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Samverkan – ett måste!
Att utveckla värdeflöden för att
skapa en hållbar och resurseffektiv
arbetsplats kräver samverkan. Vi
vill i stadsutvecklingsprojekt Norra
Djurgårdsstaden utmana alla aktörer för
att nå högt ställda mål och skapa goda
förutsättningar och ett mervärde för de som bygger och verkar
i vårt projekt, ett mervärde för både slutkund liksom byggherre
och entreprenör. Vår idé är att den stora arbetsplatsen
ska samverka och koordineras för att effektivisera sina
produktionsprocesser, säkerhetsarbete och miljöarbete. Hur kan
vi bygga med kortare ledtider, ökad kvalitet, lägre kostnader och
med förbättrad säkerhet? Det handlar inte om att sänka några
löner eller springa benen av sig. Vi kallar det Bygglogistikcenter
eller BLC. BLC fokuserar på att förbättra effektiviteten på
byggarbetsplatsen genom slottidsbokade leveranser (justin-time) och korttidslagring utanför arbetsplatsområdet,
vilket möjliggör både sampaketering och delleveranser. Till
BLC knyts många olika tjänster såsom inbärning, bevakning,
städning, avfallshantering med mer. Alla parter är kunder, såväl
byggherrar, entreprenörer som dess underentreprenörer. Om
vi ska få detta att fungera och bli bättre på det vi gör så krävs
det samverkan och förståelse för vad som triggar en effektivare
byggarbetsplats, det krävs samverkan mellan både byggherren,
entreprenörer, leverantörer, fack, branschorganisationer, stat
och kommun. Konstellationen är en del av ett forskningsprojekt
inom Vinnova UDI (utmaningsdriven innovation) där jag
ser en gemensam nämnare även med Produktionslyftet: Ett
resurseffektivt byggande. Vi måste förändra. Vi har en enorm
kunskap och gemensamt kan vi nå långt över det vanliga,
men vi är en bransch i behov av både kulturell förändring och
gränsöverskridande partssamverkan.
Fredrik Bergman · Projektchef Genomförande · Norra
Djurgårdsstaden · Exploateringskontoret · Stockholms stad

Missa inte Produktionslyftet på Elmia den 12 november!
”Nöjda kunder, nyckeln till framgång” – anmäl dig till Swerea
IVFs och Produktionslyftets frukostseminarium på Elmia
Subcontractor. Vi bjuder på lättare frukost 08:30-09:30 medan
företagen Nilsson Special Vehicles och Bror Tonsjö berättar om
sina Lean-resor. Seminariet, som hålls vid kafeterian vid Entré
4 Nord, är gratis men brukar bli välfyllt – anmäl dig snarast till
carina.egeman@produktionslyftet.se.

Ambitiös tidplan hos Autoadapt
Autoadapt har efter sommaren
genomfört en träff i styrgruppen
för att diskutera upplägget
under hösten. De planerar för
en viss omorganisering med arbetsgrupper som ansvarar för
spridning av grundläggande Lean-kunskap respektive daglig
styrning/förbättringsverksamhet. Tidsplanen är ambitiös där
både noggrann planering och resurstilldelning behövs. Mer
information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Effektivt 5S-arbete hos OilQuick
Företaget genomförde i slutet av augusti en 5S-insats i
både kontor och arkiv då de hann med fyra av fem S. Dagen
avslutades med uppföljning av arbetet under sommaren; det
finns en stor vilja och beslutsamhet och arbetet går stadigt
framåt. Mer vet marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Energieffektivisering i små och medelstora företag
Nu drar Energimyndigheten igång flera
stöd till små och medelstora företag för
sänkt energianvändning. Samtal pågår,
framtiden får utvisa eventuellt samarbete med Produktionslyftet.
På bilden Hans Reich med Energimyndighetens Albin Carlén.
Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.
Utförligare notiser och artiklar finns på www.produktionslyftet.se.

”Det är samverkan som leder till framgång, inte den individuella insatsen”
I oktober avslutade Brogren Industries sitt arbete med
Produktionslyftet. Företaget har haft en bitvis tuff men väldigt
intressant resa, där en viktig aspekt har varit den inriktning
de haft mot arbetsmiljö genom stöd från AFA Försäkring.
Operatören Krister Johnsson menar att mycket mer av de
ergonomiska och/eller arbetsmiljömässiga aspekterna kommer
fram under arbetets gång.
– Generellt har vi exempelvis färre lyft idag, där vi använder
pallvagnar för ankommande och utgående jobb, berättar Krister.

Förr lyfte vi allt från golvet
för att vi var ”bekväma”
av oss, vilket ju var helt
vansinnigt.
Läs hela artikeln på
www.produktionslyftet.se!
På bilden ses Jonas Jonemark, Lean-koordinator under Brogren Industries
arbete med Produktionslyftet, med programdirektör Birgitta Öjmertz.
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