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GIGANTS 5S-RUNDE



2 3

Kunde:

Kontaktperson: 

Telefon:

E-post:

Kontrollert av:

Dato:

GIGANTS 5S-RUNDE
Denne runden fungerer som en behovsanalyse for å få en oppfatning om hvilke hjelpemidler som 
er aktuelle for en 5S-arbeidsplass. Analysen er oppdelt i spørsmålsstillinger som er basert på de to 
første S’ene, sortere og systematisere.

!
1  Sortere: Fjerne det som ikke er nødvendig på arbeidsplassen.

2  Systematisere: Passe på at hver ting har sin faste plass.

3  Skinne: Finn et egnet ”rengjøringsnivå” og oppnå det

4  Standardisere: Beholde orden og få ryddingen og det løpende vedlikeholdet til å fungere.

5  Sikre: Skape en langsiktig vane og stadige forbedringer ut ifra det som allerede er gjort.

Ettersom de tre siste S’ene først og fremst handler om kommunikasjon og å skape rutiner, gjelder 
det å ha riktig bakgrunnskunnskap. Gigant har kunnskap i 5S og tilbyr introduksjonsopplæringer for 
både forhandlere og sluttkunder. Introduksjonsopplæringen skal gjennomføres tidlig i 5S-prosessen 
i forbindelsen med sorteringstrinnet.

5S

3. SKINNE4. STANDARDISERE

5. SIKRE

1. SORTERE

2. SYSTEMATISERE
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5S-RUNDE DEL 1 – SORTERE

Linje

1. ER AKTUELT OMRÅDE GODT DEFINERT?

L-form og T-form

Sirkel Fotavtrykk

1. 2. 3.

4. 5.

!
•  Finner du ikke den farge- eller formkombinasjonen du søker etter, ta kontakt med oss på       
 gigant@gigant.no 

•  Tenk på at enkelte farger/fargekombinasjoner har en betydning, spesielt i 5S, men i mange  
 tilfeller så er det en smaksak og derfor finnes det ingen spesielle bruksområder for alle farger.

GULVMARKERINGSTAPE 
Bruksområde: Gulvmarkeringstape brukes som verktøy i industrien for å fargekode soner og områ-
der, samt skape plass for materialer og virksomheter.

Egenskaper: Enkel installasjon med ”peel-and-stick” uten spesialopplært personell. Finnes i mange 
ulike, holdbare farger som ikke blekes. Finnes i ulike symboler som: sirkler, fotavtrykk, T-form etc. Kan 
kundetilpasses i farge og form. Ingen stopptider ved installasjon da forberedelse ikke trengs. Ingen 
tørketid eller herdetid. Enkelt å ta bort og tilpasse ved ominnredninger.

Oppgi kvalitet på gulvmarkeringstapen.

 
  Supreme

Bruksområde: Brukes ved dårlige/slitte gulvflater.

  Extreme

Bruksområde:  Er mer solid og brukes der det er mye trucktrafikk.

Oppgi form på gulvmarkeringsteipen.

 
  Linje (1)

Bruksområde:  For å avgrense f.eks. et kjørefelt for truck eller en gangflate.

  L-Form (2)

Bruksområde: Enkle hjørner som f.eks. brukes for å avgrense et logistikkområde.

  T-form (3)

Bruksområde: T-form er som doble hjørner. Brukes for å kunne ha flere oppmerkinger ved siden av 
hverandre, som f.eks. for å kunne avgrense mellom hvert logistikkområde. 

  Sirkel (4)

Bruksområde: Alternativ til de rette linjene.

  Fotavtrykk (5)

Bruksområde: For gangtrafikk, mest for å vite i hvilken retning man skal gå.

  Durastripe Glow

Bruksområde:  Er selvlysende og brukes for å vise rømningsveier.
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2. FINNES DET BILDER SOM VISER HVORDAN DET SÅ UT FRA STARTEN AV?Oppgi farge på gulvmarkeringstapen. 
 

  Gul 

Bruksområde: Mange velger gult, ettersom gult pleier å være en god kontrast mot gulvet. I 5S-hen-
sikt brukes fargen gul (gule etiketter eller gulmerkede områder) i sorterings-gruppen for å markere ting 
man er usikker på om man virkelig trenger.

