele prosessen (ikke bare deler av den)
Sikre kontinuitet basert på felles mål og godt samarbeid
Etterstrebe den perfekte prosess

Hvordan:
-

Felles eierskap til prosjektet – dele på risiko og kostnader
Benytte ekstern part (EY) som leverandør og fasilitator
Snu kortene på begge sider av bordet – spille åpent med utfordringene
Felles tavler og felles målinger

Kontinuerlig fokus på veien videre
Forenkling og digitalisering som drivere og
virkemidler for effektivisering og lønnsom drift.

Fortsette å jobbe sammen med Lean og forbedring.
Realisere felles potensiale fra gjennomførte leanprosjekter. I fellesskap og samarbeid sikre effektiv
flyt, topp kvalitet i leveranser og lavere kostnader
for alle aktører

Samhandling mellom kunde og leverandør for
å redusere flaskehalser for effektiv drift og flyt
i leveranser

Stian T. Graaner
Leder Baseoperasjoner
Statoil ASA

Hvorfor lean og hvorfor løse utfordringer i samarbeid?

Jan-Dagfinn Lund
Basesjef
CCB Mongstad AS
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CCB organisasjonsstruktur Konsern

Berh. Larsen Holding AS
(50%)

Norsea Group Operations AS
(50%)

CCB Mongstad AS

CCB Mongstad AS:
•
•
•
•

Etablert 1986
260 ansatte
Eiet av Coast Center Base AS 100%
Omsetning 2016; kr 401 mill

Bakgrunn for Lean prosjektet
Bakgrunn
Mongstadbasen har hatt en aktivitetsøkning de siste årene men
opplevd utfordringer knyttet til kostnadsbilde, effektiv drift og
opplevd kundeverdi
• Hendelser i verdikjeden skaper forsinkelser og avvik i
«on time delivery»
• Til tider ineffektiv vareflyt og overlevering av varer og gods
på basen
• Varierende kvalitet på input på utførende arbeid
• Uklare årsaksforhold til at det oppstår problemer

Prosjektmandat
Prosjektets hensikt:
• Levere en uavhengig, objektiv og faktabasert analyse av
effektiviteten i sentrale verdistrømmer
• Identifisere potensialet for forbedring av flyt, effektivitet
og kvalitet på kort og lang sikt og definere et sett av
tiltak for å realisere dette
• Opplæring av utvalgte ansatte innen metode, verktøy og
tankesett for forbedring

Hva er viktig for CCB Mongstad ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Forbedre leveransen til kunde
Finne «rotårsakene» sammen med kunden
Kunden er premissgiver
Optimalisere vår egen drift, oppnå bedre
ressursutnyttelse på tvers i selskapet- Kultur
Ta tak i etablerte «sannheter» - utfordre disse
Styrke vår konkurranse kraft
Vise åpenhet
Utvikle samarbeidet med kunden i fokus

«Den perfekte prosess» ble tidlig etablert for å
omforene oss om et felles målbilde

Elektronisk
bestilling

5 min

Porten på Mongstad

2 timer

5 minutter fra
port til kai

2 minutter pr hiv 5 timer transport
5 minutter pr hiv
50 hiv =100min

Total ledetid 8
timer og 55
min!

Elektroniske
dokumenter

«In search of perfection we reach excellence»

Forbedringsarbeidet har identifisert 46 tiltak hvorav de
viktigste er ……

CCB Mongstad

Ledelsesprosesser

Statoil varehus

Statoil

Terminal

Statoil

• Bygge lederne og etablere tydelige resultatkrav på alle nivåer i organisasjonen
• Skape forståelse og eierskap i organisasjonen om leveransekrav
• Forbedre tavlemøtene

• Flex team med pit-stop tilnærming for å utnytte ressurser mer effektivt på tvers
• Beste praksis på hver arbeidsstasjon

• Bruk av flak i truck-kjøringen
• Etablere en truckpool på tvers av alle avdelingene

