
Ansvar for avfall
Seminar, 21 april 2022





Hvem er jeg?

▪ Odd-Erik Andersen

▪ Tidligere driftsleder i Norsk Gjenvinning  avdelingene for farlig avfall og elektronisk 
avfall i Oslo med personalansvar for 25 personer på det meste. 
Og før det, Leankoordinator.

▪ Bakgrunn fra SAS (Lean) og Forsvaret (Leder)

▪ Siden april 2021 er jeg leder HMSK og Lean i Norsk Gjenvinning AS
- Overordnet ansvar i region Oslofjord.
- Jobber tett med andre ledere i NG og NG-Metall
- Lager føringer og retningslinjer for de ulike avdelinger

og anlegg innen HMSK og Lean



▪ Norsk Gjenvinning er Norges ledende 
gjenvinningsselskap. 40 anlegg rundt om i Norge.

▪ Vi er ca 1 750 mennesker som jobber hver dag 
med å omgjøre avfall til ressurser.

▪ Vi samler inn 25% og gjenvinner 85% og således 
jobber vi beinhardt med å løse to store 
miljøproblemer: verden flyter over av avfall, og vi 
har ikke nok ressurser.

Hvem er vi 

og hva gjør vi? 



Draumefabrikken
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▪ 85 ansatte i produksjonen

▪ 13 ansatte i administrasjon, som dekker hele region Oslofjord

▪ 350-400 tonn per dag med papp og papir

▪ 600-750 tonn per dag med restavfall

▪ 300-400 tonn per dag med treverk

▪ Ca 650-750 opptrømsbiler per dag

▪ Ca 70-80 nedstrøms vogntog per dag

Fakta GMP
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Hvordan forandrer NG seg? 

«Søppeltransportør»

Avfall var et problem vi måtte 
bli kvitt

«Råvareleverandør»

Avfall er en ressurs,
en resirkulert råvare som 

selges i internasjonale 
markeder

«Kompetansebedrift»

Kunnskap om kunder, materialer 
og industrielle 

gjenvinningsprosesser
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Verdikjede
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Våre virksomhetsområder

Gjenvinning NG Markets NG MetallNG Vekst

▪ Norsk Gjenvinning AS
▪ Tomwil Miljø AS
▪ Humlekjær & 

Ødegaard AS
▪ Løvås Transportfirma 

AS
▪ iSEKK AS
▪ Ødegaard Gjenvinning 

AS

▪ Norsk Gjenvinning 
Metall AS

▪ Nordisk Återvinning
Trading AB

▪ Kabel Metall & Trafo 
Gjenvinning AS 
(KMT)

▪ Norsk Gjenvinning 
Downstream AS

▪ Norsk Gjenvinning 
m3 AS

▪ IBKA AS
▪ Norsk Gjenvinning 

Renovasjon AS
▪ Norsk Makulering AS

Nordic 
Demolition

▪ R3 Entreprenør AS
▪ Øst Riv AS
▪ Norprodukter

Miljø AS
▪ Saneringsteknikk 

AS
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Vårt samfunnsoppdrag

▪ Innovasjon - erstatte jomfruelige råvarer med fornybare råvarer
▪ Økende fokus på gjenbruk og avfallsreduksjon

Ressurspyramiden
.

Norsk Gjenvinning har som mål å ivareta materialene så 
høyt opp i ressurspyramiden som mulig. 

For oss innebærer det å skyve ressursene opp i 
pyramiden, men samtidig ha løsninger for alle delene i 

pyramiden. 
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Våre verdier

Verdier
Kremmerskap
▪ Fordi gjenvinningsøkonomien er et marked i utvikling 

kreves det entreprenørskap og offensiv holdning

▪ Fordi vi vet at vi må fremme alle ansattes 
konkurranselyst og kundeorientering slik at alle tar 
vare på virksomheten som om den var vår egen

Proaktivitet
▪ Fordi vi vet at vi må være nytenkende, fremoverlent 

og søke kontinuerlig forbedring

Ansvarlighet
▪ Fordi vi vet at vi må tenke på hva som er langsiktig 

best, både for oss, våre kunder og for samfunnet. Vi 
tar aldri snarveier

▪ Fordi vi må utnytte vår erfaring, innsikt og 
kompetanse til å ta kloke valg i tråd med hvem vi vil 
være som organisasjon

Lagånd
▪ Fordi vi vet at når vi spiller hverandre gode og tenker 

helhetlig er det ingen som slår oss
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Våre forpliktelser mot FNs bærekraftsmål