  Rød 

Bruksområde: I  I 5S-sammenheng brukes fargen rød (røde etiketter eller rødmarkerte områder) i 
sorterings-gruppen for å markere ting man mener er unødvendige, som skal kastes eller legges på 
lager.

  Grønn 

Bruksområde: I  I 5S-sammenheng brukes fargen grønn (grønne etiketter eller grønnmerkede områder) i  
sorterings-gruppen for å markere ting man mener å trenge, og som er nødvendig.

  Gul/svart Hazard 

Bruksområde:  Brukes ofte i forbindelse med passering, symboliserer ”fare” og at man skal  
være forsiktig.

  Rød/hvit 

Bruksområde: Brukes ofte for rømningsveier.

  Blå 

  Hvit

  Svart 

  Orange 

  Magnetlommer

Bruksområde:  Kan brukes for å holde tekst og bilder beskyttet mot 
sprut og smuss. Magnetlommer kan f.eks. settes på maskiner, stolper 
eller andre metallflater. Lett å flytte hvis man gjør en forandring.

3.  FINNES DET TYDELIG INFORMASJON PÅ TAVLER SOM SPEILER 
5S-PROSESSEN?? 

!
•  Whiteboards brukes ofte på et spesielt område i bedriften, ofte ved stemplingsklokken     
 eller ved støydempende områder, for å kunne vise viktig informasjon. 

•  Alle whiteboards kan spesialtilpasses etter kundens ønske.
 
 
WHITEBOARD
Angi ønsket whiteboard

 
  Whiteboard original

Bruksområde: Brukes hvis man ønsker å ha 
whiteboard på en bestemt plass som alle kjenner til.

  Whiteboard hjulstativ

Bruksområde: Brukes hvis whiteboardtavlen trenger å flyttes  
mellom ulike arbeidsstasjoner, eller hvis det er begrenset  
plass i lokalet. Tavlen kan da enkelt skyves fram når det trengs.

 
  Startkit

Bruksområde:  Brukes til whiteboards.  
Inneholder whiteboardpenner, tavletørker, pennholder,  
magneter, H2O flaske, microfiberklut, filtsett.
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4. OPPBEVARES PERSONLIGE EIENDELER PÅ EN GOD MÅTE?
 
SKAP

  Verdiskap

Bruksområde: Brukes for å oppbevare personlige eiendeler som tar liten plass, som nøkler, mobil- 
telefon, lommebok eller PC.

  Småromsskap

Bruksområde:  Brukes for å oppbevare litt større ting enn verdisaker, som f.eks. klesskift, bøker, 
mindre vesker, sko etc.

 
  Garderobeskap

Bruksområde:  Brukes om man ønsker mer plass enn småromsskap, hel høyde for hengende klær, som 
frakk eller kappe. Mulighet til å dele av for arbeidsklær og fritidsklær.

Angi understell til det småromsskapet/garderobeskapet du har valgt.

 
  Beinstativ

  Sokkel 

  Benkstativ (med skohylle)

  Vegghengt

Verdiskap Småromsskap Garderobeskap

MÅL
Angi ca mål på ønsket skap/rom.

 
Høyde:   

Bredde:   

Dybde:   

Anti antall skap/rom.

Antall skap/rom:    

SKAPTAK
Angi om du ønsker skrått eller flatt tak. 
 

  Flatt tak

Fordeler:  Mulighet til oppbevaring oppe på skapet. Anbefales ikke i 5S da man risikerer å plassere 
unødvendige ting oppe på skapet.

  Skrått tak

Fordeler: Enklere rengjøring over skapet. Smuss og støv samles ikke så lett. Anbefales i 5S-sammen-
heng da man ikke risikerer å plassere unødige ting oppe på skapet.

DØR
Angi om du ønsker enkel eller dobbel ståldør. 
 

  Enkel

Bruksområde: For skap som ikke skal brukes så ofte.

  Dobbel

Bruksområde:  For skap som skal brukes ofte, da dørene er stiverere og mer stabile.

Angi om kroker ønskes til døren på garderobeskapet. 
 

