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è Organisation
è Hvorfor?
è Planen
è Tavlemøde (film)
è Vejen til at lykkes hos os
è Hvad har vi fået ud af det?
è Hvad kræver det?

Indhold
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è Arbjejdsplands for 23.000 ansatte
è Der letter eller lander et fly hvert 2. min i 

døgnet
è 27 mill. Passagere årligt ~70.000 dagligt
è Dagligt 1.000 tons luftfragt
è 156 destinationer
è Omsætning 4 milliarder
è Vi investere årligt ~1,2 milliarder så vi er klar til 

at tage imod endnu flere gæster

Nordeuropas vigtigste 
trafikkundepunkt
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Københavns
Lufthavn CEO

~2300 FTE

Drifts 
Direktør

~1675 FTE

Teknisk 
Direktør 

~450

Salgs 
Direktør

~70

Finans 
Direktør

~70

Komm. 
Dirketør

~10

HR 
Direktør

~25



Technical 
Service &
Operation
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Technical Service 
& 

Operation
Claus H. 322 FTE

CPH Asset 
Management

Britta L.N 28 FTE

Technical Safety 
& 

Energy
Niels H. 6 FTE

Technical Service
& 

Maintenance
Bjarne N. 127 FTE

CPH Cleaning

Suzanne R. 159 FTEl

Business Supporter 

Ala Muhammed



èHistorisk udvidelsesplan frem mod 40 
mio. passagerer CPH målsætning for år 
2035

èØget pres på lufthavnen på grund af et 
stigende passagerantal samtidig med hastigt 
stigende ændringer i vores infrastruktur

èStoppe tilsvarende stigning i omkostninger
èOpretholde konkurrenceevnen og dermed 

fastholde og tiltrække Airlines, forpagtere og 
lejere

Hvorfor LEAN i Teknisk 
Service?
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Masterplanen

Fokus	på	konkrete	kortsigtet	forbedringer,	
kombineret	med	en	langsigtet	kulturændring	
og	udbytte

Fokus Coaching Businesscase

Træning		af	alle	ledere,	der	
følges	op	af	coaching	og	
feedback	af	egen	leder	samt	
trænet	coach

Reducere	OPEX	med	18	mill.	
i	perioden	2014-2018,	
herefter	årligt	med	6	mill.
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7.00-9.00                                           10.00-11.00

Lederes standardiseret arbejde

Tavlemøder for at se problemer 
så tidligt som muligt

Problemløsning for at løse problemer 
til bunds og dele læringer

Gennemgang af KPIer for at sikre aktioner, deadlines 
og prioritering af største problemer – herunder 

valg af dagens kritiske problem

Struktureret tilgang til problemløsning, hvor lederne 
hver dag er på gulvet og hjælper medarbejderne 
med at løse problemerne, så de ikke genopstår

Frigjort Kalender 

.



Film
Tavlemøde Tirsdag d. 21.02.2017 kl. 08:25
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è Tavlen er i sig selv ingenting
è Problemet er ikke problemet 
è LEAN opleves som Klassisk styring 
è Hvad har vi fået ud af det? 
è Hvad har du som leder fået ud af LEAN?
è Hvad kræver det?

Vejen til at lykkes. 
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èHvad har vi fået ud af det? 
è Reduktion i fejl på 5% (antal udstyr steget med 30% i 

samme periode)
è Reduktion i antal gentagne fejl med ca 50% i 

projektperioden
è Forbedringer år efter år efter afslutning af projekt 

èHvad har jeg fået ud af LEAN 
è Vedvarende selvrefleksion på egen præstation HANSAI
è Skabt af intensiv feedback = i 6mdr modtog jeg 3 til 4 

gange feedback om ugen

èHvad kræver det 
è Forstå at det ikke blot er en forandring men en 

transformation , en grundlæggende ny måde at lede på 
hvor lederen agerer som træner 

Vejen til at lykkes
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På Gensyn J