Me skal utnytte footprinten vår 100% til verdiskaping
Me skal systematisk automatisere og effektivisere våre prosesser
Me skal bruke AI/ Big data for å optimalisere våre prosesser

Alle skal behandlast likt
Alle har rett på ordna arbeidsforhold
Alle har rett på hjelp, støtte og oppfølging 

Me skal trygt og effektivt handtere heile verdikjeden
Me skal vere brua mellom avfallprodusenter og råvaremarkedet
Me skal aktivt redusere vårt eiga og byen me opererer i sinn CO2 fotavtrykk

Me skal kontinuerlig og utrettelig forbedre våre prosesser
Me skal gjennom innovasjon, Kremmerskap og Lagånd finne nye løysingar
Me skal gjennom datadreven innsikt hjelpe våre kundar å redusare CO2 avtrykket sitt

Me skal aktivt bidra til å auka biografiske mangfoldet
Me skal eliminere flygeavfall frå våre anlegg gjennom høg 5S standard
Me skal aktiv bidra til kompetanseheving hjå våre kunder for å sikra at avfall blir ein evig ressurs
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Vår misjon

Null lager

Verdas mest ambisiøse Industrialisering

Null skadar

Null sjukefråver
100% Oppetid (OEE)
100% God stemning!



Visjon Industriell og Bærekraftig Benchmark!

Ansvarlighet     - Proaktivitite - Lagånd        - Kremmerskap 

HMS           Kvalitet        Kost/tonn        Lagernivå          Kompetansenivå      Medarb. undersøkelse     

Null lager, Null skadar, Null sjukefråver, 100% oppetid (OEE), 100% god stemning!

Verdiar

Kvar er me?

Strategi

SWOT Aktivitet Viktig Vansk. Aktivitet Viktig Vansk. Aktivitet Viktig Vansk. Trusler Viktig Vansk.

Kompetanse 3 2 Sjukefråver 3 3

Store muligheter for meir effektiv drift 

(utnyttelse av plass) 3 2

GMP blir brukt som lager av NGD pga 

markedspriser og stengte anlegg ved 

revisjoner 3 2

Erfaring 3 2 Eierforhold 3 3

Mulighet for ekspansjon gjennom 

effektivisering og automasjon 3 2

Konkurrenter investerer seg ned i kost/ 

tonn 2 2

Vilje til forandring 3 2 Dårleg ansvarligjering 3 3

Vekst av big-bags og dunker endrer 

logistikk og mottak, sortering 3 2 Har ikkje eigerforhold til utstyr 3 3

AD-HOC saker 3 2 Dårleg oppfølging 3 2

Auke kvalitet for å møte kunde- 

forespørsler/ krav 3 2 Omregulering av Alnabru 3 2

Spisskompetanse hos mange av 

operatørane 3 2 Stolthet for arbeidet 3 3 Utforske ny teknologi/ maskiner 3 2 Støy 3 2

Eigen vedlikeholdsavdeling 3 3 Ukuluterer 3 3

Workshops på tvers av faggrupper/ 

avdelinger 3 1 Støv 3 2

Bra lokasjon 3 3

Problemer disktures utenfor 

tavelmøtene 3 2

PDCA på tvers av faggrupper/ 

avdelinger 3 1 For høyt trafikkbilde på alnabru 3 2

Leder leder ikke 3 2 Fagleg påfyll (avfallsdager m.m.) 3 1 Sårbare ift IT (SAP/ vekter osv) 3 3

Ustabil nedstrøm 3 3

"Redder verden", 

samfunsegansjerende 3 1 HMS-nivå 3 3

Kommunikajson (ingen struktur) Skift-> 

avdeling->produksjon-> øvre ledelse-

>prod-> Nedetid->prod->skjer sakte 3 2 Omdømme ift ansettelsesprosesser 3 1 Dårlige holdinger blant enkeltpersoner 3 2

Generel kompetanse hos operatørene 3 2 Bygge stolthet og vilje hos operatører 3 3 Brann 3 3

SikkerhetsUkultur 3 3

Etablere struktur og komptenase for å 

lykkes 3 3

For mange nye oppgaver dyttes på før 

gamle er løyst 2 2

Vere foregangsmodell på compliance 

og miljøkrav 3 2

Problemløsing der og da/ brannslukking 3 2

Mangel på samarbeid 3 2

Løyser ikkje problem (rotårsak) 3 3

Styrkar Svakheter Mulighet Trusler



Null lager, null skadar, null sjukefråver, 100 % oppetid (OEE), 100% god stemning!Strategi

Kremmerskap – Proaktivitet – Ansvarlighet - LagåndVerdiar

5S – Standardisert prosesser – Flyt – Definerte Kunde/ Leverandørforhold - CAPEXMetoden

Industriell Benchmark!

