
Godt håndværk siden 1975.

Byggeri Øst og vest.

632 medarbejdere ( 161 funk., 471 - tømrer,

murer,  blikkenslagere, malere, stillads,

jord/beton/kloak).

E&P Service (29 funk. og 149 håndværkere).

Total omsætning ca. 1.300 mill. dkr.

Hovedkontor, Klostergården, Ringsted

Enemærke & Petersen a/s – mennesker, der bygger for mennesker

Renovering.

Nybyggeri.

Restaurering.

E&P Service – Bygningsvedligehold.



Lean i Enemærke & Petersen

•Optimering af byggeprocessen
•Inddragelse af håndværkere
•Last Planner system
•Byggefabrik
•Industriel facadeudskiftning



Hvad er Lean ?

Historie:
Japansk Ideologi udviklet efter 2 verdenskrig.
Fra 50’erne og frem  er den blevet udviklet i primært japanske og
amerikanske industrivirksomheder senere udvidet til alle dele af
organisationer primært til produktioner af alle slags, men også til ledelse
på strategisk niveau.

Koncepter / Værktøjer
Just in time
Stop the line
Kaizen løbende forbedringer
TPS Toyota produktion system
Policy deployment
Tavlemøder
Last Planner system LPS
5 S
SMED

Principper.
Lean er en måde at arbejde på, når man ønsker at skabe hensigtmessige
arbejdsgange,  set fra kundens synsvinkel.
Lean bygger på den aktive medvirken af de berørte medarbejdere.
Lean er ikke den store revolution men en udviklingsproces, Der fokuseres på at
plukke de lavthængende frugter.

Taiichi Ohno



På byggepladsen bruger vi Lean til:

Inddrager Håndværkerne (Brugerne)

Minimerer processer i arbejdsmiljøarbejdet
Hvad skaber værdi for Håndværkerne (brugerne)
Hvad skaber ikke værdi, og er det nødvendigt / Krav

Lean værktøjer til løbende forbedringer i sikkerhedsarbejdet

Lean og Arbejdsmiljø i E&P

Tavlemøde til løbende forbedringer

SIM møde:



A3 Rapportering.



Kortlægning VSM



Kortlægning VSM



Beredskabsplan

Byggepladsplan

PSS Uddrag

Risikoområder/
Farlige stoffer

Afgrænsning i
fællesområder

APV / API

Sags relateret APV

Arbejdsinstruktion fra sikkerhedsmappen.

UnderskriftArbejdsmiljø
beredskabsplan

Opstilling af Lean SIM tavle



Sikkerhedsinstruktionen til nye håndværkere holdes stående ved ankomst på byggepladsen max. Tid 15-20 min

Eksempel på LEAN SIM tavle



Byggepladsplan på  whiteboard, containere, skilte og førstehjælp er lavet på magnettape og kan
rykkes.
Der tages et billede af planen som sættes ind i Power point skabelon med tegnings signatur

Byggepladsplan



Eksempel på Lean SIM tavle



Underskrift og dokumentation

Nødvendigt Spild.

Efter end instruktion af håndværker,
Skrives der under direkte på tavlen, med afkrydsning
af hvilke instruktioner der er givet.

Jonalisering foregår ved at tage et billede og gemme
det på sagsdatabasen.



5S på indretning af PCB-zoner

Indretning af byggepladsen efter 5S princeper :

Sortering:
Løbende sortering af affald i zonerne, kun det værktøj i værktøjskasserne som skal bruges.
System:
Markerede gangvej for affaldstransport, afsætnings områder for affald, opbevaring af værktøj,  system til
ophængning af ledninger, styringsreol
Systematisk oprydning:
Oprydning og rengøring løbendeefter egen arbejde, affaldssjak
Standardisering:
Informationstavler
Selvdisciplin :
Selvdisciplin hos håndværkerne, dog med løbende kontrol af håndværk/oprydning og kontrol at systemet
opretholdelse



5S på byggepladsen - Infomationstavle

API/procedure/brugevejledning
på maskiner:

Sags relateret API for skæresjak

Sags relateret API for vinduessjak

Sags relateret API for sandblæser

Forholdsregler i PCB-zoner:

Brug af personsluse efter arbejde i
zonerne

Brug af affaldssluser

Ansvarsfordeling for vedligeholdelse
og rengøring af zoner

Brugsvejledninger på
fælles udstyr:

PCB-støvsuger

Miljøbokse

Skæreplan/superbilag:



Tavlemøde til løbende forbedring - PDCA

Brug af PDCA på fredagsmøder:

Morgenmadsmøde med håndværker

Gennemgang af de syv spildformer
• Transport
• Bevægelse
• Ventetid
• Lager
• Defekter
• Overforædling
• Overproduktion

Forbedringsforslag fra håndværker på de syv
spildformer og sikkerhed. Forbedringer som
igangsættes styres efter PDCA-hjulet



Opsummering

• Kortlæg proces
• Find ud af hvad det er der giver værdi
• Fjern spild
• Minimerer processer
• Skab synlighed



Spørgsmål

Historie:
Japansk Ideologi udviklet efter 2 verdenskrig.
Fra 50’erne og frem  er den blevet udviklet i primært japanske og
amerikanske industrivirksomheder senere udvidet til alle dele af
organisationer primært til produktioner af alle slags, men også til ledelse
på strategisk niveau.

Koncepter / Værktøjer
Just in time
Stop the line
Kaizen løbende forbedringer
TPS toyota produktion system
Policy deployment
Tavlemøder
Last Planner system LPS
5 S

Principper.
Lean er en måde at arbejde på, når man ønsker at skabe hensigtmessige
arbejdsgange,  set fra kundens synsvinkel.
Lean bygger på den aktive medvirken af de berørte medarbejdere.
Lean er ikke den store revolution men en udviklingsproces, Der fokuseres på at
plukke de lavthængende frugter.

Taiichi Ohno


