
SÅKALT «LEAN manufacturing» oppsto hos 
Toyota og har spredt seg til en rekke bran-
sjer og land. Tradisjonelt har «lean manu-
facturing» fokusert på masseproduserende 
industri for å produsere varer til rett tid, 
og med så lite sløsing som mulig. «Lean 
manufacturing» kan du studere på høy-
skoler i mange land.

Virkeligheten er helt annerledes når det 
gjelder «customized lean», altså «slank», 
kundetilpasset småskalaproduksjon, som 
kjennetegner så mye av norsk industri. 

Fyller kunnskapshull
– De etablerte lean-metodene passer ikke 
for denne typen produksjon. Det finnes 
heller ikke noen kurs eller mastergrader 
i «customized lean». Her er behov og  
et kunnskapshull, både forsknings- og 
undervisningsmessig. Vi bygger ny kom-
petanse og skal fylle dette hullet, sier 
 Erlend Alfnes. 

Han er førsteamanuensis ved NTNU og 
koordinator for Erasmus+partnerskapet 
«EuroLEAN+». 

– Metodene vi utvikler vil være interes-
sante for læresteder og bedrifter som 
 driver med kundetilpasset småskalapro-
duksjon. Norske bedrifter kan ha mye å 
hente her, mener Alfnes.

Mer effektiv produksjon 
Kongsberg Maritime Subsea er en av in-
dustripartnerne i EuroLEAN+. De produ-
serer høyteknologiske instrumenter og 
utstyr for subsea-bransjen, deriblant så-
kalte «autonomous underwater vehicles» 
(AUVer).

– Vårt ønske er at utdanningsinstitusjo-
nene skal utvikle forskningsbasert utdan-

ning innen «customized lean». Da vil 
studentene få en kompetanse som vi har 
behov for. Og samtidig kan vi bruke opp-
læringsprogrammene i egen internopp-
læring, sier Daryl Powell, Lean Program 
Manager i Kongsberg Maritime Subsea.

Hos Kongsberg er produksjonen uhyre 
kundetilpasset. Flere produkter produse-
res i svært lavt volum, ofte bare én til tre 
eksemplarer. 

– Produksjonen vår har svært mange pro-
sessetrinn. Produkter og komponenter 
flytter gjerne fram og tilbake 1520 ganger. 
Dette er langt fra enveisretningen i klas-
sisk masseproduksjon. Det er utfordrende 
å få til småskalaproduksjon som samtidig 
er smidig og slank. Målet er å identifi sere 
løsninger slik at vi får en mye mer effek-
tiv materialflyt i produksjonen, sier 
 Powell.

Bygger et møtested
Partnerskapet skal gå over tre år, og inklu-
derer partnere fra både akademia og 
 næringsliv i Norge, Tyskland, Belgia og 
Nederland. De skal utvikle et felles master-
kurs rettet mot studenter i partner landene, 
samt ansatte som trenger etterutdanning. 

– Vi skal også utvikle en felles kunnskaps-
database, hvor vi samler inn beste praksis 
fra alle partnerne. I dag finnes ikke noen 
slik større oversikt. Her kan vi lære av 
hverandres erfaringer, sier Alfnes.

Eget nettside er etablert, 
samt profiler på Facebook 
og Twitter. Disse grepene 
blir avgjørende, mener han.

– Vi trenger å bygge et fag-
lig møtested for forskere, 

studenter og industrien. De  sosiale medi-
ene blir våre diskusjonsfora, for å utveksle 
synspunkter og erfaringer. Samtidig bru-
ker vi nettsiden til å vise beste praksis  
og lære av hvordan andre har løst utfor-
dringer.

Det finnes mye praksis, utfordringen er å 
finne virkelig god praksis, slik Alfnes ser 
det.

– Her har Nederland kommet lengre enn 
oss. Vår ene nederlandske partner har et 
eget senter for kundetilpasset småskala-
produksjon. En annen nederlandsk part-
ner, et stort forskningsinstitutt, har mye 
god praksis til kunnskapsbasen vår. Her 
kan det være mye å lære for både forskere 
og industrien i Norge.