  Ja    Nei
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LÅS
Angi om du ønsker hengelåsbeslag eller sylinderlås. 
 

  Hengelåsbeslag

Bruksområde: Når man vil at personalet selv står for låsen.

 
  Sylinderlås

Bruksområde:  Hvis man er ute etter et nøkkelsystem med hovednøkkel/masterkey  
der hver og en får sin egen nøkkel.

 
Angi om hovednøkkel/masterkey ønskes til sylinderlåsen.

 
  Ja    Nei

 
FARGE 
Angi hvilken farge(r) du ønsker på det skapet du har valgt. 
 
Farge(r):    

 
UTFØRELSE
Angi om du ønsker et montert eller umontert skap. 
 

  Montert

  Umontert

5. FINNES DET EGEN OPPBEVARING FOR RENGJØRINGSARTIKLER?
  Rengjøringsskap

Bruksområde:  Lettere oppbevaringsskap som kan  
brukes for å samle alle rengjøringsartikler på ett sted.
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  Whiteboardtavle** (11)   Balanseblokk*** (16)

  Opphengslist** (12)   Løpekatt*** (17)

Angi om du ønsker plukkbokser eller lagerbokser til det indre og ytre arbeidsområdet.

 
  Plukkbokser (18)  stk Farge: 

  Lagerbokser (19  stk Farge: 

Angi hvilke gjenstander som skal oppbevares i plukkboksene og hvor mye av hver.

* Montering på leddbar arm 

** Montering på bordsøyle (bord og påbygging trengs, se ergonomirond del 1 - bord)

***  Balanseblokken henges opp på en løpekatt, som i sin tur kan settes i en svingbar arm eller C-profilskinne. 

1. ER UTRUSTNINGEN OG DE VERKTØY SOM BRUKES OFTE 
OGSÅ DE LETTEST TILGJENGELIGE?

!

Bildet viser det indre (grønne), ytre (gule) og det 
uegnede (røde) arbeidsområdet. I det grønne 
arbeidsområde skal man ha de tingene man 
bruker ofte, ettersom de skal være lett å få tak i. 
I det gule arbeidsområdet skal man ha ting man 
ikke bruker så ofte. Tenk på at arbeidsflaten ikke 
skal brukes som oppbevaringsflate, men kun som 
arbeidsflate. Under presenteres hjelpemiddel som 
muliggjør et indre og ytre arbeidsområde:

Indre arbeidsområde:  Leddbare armer, plast-
bokser, kassettboks, verktøytavle, dokumentholder, 
flatskjermfeste, PC-hylle, IPad-holder.

Ytre arbeidsområde: Verktøytavle, kroksett, 
whiteboardtavle, hyller, permholdere. Svingbar 
arm, balanseblokk, løpekatt.

 

ARBEIDSFLATE
Angi hvilke hjelpemidler du ønsker til det indre arbeidsområdet

  Leddbar arm** (1)   Dokumentholder* (5) 

  Plastbokslist* (2)   Flatskjermfeste* (6) 

  Kassettboks* (3)   PC-hylle* (7)

  Verktøytavle* (4)   IPad-holder* (8)

Angi hvilke hjelpemidler du ønsker til det ytre arbeidsområdet.

  Verktøytavle** (9)    Hyller** (13) 

  Kroksett, 17 stk verktøykroker (10)   Permholder  (14) 

  Klistremerkesett, til 38 stk håndverktøy (10)   Svingbar arm** (15)

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

13. 14. 15. 16.

9. 10. 11. 12.

17. 18. 19.

5S-RUNDE DEL 2 – SYSTEMATISERE

- Indre arbeidsområde

- Ytre arbeidsområde

- Uegnet arbeidsområde

Bilde fra Arbeidstilsynet.
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KABINETT
Angi type kabinett og ønsket maks. last du vil at hver skuff skal tåle vekten av. 

  Bordmontert kabinett

Bruksområde: Bordmontert uttrekksskuff eller kabinett. Brukes for direktemontering i bordet for å 
oppbevare verktøy eller annet utstyr.

  25 kg

  45 kg

  Frittstående kabinett

Bruksområde: Optimale muligheter for innredning, kapasitet og oppbevaring.  
Kan også gjøres mobile.