• Dokumentasjonsflyten og kvalitet bør forbedres for å skape flyt
• Tidsfrister og prioriteter bør gjennomgås med mål om å ta ned liggetid på båtene
• Låsing av endelig versjon av lasteliste

Tonnasjen har i snitt vært på 46,3k tonn i 2016 og er
forventet å falle til 39,6k tonn fremover

Max 53 068
(+ 14%)

Snitt 46 369
-14,6%

Min 36 612 (- 21%)

• Aktiviteten på basen har vært varierende i 2016,
med sitt topp punkt i Mai med 53k tonn
• Basen har høyest aktivitet i sommermånedene, med
fallende kurve fra August – Desember
• Forskjellen mellom toppsesong og desember utgjør
16,5 k tonn –35% av snittet.

• Foreløpige prognoser viser at det er forventet en
nedgang i tonnasje frem mot August 2017, med et
snitt på 39 607 tonn pr mnd
• En nedgang på ca 14% ift gjennomsnittlig tonnasje i
2016

• Tonnasjen fra Statoil er i snitt estimert til 38 511 16
tonn pr mnd i perioden Januar 2017- August 2017

Det er variasjon i aktivitet på lossing og lasting gjennom
dagen, og det er et tydelig skille mellom de to aktivitetene
Lossing

Antall containere
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Gjennom døgnet ser en et tydelig skille på losse og laste operasjoner, hvor utgående last som oftest ikke startes før ca 12.30.
Dette fører til at en ikke får losset og lastet samme båt rett etterpå og en må forflytte teamet for hver gang. Det er 6
distinkte tap i produktivitet igjennom dagen, og det tar tid før en når neste topp punkt
Aktiviteten faller gradvis fra kl 14.00 og utover ettermiddag/kveld

Pitstop Pilot Mongstad

08:00

10:00

12:00

14:00
Båt er ferdiglastet 60 min tidligere

Eks
PITSTOP

100 løft

VANLIG
PRAKSIS

100 løft

Symbolforklaringer Terminal
Kranlaget er
dedikert til jobben

Kran
losser

Kran
laster

Lunsj

39 løft
Lunsj

39 løft

16:00

«Hvordan arbeider vi med forbedringer?»

• Aktiv ledelse på alle nivåer, synlig – ikke på sidelinjen
• Forstå utfordringene – sette seg inn i saken(e)
Detaljkunnskap – vær interessert/ nysgjerrig
• Undersøke/ teste
• Jobbe med fakta , ikke tro og følelser!!!
• Riktig «mindset» – ønske om å gjøre en forskjell
Handlekraft
• Skape engasjement – tett på!

Fakta vs. etablerte sannheter…
Vi har testet effekten av kjøring ved bruk av flak på 20 lastebærere, potensialene er store
Før:
850 m til
850 m fra

Område 7

Tid medgått
3 t og 24 min

20 lastebærere fraktet gir 34 km kjørt i 10 km/t

Håndtering uten flak:
• 20 lastebærere*(850*2)= 20*1,7 km= 34 km. Sparer 34-13,2= 20,8 km. Gitt en snittfart på 10 km/t, gjør at vi bruker ca 3 timer på samme håndtering.
• For å få samme jobb gjort uten flak, på samme tid (1t, 15min), må trucken kjøre 27,5 km/t.

Ny prosess:
Område 7

Tid medgått
1 t og 15 min

20 lastebærere fraktet og 6,8 km kjørt i 10 km/t

Håndtering med flak:
• Håndterte og flyttet 20 lastebærere på ett flak, fire kjøringer tur/retur. Dette gir total kjørelengde på 850m*8= 6,8 km.
• Opplasting og utplassering av lastebærer gjør at totalen kommer på 13,2 km.
• Medgått tid er 1t 15 min effektiv kjøring.