Verdensledende i flyt
Ifølge Daryl Powell er det stor interesse 
for å innføre «customized lean» i hele 
Kongsberg Maritime Subsea, som omfatter 
fabrikker verden over, deriblant Tyskland 
og Storbritannia, Canada og USA. 

– Også dere merker nedturen i petroleumssek-
toren?

– Absolutt. Men det gjør det bare enda 
viktigere å skjære bort sløsing og unød-
vendige kostnader. Hos oss finnes det 
eksempler på overproduksjon, unødvendig 
transport og for mye tidsbruk på å lete 
etter verktøy. Lean handler om å skape 
jevn flyt gjennom hele prosessen, slik at 
produktet kommer til kunden i rett tid.

– Om Euro-LEAN utvikler seg helt optimalt, 
hvor er dere da om tre år?

– Da har vi en flyteffektivitet som er 
 verdensledende. Det er målet. Det betyr: 

Kortest mulig gjennomløpstid, ingen for-
sinkelser, ingen sløsing, og en effektiv 
vareflyt, sier Daryl Powell. 

Tett på næringen
NTNU jobber sammen med KM-ansatte 
med å implementere lean i hele produk-
sjonen. Ideen er å lære av Toyota og finne 
ut hvordan man kan overføre prinsipper 
fra bilindustrien til småskalaproduksjon. 

– Økt flyteffektivitet gir også mer gjen-
nomsiktig produksjon, hvor man fortere 
oppdager eventuelle produksjonsfeil. 
Dessuten vil bedriften bli bedre rustet til 
å møte svingninger i markedet. Dagens 
treghet i produksjonen gjør at man ikke 
har kapasitet til å ta unna økt etterspørsel, 
noe som betyr tapt salg, sier Alfnes.

Tett kontakt med næringslivspartnerne 
skal sikres på ulike måter. Studentopp-
gaver skal gjøres tilknyttet en bedrift. 
Bedriftene skal delta på workshops og 
levere sine «best practice» til kunn skaps-
data basen. 

Ønsker fellesgrad
Studenter fra ulike land skal jobbe sammen 
elektronisk.  F ysisk mobilitet kan komme. 
Etter oppstartsmøtet i fjor høst, bestemte 
nemlig partnerne seg for å satse på å utvikle 
en felles Erasmus+ mastergrad i «custo-
mized lean». 

– Da blir det i så fall klassisk opplegg hvor 
studentene tar graden på flere læresteder, 
sier Erlend Alfnes. 

Han legger til at de også vurderer å søke 
midler gjennom Erasmus+ kunnskaps
allianser. Et mer langsiktig mål er å eta-
blere et større forskningsprosjekt, støttet 
av Horisont 2020, EUs forskningsprogram.

Skaper effektiv småskalaproduksjon

STRATEGISKE 
PARTNERSKAP

Erasmus+ strategiske partnerskap 
skal støtte faglig samarbeid mellom 
organisasjoner som jobber innenfor 
høyere utdanning. Målet er å  
utvikle, overføre og implementere 
 nyskapende praksis som fører til  
økt kvalitet i utdanning og læring  
på tvers av landegrensene.

« Lean handler om å  
skape jevn flyt gjennom 
hele prosessen, slik at 
produktet kommer til 
kunden i rett tid»
DARYL POWELL
LEAN PROGRAM MANAGER, 
KONGSBERG MARITIME SUBSEA

Mye av norsk industri er kunde tilpasset og holder lavt  
volum. Hvordan kan man gjøre slik produksjon mer effektiv?  
Det skal et nytt  Erasmus+ strategisk partnerskap gi svar på.
TEKST: RUNO ISAKSEN

Erasmus+ er EUs program for 
 utdanning, opplæring, ungdom og 
idrett for perioden 2014-2020. 
Programmet retter seg mot  
alle utdanningsnivåer. 
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UNDER VANN: 
Slutt montasje av 
den  ubemannede 
undervannsfar-
kosten  «Hugin». 
Foto: KM Subsea
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