  25 kg

  45 kg

  75 kg

  200 kg

Angi hvor mange skuffer du ønsker til kabinettet. 

 stk

2. FINNES DET GOD OPPBEVARING OGSÅ FOR GJENSTANDER 
SOM IKKE TRENGER Å VÆRE NÆR ARBEIDSFLATEN?

!
•  Tenk på å velge bordmontert kabinett etter bordmodell, velg riktig bord i ergonomirond  
    del 1 - bord. 

•  Tenk på å tilpasse størrelsen på kabinettet etter hva som skal oppbevares i det.

•  Innredningen er basert på hva du oppbevarer i skuffene. 

•  100% uttrekk på alle kabinetter.

Angi ca. mål på kabinettet.

 
Høyde:   

Bredde:     

Dybde:    

  Sokkel

Bruksområde: Brukes for å skape distanse mot gulvet, gjør at det  
ikke ruster like lett under.

  Jekketrallesokkel

Bruksområde: Gjør kabinettet flyttbart.

  Hjulunderstell

Bruksområde:  For mobilt kabinett som gjør at man kan flytte den  
mellom ulike arbeidsstasjoner.

  Topplate

Bruksområde:  Finnes med raskanter, belagt med riflet gummi og brukes som oppbevaringsflate hvis 
du skal plassere ting på kabinettet.

  Bordplate

Bruksområde:  Hvis du skal bruke oversiden som arbeidsflate.

  Lik låsing

  Kodelås (Gigant Premium)
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INNREDNING
Angi type innredning til kabinettene.

Hva skal oppbevares i kabinettet (f.eks. boremaskin, skjærende verktøy, maskinverktøy, skruer) og 
hvor mye av hver?

 

 

 
Angi type innredning til skuffene. 
 

  Plastrenner  Antall   stk

  Smådelsbokser Antall   stk

  Skillevegger stål  Antall   stk

!
•  Plastinnredning som plastrenner og smådelsbokser er mer skånsomt mot verktøy og  
     annet utstyr sammenlignet med skillevegger av stål i skuffene.

•  Skjærende verktøy oppbevares mest hensiktsmessig i plastrenner, mens smådetaljer  
     oppbevares i smådelsbokser.

Verktøykabinett (frittstående kabinett 
med innredning)

Plastrenner

Smart oppbevaring

!
•  Her finnes alle muligheter til å designe sitt eget skap etter behov, akkurat som for kabinettene 
     - hyller, skuffinnredning og holdere for verktøy er bare noen eksempler.

•   Bruk bildet på verkstedskapet som guide for å velge riktig alternativ. 
Trenger du råd, ta kontakt med gigant@gigant.no

SKAP
Angi hvilket skap som passer dine behov best. 
 

  Oppbevaringsskap

Bruksområde: Enklere oppbevaringsskap med begrensede innredningsalternativ. Har du valgt opp-
bevaringsskap finnes det ingen flere alternativer å velge på når det gjelder tilbehør og innredning. 

  Verktøyskap NC

Bruksområde: For maskinverktøy og tyngre oppbevaring, flere innredningsalternativer.

  Maskinskap (Bilde side 18)

Bruksområde: Bredt bruksområde i industrien og kan tilpasses etter behov.

Verktøyskap NCOppbevaringsskap
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UTTREKKBAR SKUFF
Bruksområde: For å oppbevare både større gjenstander og mindre detaljer.

  Uttrekkbar skuff    Skuffinnsats (inngår 6 stk skuffer)

 

INNREDNING

Hva skal oppbevares i skapet (f.eks. boremaskin, skjærende verktøy, maskinverktøy, skruer) 
og hvor mye av hver?

 

 
Angi type innredning til skapet

  Innredning (til uttrekkbar hylle)   Plukkbokser   stk Farge     

  Innredning (til skuffinnsats)   Lagerbokser    stk Farge  

  Smådelsbokser (til uttrekkbar skuff)  

LÅS

  Standardlås    Kodelås    Assa-lås*

* *Sylinderlås med låssystem og hovednøkkel, tilbys til enkelte skap, på forespørsel.

DØR

  Transparent dør

Bruksområde: Skape oversikt, anbefales i 5S-hensikt.