0 skader
4,5 i 5S nivå
5% Sjukefråver
1500t Lagernivå
80 % Med.arb.und.
10% Kost per Tonn reduksjon
50% Sorteringsyield
50% Kompetanseheving

2019 2020 2021 2022

0 skader
5 i 5S nivå
3% Sjukefråver %
1000t Lagernivå
85% Med.arb.und.
10% Kost per Tonn reduksjon
70% Sorteringsyield
50% Kompetanseheving

0 skader
Restart 5S nivå
1,5% Sjukefråver
500t Lagernivå
90% Med.arb.und.
10% Kost per Tonn reduksjon
80% Sorteringsyield
50% Kompetanseheving

0 skader
4 i 5S nivå
0 %Sjukefråver
0t Lagernivå
95 % Med.arb.und.
10% Kost per Tonn reduksjon
99% Sorteringsyield
50% Kompetanseheving

Autoamtisert Papirlinja*
Nye hjulgåande maskiner
Serviceavtale på hjulgåande
Serviceavtale på maskiner
Dobbel kværnekapasitet*
Sekker og RR tilbake til GMP*
Forbud mot svarte sekker
FA ledetid på 48 timar
EE ledetid på 48 timar
Kompetanseysstem etablert
Bonusordning operatørar
K/L avtale med Downstream*
K/L avtale med Oppstrøm*

Flytprosjekt 500*
Mottakskontroll papir og plast
Mottakskontroll FA og EE
Systembenchmark
Benchmark Tryggleikskultur*
Revisjonssystem for ytelse
Kompetansesenter etablert
40% fleksible operatørar
40% superoperatørar
Sorteringsgrad restavfall*
FA ledetid 24t
EE ledetid 24t

Flytprosjekt 500 del 2*
Trevirke insource*
Visuell fabrikk og digital tvilling*
Automatisk restavfall sortering*
Reduksjon av gravemaskiner
80% fleksible operatørar
80% superoperatørar
FA ledetid 12t
EE ledetid 12t
EPS og Plastkapasitet*
100% plastsortering*
100% metallgjenvinning fra restavf*
Automatisk sekketømming* 

Automatisk sekkesortering*
Vakumbasert restavfall*
0 gravemaskienr
0 hjullastere
100% Papir og plast kvalitet
100% materialgjenvinning trevirke
100% fleksible operatørar
100% superoperatørar
FA ledetid 4t
EE ledetid 4t
Urban Farming etalbert på GMP
Støvavsug papir*
Støvavsug trevirke*

KPI-er

Aksjonar
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Standard for Neste Generasjon Industri

Årets Norske Leanvirksomhet 2020 Norges Smarteste bedrift 2020Oslo miljøpris 2020

Innovasjonsprisen 2020
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Ansvar i et konsern i gjenvinningsbransjen



Hvor ligger ansvaret?
• Hvem er den ansvarlige?

• Hvem bestemmer?

• Hvem følger opp?
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Hvor ligger ansvaret?
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Hvor ligger ansvaret?

▪ .
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Hvor ligger ansvaret
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Hvor ligger ansvaret

Hvor ligger ansvaret i linjen?

Styret Divisjonsledelse

Konsernledelsen Produksjonsledelse

Anleggsledelse

Driftsleder

Formann/teamleder

Medarbeider



23

Hvem har ansvaret? Brann i Oslo 2018
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Hvem har ansvaret? Brann i Tønsberg 2021
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Hvor ligger ansvaret

▪ I komplekse organisasjoner og konsern er det ofte vanskelig å pinpointe hvor de ulike ansvarsområdene 
starter og hvor de slutter. 

▪ Det er viktig å sørge for medbestemmelse og at instrukser er klare på alle nivåer.

▪ Usikkerhetsmomenter må kartlegges og jobbes med strukturert for å unngå misforståelser.

▪ Kontinuerlig forbedring på alle nivåer er nøkkelen for å få dette til i praksis.

▪ Samarbeid med myndigheter, lovgivere, revisjonsleverandører osv. er ekstremt viktig for å kunne navigere 
trygt og for å unngå problemer.

▪ Lover og forskrifter må være klare, enkle å forstå og gjennomførbare i praksis.

▪ Tilgjengelighet fra myndighetenes side som rådgivende organ er viktig, på lik linje med tilgjengelighet andre 
veien ved tilsyn etc.

▪ For at vi alle skal kunne ta ansvar må vi sammen løfte oss, samarbeide og legge opp til enkle men klare linjer.



Tusen takk for meg 




