
SMARTLOG i samarbeid med Logistikkforum  
har gleden av å invitere deg til seminar 

 
Lean produksjon og effektive verdikjeder 

 
Arbeidet med Lean produksjon har kommet langt i en rekke bedrifter, ikke minst innen 
bilindustrien. Lean produksjon handler om å generere større verdi i sin virksomhet 
gjennom å skape god flyt og minst mulig sløsing. Dette innebærer å gjøre mer med 
færre ressurser, mindre lager, mindre tid og mindre plass. Lean produksjon er en måte å 
arbeide og tenke magert på - lean thinking - som hjelper en virksomhet å forbedre sine 
produksjons– og logistikkprosesser. 
 
Dette seminaret fokuserer på trender innen produksjon og logistikk, og hvordan lean 
thinking kan utnyttes for å styrke bedrifter og verdikjeder i en stadig hardere 
konkurransesituasjon. Seminaret vil gi et innblikk i hovedprinsippene for Lean 
produksjon og hvordan disse kan implementeres i fabrikker og verdikjeder. Et annet 
sentralt tema er bruken av ERP– og RFID-systemer, og hvordan disse kan bidra til å 
styrke en Lean produksjons-  og distribusjonsstrategi. 
 
 

Program 
 

11:00 – 11:15 Velkommen v/Logistikkforum og SINTEF 

11:15 – 12:00 Globalisering og trender; med eksempler fra bilindustrien 
v/Tor Giæver, Raufoss Technology and Industrial Management (RTIM) 

12:00 – 12:45 Lunsj 

12:45 – 13:30  Hydro Automotive Production System; Lean Manufacturing hos Hydro  
v/Roger Øversveen, Hydro Aluminium Structures 

13:30 – 14:15 Lean; praktiske eksempler og fallgruver - noen eksempler fra svenske 
bedrifter 
v/Pia Anhede, Revere AB 

14:15 – 15:00 RFID og EPC; muligheter og utfordringer 
v/ Roar Lorvik, RFID Innovasjonssenter AS 

15:00 – 15:45 Lean manufacturing og ERP 
v/Odd Jøran Sagegg, WM Data 

15:45 – 16:00 Pause 

16:00—16:45 Verdikjeder – Hva kjennetegner de beste og hva vil fremtiden bringe? 
v/Heidi Dreyer, SINTEF 

16:45 – 17:30 Hva legger næringslivet vekt på innen SCM? Resultater fra Norsk 
Logistikkbarometer 2005 
v/Rolf Aarland, Trondheim Havn og Marianne Rygvold, Norconsult 

17:30 – 17:45 Avslutning 

18:00 Middag  

 
 

 
Praktisk informasjon 

 
 

Sted 
Radisson SAS Plaza Hotell, Oslo 

 
 

Dato og tidspunkt 
Torsdag 5. oktober kl. 11:00—17:45,  

middag fra kl. 18:00 
 
 

Pris 
Deltakelse på seminaret er gratis og inkluderer lunsj og middag 

 
 

Påmelding 
Påmelding skjer på epost til karin.berg.bakk@sintef.no  

innen onsdag 27. september 
 
 

Overnatting 
Eventuell overnatting på hotellet i etterkant av seminaret bestilles og betales av den 

enkelte deltaker. Avtalepris kr. 1.070/1.370 for enkelt-/dobbeltrom bookes på 
telefon 22 05 80 00 innen 20. september (oppgi SINTEF som referanse for å få 

avtalepris). 
 
 

Ansvarlig 
Ansvarlig arrangør er SMARTLOG v/Anita Romsdal, SINTEF  
(anita.romsdal@sintef.no, telefon 73 55 03 84 / 92 25 99 20) 

 
 

Kontakt 
For mer informasjon, se www.smartlog.no,  

eller kontakt prosjektkoordinator Karin Berg Bakk  
(karin.berg.bakk@sintef.no, telefon 73 59 02 19) 

 
 
 
 

Seminaret er et samarbeid mellom  
SMARTLOG og Logistikkforum 

 
 

www.smartlog.no 


