Involverende planlegging
i produksjon

Involverende planlegging (IP) er en metodikk for å drive
framdriftsplanlegging i prosjektbasert produksjon, i
samsvar med våre prinsipper for godt forbedringsarbeid.
Hovedmålsetningen med IP er å redusere tapt tid og
skape flyt i produksjonen. Tilnærmingen til dette er involvering – at alle deltar i planleggingen av egen hverdag.
Involverende planlegging dreier seg om:
• At planer lages i fellesskap av dem som skal gjøre arbeidet
• At alle har kjennskap til og innflytelse på egne arbeidsoppgaver
• Å lage planer gjennom å gi gjensidige løfter
• Rullerende planlegging og økt detaljering av planen jo kortere
tid det er til arbeidet skal utføres
• Å fjerne hindringer og farer systematisk slik at kun sunne og
sikre aktiviteter kommer til utførelse
• Når planlagte aktiviteter ikke blir gjort, finn årsaken og eliminer
hindringene – lær av avvik
• At ulike plannivåer har ulike eiere
Hovedelementene i Involverende planlegging er
Arbeidsdeling i tid:
Ulike ledelsesnivåer planlegger i ulike tidshorisonter
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Plansystemet:
Strategiske planer lages én gang. Rullerende, operative planer tar utgangspunkt i de strategiske planene
og får økt detaljering jo kortere tid det er til arbeidet
skal utføres. Ulike plannivåer har ulike eiere.
Møtestrukturen:
Møtestrukturen er tilpasset til, og behandler de ulike
planene. Ulike møter har ulike eiere.

Utkikksplan (Uke 5–9)

Ukeplan (Uke 2–4)

Lagsplan
(Uke 0–1)

Hindringsanalyse:
Systematisk analyse og fjerning av hindringer ved
hjelp av de 7 forutsetningene.
7 forutsetninger for en sunn aktivitet

Risikostyringen:
Systematisk analyse av risiko og fjerning av farer.

En aktivitet er sunn når den kan utføres uhindret –
det vil si effektivt, med riktig kvalitet og på en måte som
ivaretar helse og sikkerhet. Når alle de 7 forutsetningene
er til stede, er aktiviteten sunn.
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Prosjektleder

Prosjektutvikling og
prosjektering

Bas

Hver enkelt, og de som
jobber sammen

Lagsplan
(uken)

Siste utsjekk
(dagen)

5

11

Hver enkelt

Lagsmøte

Formann

Ukeplan
(2-4 uker)

4

Løpende

Basmøte

Anleggsleder

Utkikksplan
(5-9 uker)

3

I arbeidet

Morgenmøte

Driftsmøte

Anleggsleder

Faseplan
(for hver fase)

2

6

Faseplanmøte

Prosjektleder

Hovedfremdriftsplan
(hele prosjektet)
Før oppstart av
prosjekt

I utviklingsfasen

Hvor

1

Prosjekteringsleder

Ansvarlig

Plannivå

Kort gjennomgang av dagens
gjøremål.

Hendelser fra gårsdagen?

Beslutte endelig lagsplan

Gjennomgå ukens aktiviteter

Identifisere og fjerne hindringer

Kontrollere at alle aktivitetene er på
samme detaljeringsnivå og i riktig
rekkefølge.

Identifisere og fjerne hindringer

Detaljere aktiviteter

Lage faseplan

Sette milepæler

Lage oversikt over hovedaktivitetene

Etablere beslutningsplan

Lage en prosjekteringsplan for fasen

Fremdriftsplanlegging

Modell for sikker og effektiv drift

Kort gjennomgang av leveranser
og plassering

Gjennomgå ukens leveranser og
plassering

Oppdatere riggplan

Gjennomgå leveranser kommende
uker

Ta hensyn til plassering av
kommende leveranser i riggplanen

Lage en omforent riggplan for fasen

Lage overordnet riggplan

Vurdere:
Hovedadkomst
Trafikkløsninger
Plassering av rigg og lager

Rigg-/logistikkplan

Den enkelte vurderer løpende
risikoen i sitt arbeid

Gjennomgå risikoen i dagens
arbeidsoppgaver

Gjennomgå SJA

Lage SJAer

Dialog mellom samtidige aktiviteter

Vurdere farer i enkeltaktiviteter

Bestemme hvilke SJAer som skal
lages

Dialog mellom samtidige aktiviteter

Vurdere risiko i enkeltaktiviteter

Synliggjøre behov for Sikker Jobb
Analyse (SJA) i planen

Identifisere farer i enkeltaktiviteter
og i samtidige aktiviteter

Identifisere farer i og mellom
hovedaktivitetene og synliggjøre
dem i planen

Synliggjøre og videreformidle risiko

Innhente (eventuelt lage)
SHA-planen

HMS risikostyring

