Reisen til en verdiskapende kultur
Tilbud, prosjektering og planlegging
✓Bakover plan
✓Rigg plan
✓Jobbpakker
✓Logistikk
✓Tverrfaglig involvering

Mobilisering / Utførelse
✓Brakke rigg
✓Rigg område/sikre område
✓Fasilitere
✓Varsle kunder
✓Utvikle løsninger
✓PDCA / A3
✓Riktig utstyr
✓Sikkerhet for arbeidere og beboere.

Viktige Lean elementer i prosjektet
✓Erfaringsarbeid
✓Informasjonsflyt
✓Fra arbeidstavle til driftstavle i selskapet.
✓Kundehåndtering, varslinger, rett skjema
✓Leveransebeskrivelse, kontrakt
✓SJA, RUH endring og avvik meldinger
✓Sjekklister
✓Involvering, HMS
✓Sjekklister ifm. arbeid

Sluttfasen
✓sjekklister
✓Befaringer
✓Overlevering
✓Levert i henhold til beskrivelse
✓Oppfølging

Etter overlevering
✓
✓
✓
✓
✓

Dokumentasjon
Feil og mangel liste
Utbedringer
Erfaringsoverføring
Sluttoppgjør

✓ Viktigste lærepunktene i prosjektet:
✓

Identifisert at betydningen av god planlegging gir
god forutsigbarhet og flyt i prosjektet.

✓

Benytte de nødvendige Lean verktøyene på rett
sted og tid. Skal integrere Lean aktivitet inn i
bakover plan på flere nivåer av kontrakts kjeden.

✓

Visuell informasjon - tavler og illustrasjoner
skaper god struktur og forutsigbarhet.

✓

Morgenmøter - en arena for involvering,
erfaringsdeling og løsninger.

✓

Engasjement – Betydning for HMS,
prosjektgjennomføring og løsninger.

Tiltak:

Utfordringer:
✓

HMS, arbeidsforhold og
sykefravær

✓

Ergonomiske løsninger i
forhold til
belastningsskader

✓

Lønnsomhet

✓

Erfaringsdeling og læring

✓

Rigg og logistikk

✓

Utnyttelse av arbeidstid

✓

Sluttfase

ANALYSE
Nåsituasjon
Usikkerhet, lønnsomhet og
gjennomføringsevne.
Mål
Lønnsomhet, fasilitering og
styrke HMS arbeid.
Problem
Tydelig ledelseansvarliggjøring,
kommunikasjon, involvering
og utvikling
Rotårsak
Gjennomføringsevne,
engasjement, dårlig flyt,
mangel på takt og ingen
praktiske arbeidsinstrukser
(EPL)

✓

God fremdriftsplan, rigg og logistikkplan

✓

Jobbpakker

✓

Erfaringslogg

✓

Tavlebruk og morgenmøte med god fasilitering

✓

Benytte riktig verktøy og maskiner

✓

Kursing og implementering av Lean

✓

Aktivt bruk av PDCA hjulet på foreslåtte tiltak
samt utvikling av EPL for å skape beste praksis

Identifisert utfordring

✓ Identifisert ytterligere forbedringer hos den
enkelte, i samspill med kunde, tilbudsprosesser,
samarbeidspartnere og i Vestafjell AS generelt