 
  Dekkende dør

Bruksområde: Hvis du ikke ønsker å gjøre innholdet i skapet synlig, men anser at det holder med skilt 
etc.

  Sjalusidør

Bruksområde:  For trange plasser der du ikke kan åpne dørene.

VERKTØYTAVLE
Bruksområde: Mulighet til åpen oppbevaring, skaper oversikt og anbefales  
i 5S-hensikt.

  Sidemontert (sidepanel)   Ryggmontert (ryggpanel)

Angi om du ønsker kroksett og klistremerkesett til tavlen

 Kroksett      Klistremerkesett 

OPPHENGSLIST
Bruksområde: Brukes for å henge opp bokser og/eller verktøy.

  Opphengslist for verktøy   Bokslist for plastbokser

HYLLE
Bruksområde: Vinklingsbar hylle øker oversikten, man kan se hva man har i plastboksene, som an-
befales i 5S-sammenheng. Perforert hylle brukes under ting som kan lekke. Egnet bruk i kombinasjon 
med spilltrau under hver perforert hylle.

 
  Hylle vinklingsbar    Hylle fast

  Perforert hylle    Hylleavdelere

  Spilltrau     Uttrekkbar hylle

Verkstadsskp

!
• Plastinnredning som plastrenner og smådelsbokser er mer skånsomt mot verktøy og annet 
   utstyr sammenlignet med skillevegger av metall.

• Skjærende verktøy oppbevares mest egnet i plastrenner mens smådetaljer i smådelsbokser.

• Plukkbokser kan henges på opphengsskinner mens lagerboksene er mer laget for  
   hylleseksjoner og skap.
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UNDERSTELL

  Jekketrallesokkel

Bruksområde: Gjør det lett å flytte skapet. 

3. BRUKES EFFEKTIV OPPBEVARING VED PRODUKSJONSPLASSEN?
GULVSTATIV

  Gulvstativ med opphengsskinner

Bruksområde:  Brukes for kompakt, men også for mer synlig oppbevaring av utstyrsom man vil bruke 
ofte.

SEKSJONER
Angi hvor mange seksjoner, hver seksjon er ca 1 m bred.

Antall seksjoner   stk

!
•  Plastinnredning som plastrenner og smådelsbokser er mer skånsomt mot verktøy og  
    annet utstyr sammenlignet med skillevegger av metall.

•  Skjærende verktøy oppbevares mest egnet i plastrenner mens smådetaljer i smådelsbokser. 

•  Plukkbokser kan henges på opphengsskinner eller plasseres på hyller mens lagerboksene  
    er mer laget for hylleseksjoner og skap.

 
INNREDNING 

Hva skal oppbevares i hyllereolen (f.eks. boremaskin, skjærende verktøy, maskinverktøy, skruer) 
og hvor mye av hver?

 

 

 
Angi hvilken type innredning som passer best 
 

  Plukkbokser  
 stk Farge  

  Lagerbokser   stk Farge   

TILBEHØR
Angi type tilbehør til gulvstativ. 

  Opphengsskinner

Bruksområde: Spesielt laget for å kunne henge opp plukkbokser.    stk

  Hyller

Bruksområde: For å kunne sette lagerbokser på, men også plukkbokser.    stk

  Verktøytavle

Bruksområde: For å kunne sette opp nødvendig informasjon nærme.    stk

Angi om du ønsker kroksett og klistremerkesett til verktøytavlen.

 
  Kroksett      Klistremerkesett

INDUSTRIKABINETT
  Industrikabinett

Bruksområde: Opp til 100% uttrekkbarhet (standard 70%). Brukes innen linjer for effektiv produk- 
sjonsoppbevaring, for bl.a. å sette inn bokser, paller og enkeltvise detaljer.

UNDERSTELL

  Jekketralleuttak

Bruksområde: For å lage en flyttbar enhet.

  Hjulsett

Bruksområde: For å lage en mobil enhet.
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!
•  Tenk på at industrikabinettet er fleksibelt og kan tilpasses etter kundens behov når det  
     gjelder mål og innredning. 

•  Uttrekksenhetene er etter standard på europaller 1200 x 800 mm. Se bilde på side 23.