Testen viser at vi kjører 20,8 km mindre og bruker 2 t og 9 minutter kortere tid med bruk av flak

Vi har hatt store utfordringer med pakkelogg som ikke er
tilpasset dagens aktivitetsnivå og vårt behov for funksjonalitet
Gammel pakkelogg:
• Mangler funksjonalitet for å sortere kolli til pakking pr. installasjon.
• Viser ikke hvilke kolli som blir arbeidet med.
• Linjer i loggen forsvinner, og vi mister kontroll og feil og avvik oppstår.
• Mange dokumenter i flyt. Mye gåing frem og tilbake.
• Behov for utstrakt kommunikasjon både i og mellom avdelinger.
• Ikke funksjonalitet for rapporter og statistikk.
Personell tar initiativ til å selv utvikle ny pakkelogg med muligheter som finnes på internett. I løpet av kort har man utviklet en pakkelogg som
er tilpasset vårt behov. Ny WEB basert pakkelogg blir testet og implementert. Personell ser også muligheter for å forbedre kommunikasjonen
rundt prioriteter. Utvikler da pakkeloggen videre for å også kunne vise status på prioriteter i sanntidsinformasjon mellom avdelinger.

Ny pakkelogg:
• Mer oversiktlig, og mulighet for mange ulike sorteringer.
• Viser tydelig hvilke kolli som er under arbeid.
• Mindre dokumenter i fly. Mindre gåing frem og tilbake.
• Varemottak og andre avdelinger ser informasjonen i sanntid.
• Mange ulike rapporter gir mulighet for gode statistikker.
• Status på prioriterer er synlig for alle avdelinger etter hvert som disse blir mottatt og behandlet
Manifestering går raskere
Besparelse:
= 30 minutter hver dag

Bedre sorteringsmuligheter, f.eks.
farlig gods
Besparelse:
= 30 minutter hver dag

Bedre oversikt over hvem utfører hva.
Besparelse:
15 min x 4 pers x 2 ganger
= 120 min pr. dag

Bedre rapporter og statistikker
Besparelse:

Status på prioriteter
Besparelse:

= 20 minutter hver dag

= 60 minutter hver dag

Mindre gåing internt i varemottak
Besparelse:
100 meter x 3 ganger x 3 pers
= 900 meter mindre gåing hver dag

Krav til Ledere i CCB Mongstad
• LEAN er det viktigste verktøyet vårt selskap skal bruke for å oppnå nødvendig
konkurransekraft
• Vi skal ha Ledere med tydelig engasjement, som driver forbedring og utvikling
• Vi skal ha Ledere som er tett på og tilrettelegger for det operative arbeidet
• Vi skal ha Ledere som styrer og kontrollerer etterlevelse, samt sørger for
optimal ressursutnyttelse
• Det er ikke et spørsmål om vi vil drive forbedringsarbeid, det er en
nødvendighet for å sikre bærekraftig utvikling av selskapet.

Vi skal videreutvikle bedriften og våre tjenester for fremtiden,
for å sikre arbeidsplassene til våre ansatte, og gi avkastning til
våre eiere.

Kunden i fokus/ Kundeverdi

• Hva er kundeverdi?
Alt kunden legger vekt på i forbindelse med
anskaffelse og bruk av produktet/ tjenesten
(på et psykologisk, sosialt og funksjonelt nivå).
• Hvordan har vi kunden i fokus?
• Har vi alltid kunden i fokus?
• Hvordan sikrer vi dette gjennom kontrakt (intern info),
dialog og handling?

