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Agenda

• Hvorfor forbedringsarbeid?
• Introduksjon til Lean og Lean 

Construction
• Kartlegging av forbedringsområder
• Lean-verktøy/metoder
• Eksempler og erfaringer
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Sentral utviklingsaktør i nord gjennom 35 år

Samfunns-
utvikling

Nærings-
utvikling

Organisa-
sjons-

utvikling

Forretnings-
utvikling

Nordland

Troms

Finnmark

Bodø: 9 medarbeidere

Tromsø: 11 medarbeidere

Hammerfest: 3 medarbeidere

Samarbeidspartner
15 medarbeidere

www.bedriftskompetanse.no

NarvikLean Team BK/VINN:
- 10 rådgivere
- Lean-prosjekt i ca. 

30 virksomheter
- Black Belt Sertifisert
- Tilbyr sertifiserings-

kurs i nord



FORBEDRINGBEHOV BYGGEPROSJEKTER?
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..skyldes dårlig 
planlegging, elendig 
samspill og mangel på 
systematikk ..



Kilde:
www.tu.no
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Produktivitet (1)

Kilde: veidekke/SSB 



Produktivitet (2) 

Kilde: Veidekke/SSB 

Industri:
2000 2011
60 min                      45 min

Bygg og anlegg:
2000 2011
60 min                      75 min



Empire State Building

Bygd 1932
102 etasjer
Byggetid 12 mnd – 45 dager



Prosess 1

Prosess 
2

Prosess 
3

Verdikjede - byggeprosess
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Mennesker

Materialer

Maskiner/
verktøy

Input Produksjon Vare/tjeneste

Verdiskapende prosesser

Ikke-verdiskapende prosesser («sløsing»)



Kilde Veidekke Danmark (2008)
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I regi av Karmøy Omstillingsselskap har fem 
bedrifter på Haugalandet tatt i bruk lean. Metoden 
går ut på å se på hele verdikjeden i en bedrift med 
fokus på verdi for kunden, gjennom kontinuerlig 
forbedring på alle nivå i organisasjonen.

Målet er å fjerne unødvendig bruk av tid, 
ressurser og kostnader.

– Det har vært en utrolig fin prosess. Den har gitt 
oss muligheten til å få oversikten over alle 
verdidriverne i bedriften vår, og til å få en bedre 
oversikt over sammenhengene mellom hva som 
skjer i starten av et prosjekt og det endelige 
resultatet, sier Børge Andersen i 
entreprenørselskapet Odd Hansen.

– Vi startet med å opprette en styringsgruppe 
som jobbet seg gjennom de ulike trinnene i 
verdikjeden. Da det var gjort ble alle de ansatte 
trukket inn slik at alle fikk muligheten til å komme 
med forslag og bemerkninger, og dermed fikk de 
et langt større eierskap til prosjektet enn tidligere, 
forklarer Andersen.

Han sier tilbakemeldingene fra de ansatte 
utelukkende har vært gode.

– Det var en del som var skeptiske helt i starten. 
De var redde for at metoden skulle gi enda mer 
skjemaer og rapportering. Men nå ser absolutt 
alle verdien av lean. Metoden skaper et veldig 
godt samhold, og en god lagfølelse, sier 
Andersen.

Kilde: Teknisk Ukeblad



Lean-prosjekt: Indre Vågen Atrium 
(Skanska)
• Case: Produksjon av innervegger
• Tidsforbruk pr. etasje:

– Redusert fra 71,3 til 37,5 timer (47,4 %)
• Produktivitet vegg:

– Økt fra 5,12 til 6,41 m² pr. timeverk (25,2 %)
• Kostnader:

– Redusert med 20 %
• Høyere kvalitet på utført arbeide
• Jevnere framdrift (flyt)
• Bedre ergonomi (HMS)
• (Økt inntjening pr. fagarbeider - akkord)

14

Kilde: Masteroppgave Roar Fosse



Byggeprosjekt NCC 
(Danmark)

• Byggetiden er redusert med mellom 25 og 40 prosent. 

• Bortkastet tid er redusert med mellom 10 og 50 prosent på 
varierende innsatsområder

• Lønnsinntjeningen blant de timelønnede (de som er på anlegg) er 
forbedret med opp til tre ganger over den alminnelige 
lønnsutviklingen på anleggsplassene

• Trivselen er steget fra 4,0 til 4,4 på en skala der 5 er høyest

• For øvrig er det, utarbeidet en verktøykasse som bidrar til 
forankringen av konseptet. Samtidig skal verktøykassen virke som 
hjelp til å starte opp tilsvarende prosesser på nye byggeplasser.
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HVA ER LEAN? 
KORT INTRODUKSJON
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• Lean er i dag verdens mest utbredte system for økt verdiskaping gjennom 
kontinuerlig forbedringsarbeid

• Opprinnelsen er fra japansk bilindustri (Toyota) etter 2. verdenskrig

• Benyttes i dag innenfor alle typer virksomheter i privat og offentlig sektor

• Lean fokuserer på optimal arbeidsflyt samt verdiskaping, og å 
redusere/fjerne alle aktiviteter som ikke tilfører verdi til en tjeneste eller 
produkt (sløsing)

Taiichi OhnoEiji Toyoda

Hva er Lean?



