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Trin 1: Tag beslutning og sæt mål

Hvorfor OCS i vores virksomhed?

 Værktøj til at sætte fokus på ‘god husholdning’

 Undgå arbejdsulykker

 En ‘ren’ virksomhed øger produktiviteten

 Forbedrer virksomhedens og plastindustriens omdømme 

 Kundedialog

• Andet?

• Hvad skal jeres mål være?



Trin 2: Kortlægning

Hvordan ser der ud i min virksomhed?

1. Site audit

• Identificer kilder til spild ved hver proces på virksomheden –
både indendørs og på udendørs arealer – produktionshal, lager, 
udendørs arealer, udendørs oplag, transportveje - husk alle 
matrikler

• Fastlæg årsagen til spildet inden for hvert område (fx 
manglende instruktioner?)

• Kan der måles på spildet – og hvordan?



Eksempler på spild

• Påfyldning af udendørs siloer

• Intern transport

• Manuel påfyldning og omhældning

• Uheld (fx påkørsel af poser med truck)

• Affaldshåndtering (tomme poser)

• Transportskader (fx uhensigtsmæssig stabling)

• I produktionen (spild fra maskiner, utætte rør og 
slanger)



Trin 2: Kortlægning - fortsat

2. Har vi de fornødne ressourcer til at gennemføre ændringer?

3. Har vi brug for nye retningslinjer for at nå vores mål?

4. Hvad kan mulige løsninger være?  

• Arbejdsgange?

• Teknologi?

• Information?

• Indretning?



Plan for OCS indsats

Område Årsag Risiko Handling Hvem Hvornår

Modtageplads
Spild ifm. 
varelevering Høj

Instruktion til 
chauffører Tina Q3 2019



Trin 3 – implementer løsninger

Installer filtre i
afløb

Indgå dialog 
med 

leverandør/ 
transportør

Instruer
medarbejdere
i at håndtere

spild

Kortlæg
kloakforhold

(kloaktegning) 
og installer 

filter på afløb til
recipient

Opsæt
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ved
påfyldningsstuds

ved siloer

Instruktion
af vare-

modtagelse
Opsæt koste og

fejebakker på
udsatte steder



Lidt om filtre 

• Fås i flere varianter (og kvaliteter)

• Streno (Farum), ProMesh (Esbjerg)

• Størrelse af si tilpasses granulat

• Flange/krave skal evt. monteres eller 
tilpasses



Trin 4 – Skab opmærksomhed og medejerskab

• Hvordan skal vi kommunikere om vores mål og indsats? 

• Internt til medarbejdere – hvorfor gør vi det her? 

• Eksternt til fx transportører af råvarer, serviceleverandører, 
eksterne lagre 

• Kunder

• Skal medarbejderne uddannes? 

• Procedurer – fx posters, plakater, fotos



Kommunikation af indsats

• Diplom

• Mail-banner

• Plast.dk

• Artikler + sociale medier



Trin 5: Følg op, evaluer, juster

• Regelmæssige inspektioner på (og udenfor) matriklen

• Inspektioner som del af ledelsessystem

• Auditer



Eksempel: overfyldning af siloer

Årsagsanalyse

- Ikke plads nok i siloen

- Indblæsning med højt tryk

- Ingen fyldemelder på ældre siloer

Korrektion: 

- Materialehåndteringsprocedure: skab 
plads ved at tømme ud 

- Visuel kontrol efter påfyldning - rense op 
hvis overfyldt

- Max indblæsning 1 bar

Oprensning: 

- Oprensning v fejefirma. Nemmest på 
befæstede arealer

- Synlige mængder på tag

Verifikation: 

-Intern audit dagen før påfyldning af to 
siloer. Begge var begge tømt og 

tilstrækkelig margin 

- Uvarslede rundture

- Optælning på kvadrat på græs 17x 17 cm.

OCS og ISO 14001

Ide-Pro i Skive



Eksempel: Tømning af gulvvasker i kloak

Årsagsanalyse

- Har ikke haft fokus
Korrektion: 

- Tømmer nu ud i filter 

Oprensning: 

- Område oprenset af fejefirma

Verifikation: 

-Der er pt. ca. 4 L, der tidligere ville ryge ud i 
kloak. Voksende niveau

- Der er ikke andet på asfalten – dvs. filtret 
er effektivt

OCS og ISO 14001

Ide-Pro i Skive