Eksempel på kundeverdi
Etablert fokus på og oppfølging av prestasjoner har effekt på fyllingsgrad av containere
Gjennomsnittlig fyllingsgrad på «inne-containere» i Varehus
100%
90%

Ledig kapasitet

80%
70%
60%
50%
40%

Fyllingsgrad

30%
20%
10%
0%
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19

Fyllingsgraden på inne-containerne i Varehus har hatt en gradvis økning i måleperioden. Dette er
et steg i riktig retning mot å få økt fyllingsgrad på containere, og potensielt redusert antall fartøy.
Kilde: Manuelle målinger fra Varehus 20 feb-10 mars 2017
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Statoil – CCB Mongstad - samarbeid i Lean arbeidet

• Åpenhet, ærlighet
• Tett dialog
• Handlekraft, lagspiller
• Forstå kundens/leverandørens helhetsbilde
• Felles mål (felles tavle)
• Unikt samarbeid

Hva er det vi gjør (annerledes) – helt konkret!

• Har etablert månedlig møte med samtlige ledere/nøkkelpersoner; «utvidet
ledermøte»
• Transporterer containere på flak -4,5
i langt større grad enn tidligere
• Har etablert «9-minutter’n» – fast morgenmøte, og midt på dagen, der
driftsledere koordinerer ressursbehovet
• Har etablert tavlemøter der måling av aktivitet og fordeling av ressurser er tema
• Har kjørt i gang prøveordning med truck-pool i stedet for at alle avdelinger har
sine egne trucker
• Vi måler og rapporterer på effektivitetsutvikling
• Har felles tavlemøte med Statoil
• Vi jobber bedre med sykefravær –Leder før Lege
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Hva er det vi gjør (annerledes) – helt konkret!

•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har utpekt èn forbedringsansvarlig som utelukkende jobber med forbedring
Vi har 7 A3-koordinatorer som jobber med ulike forbedringsforslag
-4,5
Vi har etablert flex-team som «flekser»
mellom ulike aktiviteter/avdelinger
Kvalitetsikrer og tester hypoteser – jobber mer strukturert
Fokus på forbedring i ledelsen
Jobber med kundeverdi på operatørleddet
Har etablert forbedringskatalog
Bruker/ utnytter ekspertise (ned) i organisasjonen
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Hjelpemidler/ verktøy
• Tavlemøter, status, KPI’er
• Felles Tavlemøte med Statoil/CCB
• 9’eren (1-2 ganger daglig)
• Ressursutnyttelse
• Vekk fra silo tenking
• Utvikle flere fleksible medarbeidere
• Alle skal ta et felles ansvar, se helheter

Lean - forbedring
Leveranse pr avdeling:
• Minimum ett konkret forbedrings
initiativ pr måned
• Initiativet skal forankres i organisasjon
(involvering), testes og det skal vises til
gevinstrealisering pr initiativ
• Initiativet skal presenteres i Ledermøte
i slutten av hver måned av avd.leder/
medarbeidere

Suksess – visualisere betydningen
• Visualisere potensielle/ oppnådde besparelser i KR

• Feire oppturene

• Gi «kred» til de som er engasjert og leverer

Ledelses erfaringer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klar og tydelig kommunikasjon
Engasjement – «Bær fanen»
Involvering i arbeidet – ikke på sidelinjen
Vær tilgjengelig for råd/ diskusjon
Ta beslutninger – vær handlekraftig – skjær igjennom
Tørr å feile
Still spørsmål- hvorfor, hvorfor….
Utfordre etablerte sannheter – «vi vet det, vi har sett det osv», Handlekraft
Ønske om å gjøre en forskjell – bli best
Vær tilstede, og reager raskt, og vær en LEDER

Betraktninger/ refleksjoner

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alt skal ikke løses med A3 metodikk, ressurskrevende
Leder må «eie» forbedrings initiativet
A3’er må lukkes – og informeres om i organisasjon ift resultat og veien videre
Jobbe med færre saker om gangen- kampanjepreget
Sette av tid til å drive forbedringsarbeid
Forbedringskatalog dokumenteres i forbedringsprogram - QM+
Synliggjøre gevinst potensialer
Linjen må drive frem forbedringsarbeidet, ikke forvent at «noen» andre gjør det
Snakke på oss - selvtillit, men ikke selvtilfreds

Fast beating the slow