Lean: 5-stegs prosess
1. Definere kundeverdi

2. Definere verdikjede. Kartlegging av prosesser

3. Skape flyt i prosessene. Fjerne/redusere unødig 
ressursbruk (tid, materiell, flaskehalser etc.)

4. Produksjon basert på etterspørsel/behov. Gjøre 
oppgavene til riktig tid

5. Tilstrebe perfeksjon. Fokus på kvalitet og 
kontinuerlig forbedring
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Lean - historikk
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En håndverkers hverdag
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«Det er mye stress og 
mas på jobben ..»

«Det oppstår hele 
tiden noe uforutsett ..»

«Det er stadig nye 
krav til økt kvalitet ..»

«Antall arbeidsoppgaver 
øker hele tiden ..»

«Jeg må rette opp i 
andres feil og rot ..»

«Vi må ofte drive 
brannslukking med bruk 
av overtid ..»

«Jeg må stadig lete 
etter verktøy, 
materiell, tegninger ..»

Alternativ 1:
Ansette flere folk

Alternativ 2:
Jobbe hurtigere

Alternativ 3:
Jobbe smartere

(= LEAN)



Hensikt Lean-prosess

• Fjerne/redusere sløsing med tid og ressurser 

• Bedre arbeidsflyt og mer effektiv ressursutnyttelse

• Bedre koordinering, styring og rapportering

• Mer helhetlig og samordnet planlegging

• Mer effektiv og profesjonell drift

• Økt medarbeidertilfredshet og motivasjon

• Forbedret HMS/IK-arbeid

• Økt profesjonalitet/bedre omdømme (markedseffekt)
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KARTLEGGING AV
FORBEDRINGSOMRÅDER
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Muda (sløsing/ikke-verdiskapende aktiviteter)

Ekstraarbeid pga. feil-
produksjon, skrap, feil 
informasjon etc.

Produserer mer enn 
nødvendig eller før 
denne behøves

Sløsing med tid pga. 
venting/flaskehalser 
etc.

Ikke utnyttet 
ferdigheter, erfaringer, 
talenter etc. ansatte

Unødvendige forflyt-
ninger av produkter, 
materialer etc.

Unødvendig be-
holdning av produkter, 
materiell etc.

Unødvendige 
bevegelser på 
arbeidsplass  

Mer arbeid/innsats  
eller høyere kvalitet 
enn krav fra kunde

8 typer av sløsing (forbedringsområder)

Lagerhold

Venting

Bevegelse

Defekter/kvalitet Erfaring og kreativitetOverproduksjon

BearbeidingTransport
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3. Venting

Symptomer:
• Ubalansert eller dårlig tidsplanlegging
• Utstyr venter på en person eller personer venter på utstyr
• Lang omstillingstid på utstyr eller mannskap
• Stans/venting på grunn av manglende informasjon
• Ujevn arbeidsbelastning gjennom dagen på grunn av flaskehalser
• Lang behandlingstid på saker/prosesser
• Ubalanse mellom oppgaver og bemanning

1= stor utfordring 10
Perfekt!



5. Lagerhold 
Opphopning av materialer eller oppgaver

Symptomer:
• Lagerhold skjuler ofte egentlige/andre problemer
• Mye varer i kø, kjøpes inn for tidlig
• Binder kapital og plass
• Ekstra materialhåndtering 
• Bunker med innkommende saker og uåpnede mailer
• Dokumenter og tjenester venter lenge på oppstart
• Opphopning/klarer ikke å ta unna oppgaver

1= stor utfordring 10
Perfekt!



Lean handler ikke om:

Stress med stoppeklokke –
vi må gjøre alt raskere

Enda et kvalitetssystem – mer papir 
og mer byråkrati

Et fiks ferdig system som skal tres 
nedover hodet på oss

Arbeidsoperasjonene forenkles, 
man jobber smartere

Alt som ikke bidrar til verdiøkning 
fjernes eller reduseres

Ved hjelp av noen få metoder 
og den erfaringen man har selv, 
oppnås gradvise forbedringer

Et «maratonløp» – en reise –
kontinuerlig prosess

Et sprintløp – enkelthendelse –
”quick fix”

Lean handler om:
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• Suksessfaktorer:

– Utholdenhet over tid

– Forankring i ledelsen

– Involvering av de ansatte

– Relevant målstyring 

Suksessfaktorer varige forbedringer

• Å innføre Lean er først og fremst å 
utvikle en lærende organisasjon med 
fokus på kontinuerlige og livslange 
forbedringer

• Å utvikle Lean, er systematisk å fjerne 
barrierer for kontinuerlig forbedring og 
læring.