INNREDNING 

Hva skal oppbevares i industrikabinettet (f.eks. boremaskin, skjærende verktøy, maskin-
verktøy, skruer) og hvor mye av hver?

 

 
 

 
Angi type innredning til industrikabinettet. 
 

  Smådelsinnredning  
 

 stk 

  Større transportbokser  stk Farge  

Angi ønsket størrelse på den større transportboksen. 
 
Høyde:    

Bredde:   

Dybde:  
 

TILBEHØR
Angi hvilke paneler som passer best. 

  Verktøytavle  (bilde 4, side 13)

Bruksområde: Verktøytavlen kan settes fast på siden av industrikabinettet for å muliggjøre oppheng-
ing av verktøy. Brukes hvis man trenger lett tilgjengelige verktøy for å montere ved produksjonsbanen 
samtidig som man vil oppbevare det man har montert ferdig i industrikabinettet.

  Whiteboardtavle (bilde 11, side 13)

Bruksområde: Whiteboardtavlen kan settes fast på siden av industrikabinettet til f.eks. å gjøre hurtige 
anmerkninger eller informere hva industrikabinettet inneholder.

  Kroksett (bilde 10, side 13)

Bruksområde: 17 stk verktøykroker for opphenging av verktøy på verktøytavlen.

  Klistremerkesett (bilde 10, side 13)

Bruksområde: For 38 stk håndverktøy, brukes i 5S-hensikt for å synliggjøre verktøy.

  Startsett (bilde side 7)

Bruksområde: Brukes til whiteboard. Inneholder whiteboardpenner, tavletørker, holder for penner, 
magneter, H2O flaske, microklut, filtsett.

Gulvstativ med opphengsskinner

(avbildet med bokser, hyller og verktøytavler)

Industrikabinett (oppbevaring ved produksjonsplassen)
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4. BRUKES MOBIL OPPBEVARING FOR Å SKAPE  
TILGJENGELIGHET MELLOM ULIKE ARBEIDSSTASJONER?
MOBIL OPPBEVARING

  Verktøyvogn

Bruksområde: Hvis man vil ha sine gjenstander beskyttet i skap.

  Vinklet verktøytavle

Bruksområde: Samme funksjon som en verktøyvogn, men som gjør verktøyet mer tilgjengelig etter-
som de er hengt opp på verktøytavlen og ikke i et skap.

  Mobil arbeidsbenk

Bruksområde:  Brukes f.eks. hvis du trenger en mobil arbeids- eller serviceflate som skal forflyttes 
mellom ulike stasjoner.

  Kombinasjonsstativ

Bruksområde:  Brukes når du ønsker variasjon i oppbevaringen samt komprimert oppbevaring.

!
•  Plastinnredning som plastrenner og smådelsbokser er mer skånsomt mot verktøy og  
     annet utstyr sammenlignet med skillevegger av metall.

•  Skjærende verktøy oppbevares mest egnet i plastrenner mens smådetaljer i smådelsbokser.

•  Plukkbokser kan henges på opphengsskinner eller plasseres på hyller mens lagerboksene  
     er mer laget for hylleseksjoner og skap.

 
 

INNREDNING 
Hva skal oppbevares i arbeidsstasjonen (f.eks. boremaskin, skjærende verktøy, maskin-
verktøy, skruer) og hvor mye av hver? 
 

 

Angi hvilken type innredning som passer best 
 

  Plukkbokser   stk Farge   

  Lagerbokser   stk Farge    

  Smådelsbokser   stk Farge   

TILBEHØR
Angi type tilbehør til arbeidsstasjonen 
 

  Opphengsskinner

Bruksområde: Spesielt laget for å kunne henge opp plukkbokser     stk

  Hyller

Bruksområde: For å kunne sette lagerbokser på, og også plukkbokser     stk

  Kroksett

Bruksområde: 17 stk verktøykroker for opphenging av verktøy på verktøytavlen.

  Klistremerkesett

Bruksområde: For 38 stk håndverktøy, brukes i 5S-hensikt for å synliggjøre verktøy.

Verktøyvogn Vinklet verktøytavle Mobil arbeidsbenk

Kombinasjonsstativ
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NOTATER
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