Lean = 80% bedriftskultur/ledelse og 20% verktøy

Verktøy:
• Muda
• VSA
• Tavle
• 5S
• Rotårsak
• A3
• +++

Bedriftskultur/ledelse:
• Holdninger 
• Adferd
• Respekt
• Trygghet
• Ansvarlighet
• Forankring
• Involvering
• Åpenhet



HVA ER LEAN CONSTRUCTION? 
KORT INTRODUKSJON
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Tradisjonell (fabrikk)produksjon

• Produksjon i serier av 
samme produkt/tjeneste

• Fast organisasjon
• Fast produksjonssted
• Innendørs/kontrollerte 

omgivelser
• Faste leverandører
• Forutsigbar produksjons-

rekkefølge
• Faste kontrakter



Byggeprosjekt (særegenheter)

• Unikt produkt – skapes 
én gang

• Ny organisasjon
• Nytt sted
• Utendørs/varierende 

omgivelser
• Nye leverandører
• Komplisert samspill 
• Ulike entrepriser/ 

kontrakter



Kilde: an.no



Lean Construction

• Innført som begrep av finske Lauri Koskela i 1992
• Bakgrunn:

– Lav grad av standardisering
– Mange forsinkelser
– Mye feil

• Tilpasning av Lean Production til byggeplassens 
særegenheter: 
– Byggeplassens prosjektorganiserte produksjon
– Endrede forutsetninger fra prosjekt til prosjekt
– Varierende omgivelser gjennom et prosjekts levetid



Lean Construction - målsetting



Aktuelle verktøy innenfor Lean Construction

• ICE -Samlokalisering
• Visual Management og BIM
• Trimmet Logistikk
• Porsche takt
• Target Value Design
• Last Planner

– Brukes allerede i mange prosjekter
– Flere ulike varianter og navn



Tradisjonell planleggingsmetodikk

• Utarbeides av prosjektledelse hovedentreprenør
• «Trykkes ned» i egen organisasjon og til underentreprenører
• Koordinering med sidestilte entreprenører?
• Forankring, eierskap og involvering?

Henry Gantt
(1861-1919)



Hva er Last Planner System (LPS)?

• Utviklet av Glenn Ballard
• Ett av flere verktøy innenfor Lean Construction
• Navnet “Last Planner” kommer fra tanken om at arbeiderne skal delta i 

utarbeidelsen av ukeplanene samt at planleggingen skal skje så sent 
opp mot igangsettelse som mulig

• Bas/formenn = “The Last Planner”
• Skape større forutsigbarhet på framdrift, produksjon, økonomi, kvalitet 

mv.
• Skape større samhandling mellom alle aktører



Nivåer Last Planner System

• «Ny» metodikk for planlegging 
og styring av prosjekter

• Systemtenkning kombinert med 
Lean-filosofi og metodikk

• Fokus på forutsigbarhet og 
arbeidsflyt

• Forankring og involvering på 
riktige nivå

• Være i stand til å håndtere 
endringer og behov som 
oppstår underveis

• Lære/evaluere underveis



Faseplan – Involverende planlegging

• Bakoverplanlegging (slutt -> start)
• Enkel og tydelig visualisering 

(lappe-teknikk)
• Gjennomgang/planlegging med alle 

involverte aktører/fag 
(lapper med egne farger)

• Bli enige om rekkefølge og varighet 
aktiviteter

• Gjøre aktiviteter til riktig tid (trekk – «pull)
• Identifisere mulige hindringer
• Fokusere på samhandling: hva er best for 

prosjektet?



Bakoverplanlegging Haugesund og Arendal fengsel

• Nytt sprinkleranlegg Haugesund fengsel
• Normal byggetid estimert til 90 dager
• Statsbygg fikk 14 dager
• Ble gjennomført på 11 dager

• Nytt brannvarsling/slukkingsanlegg i 
Arendal fengsel

• 32 celler
• Ble gjennomført på 3 uker



Utkikksplan
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• Systematisk forberedelse/struktur
• Fokus på produksjon kommende uke
• Oversikt over neste 3 uker (planlegging/ 

innkjøp etc.)
• Behov spesielle tiltak for å komme ajour med 

framdriftsplan (gjøres nå!)

• Bedre forutsigbarhet
• Bedre kapasitetsutnyttelse og 

stabilitet
• Bedre kvalitet/mindre stress
• Lik struktur alle prosjekt
• Større trygghet i alle ledd

Ukeplan – Gunvald Johansen Bygg



De 7 forutsetninger for flyt (og LPS)

• Aktiviteter skal være sunne
• Måling og oppfølging (PPU)
• Avvik etterforskes, rotårsak 

fjernes, hindre gjentakelse
• Pre-definerte buffer-

aktiviteter









GENERELLE LEAN-VERKTØY
(NOEN FÅ …)
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LEAN-VERKTØY
Verdistrømsanalyse Tavlemøter

A3

5S

Spaghetti-diagram

Årsak/virkning-diagram



1. SORTERE

4. STANDARDISERE

3. STRIGLE

2. SYSTEMATISERE

5. SELVDISIPLIN



5S verktøycontainer - før
Bilder fra 12. november



5S verktøycontainer - etter
Bilder fra 28. november
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Før Etter
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5S – lager og fellesverktøy Ovesen Elektriske
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Tavler

• Effektivt verktøy og arena for daglig operativ ledelse
• Være tett på produksjon, styring og måling
• En felles oversikt over status og utfordringer
• Handlingsorientert med tiltak
• Korte møter (10-15 min)
• En arena for medarbeiderinvolvering
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Verdistrømsanalyse 

Kartlegging av:
1. Aktiviteter/arbeidsoppgaver/struktur
2. Problemstillinger/utfordringer
3. Mulige tiltak/forbedringer
4. Tids- og ressursforbruk 
5. Kvalitet/effektivitet
6. Mulig effekt/gevinstpotensiale
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Rotårsaksanalyse
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Problem

PersonellMålingMaterialer

ArbeidsstedMetodeUtstyr

Årsaker Virkning

Tidspress/stress
Manglende kommunikasjon m/ snekker

Kompetanse/opplæring

Erfaringsoverføring på 
byggeplass

Varmekabelsertifikat
(kun utvalgte)

Fukt/støv byggeplass

Manglende dokumentasjon (sjekkliste/bilder)

Nødlader

Konsekvens?

Oppstartsmøte

Forstå byggetegning

Måler fra feil punkt

Tydelig målepkt.

Fjerne feilkilder (mål tegning)

Kontrollmål tegning

Sikre at flere kan målsette 
(Andreas/Stian)

Tomstokk = feilkilde

Mangler målband (15m)

Kjøpe målband

Bommer på oppstikk

Måle fra flere punkt (kontroll)
Finne ny festemetode 
(m/snekker)

Lite stødig feste oppstikk

Mangler referansepkt. gulv

Rot byggeplass

Rotårsaksanalyse - varmekabel
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Tid

Standardisering

PDCA-hjulet (forbedringshjulet)

Kvalitet/ 
effektivitet

Planlegge

1. Identifisere og 
definere problem

2. Beskrive 
nåsituasjon

3. Identifisere 
og analysere 
rotårsaker

4. Beskrive 
ønsket 
situasjon

Utføre

5. Beskrive og 
gjennomføre 
tiltak

Evaluere Korrigere

6. Evaluere 
tiltak og 
effekt

7. Aktivere og 
standardisere



62

Tid

Standardisering

Standardisering

PDCA-hjulet (forbedringshjulet)

Kvalitet/ 
effektivitet



PROSESSFORLØP
EKSEMPLER - ERFARINGER
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Lean-prosess Roald Johansen AS
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1. Møte med ledergruppen

7. Resultat Lean-tiltak 1

2. Møte med ansatte 3. Befaring/kartlegging

4. Lean-tiltak 1: rydding (5S)6. Prosjektark rydding (A3) 5. Arbeidsgruppe 1

8. Planlegging Lean-tiltak 2 (tavlemøte)
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Lean-prosess Ovesen Elektriske AS

1. Fellesmøte - kartlegging 2. Status lagerhold 3. Arbeidsgruppe lagerhold

4. Befaring lager5. A3 – tiltaksplan lager

6. Ettpunkts-leksjon lager



Lean-prosess Gunvald Johansen Bygg AS



Tilbakemeldinger fra noen Lean-innføringer

Vi trenger ikke mye tid til 
forberedelser, vi kan holde full drift 
samtidig med utviklingsarbeidet

Alle drar i samme retning. Her har vi ansatte med 30 års 
erfaring, som har sin måte å utføre oppgavene på. Nå 
møtes vi og finner sammen løsning på ”knutene” som 
hindrer oss i å jobbe effektivt

Overrasket over 
så rask effekt

Vi har økt produktivitet 
med over tretti prosent

Lean-arbeidet medvirker til 
at vi får innført 
virkningsfulle rutiner

Vi har fått en markedsføringsverdi. 
Kunder ser endringer i bedriften

Vi har jobbet med forbedringsarbeid i 
mange år – men det har tidligere vært en 
tendens til å bli litt for mye skippertak –
og tilbakefall til gamle uvaner. 
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