
1

Opsamling	på	møder	om	lean	construction	og	arbejdsmiljø
Indledning
Her følger opsamling på møder om lean construction og arbejdsmiljø, som blev afholdt fem steder i landet i
november 2014 – januar 2015. Møderne blev afholdt som en del af handleplanen ”Knæk kurven for
alvorlige arbejdsulykker”, initiativ 5.A.4. Møderne blev arrangeret af BAR Bygge & Anlæg med
samarbejdsorganisationer og Lean Construction-DK foreningen.

Programmet for møderne var:

- Velkomst
- To oplæg om integrering af arbejdsmiljø og lean construction set fra henholdsvis projekterings- og

udførelsesfasen
- Workshops
- Opsamling og netværk

På møderne deltog i alt knap 360 bygherrer, bygherrerådgivere, projekterende, entreprenører og
arbejdsmiljøkoordinatorer.
Der var knapt 50 %, som besvarede det elektroniske evalueringsskema. Evalueringen viser, at deltagerne
havde et passende udbytte af møderne. Der var mange ideer til kommende møder.

Workshops
Efter oplæggene blev deltagerne opdelt i tre workshops med emnerne:

- Design af arbejdsprocesser i projekteringsfasen
- Integrering af lean og arbejdsmiljø på byggepladsen
- Det gode samarbejde mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører

I grupperne fik deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer, diskutere de daglige udfordringer set fra
forskellige perspektiver og i fællesskab udvikle ideer til, hvordan man kan integrere lean construction og
arbejdsmiljø for at skabe en god byggeproces.

Generelt
Møderne viste, at der generelt er få erfaringer i branchen med at integrere arbejdsmiljø og lean
construction fuldstændigt, men alle deltagere var enige i, at der er en synergieffekt, hvis man gør det. De to
tilgange handler nemlig begge om at forbedre processen – både byggeprocessen fra idé til drift, men også
de konkrete arbejdsprocesser. Og der var enighed om, at der er behov for at forbedre processerne i alle
faser af byggeriet, og at samarbejde mellem alle aktører er en vigtig nøgle til at opnå dette.
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Der er positive erfaringer med at integrere enkeltelementer fra lean construction- og arbejdsmiljøområdet,
fx bruge værktøjer som last planner system til forbedring af arbejdsmiljø eller de syv strømme til øget fokus
på arbejdsmiljø allerede i projekteringsfasen.

Bygherren ses som en central aktør i forhold til initiering af godt samarbejde i byggeprocessen og
fastlæggelse af fokusområder i byggeprojektet, herunder prioritering af arbejdsmiljø og valg af lean
construction tilgang. Desværre opleves det, at bygherren ikke altid opfatter sig som den, der skal initiere en
god byggeproces. Bygherrerådgiveren har i disse tilfælde en væsentlig rolle i at rådgive bygherren om
dennes pligter, og forklare fordelene af at sætte fokus på et godt samarbejde i byggeprocessen.

Der er dog også en tendens, hvor rådgivere, projekterende og entreprenører selv arbejder for et bedre
samarbejde og større fokus på arbejdsmiljø, uagtet bygherrens interesse – fordi de ser en fordel af dette for
egne arbejder og byggeprocessen som helhed.

Nedenfor er konklusionerne af workshopperne sammenfattet.

Workshop 1: Design af arbejdsprocesser i projekteringsfasen
Der begynder at danne sig erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen, men mange er
stadigt famlende. Der blev udtrykt interesse for de oplæg, som blev præsenteret, og den tilgang, som nogle
koordinatorer har. Det er dog stadig en udfordring, at lovgrundlaget om projekterende og rådgiveres pligter
er uklart, da der dermed opstår diskussioner om, hvad de projekterende skal levere, og hvor detaljeret
angivelserne skal være. Dette vanskeliggør koordinatorens mulighed for at udfylde sin rolle, og denne bliver
i højere grad støttefunktion for, at projekterende og rådgiveres pligter overholdes.

Projekterendes og rådgivere ved generelt for lidt om arbejdsmiljø og har ofte ikke byggepladserfaring eller
en håndværksmæssig baggrund. Det giver udfordringer i forhold til at designe bygbare løsninger.

Metoder til fokus på lean construction og arbejdsmiljø i projekteringen er:

- Procesplanlægning – får folk aktiveret og involveret
- Fokus på de syv strømme - tænke i aktiviteter med før, under og efter
- Tidlig kortlægning af arbejdsmiljøproblemer, fx risikovurdering. Opfølgning under projekteringen
- Fokus på bygbarhed, da man hermed også får arbejdsmiljøovervejelser med, fx byggepladsforhold

og tekniske hjælpemidler
- Bruge arbejdsmiljøkoordinator (P) aktivt i projekteringen eller anvende anden arbejdsmiljø-

kompetence. Bruge byggeleder som arbejdsmiljøkoordinator (P), da han har øje for bygbare
løsninger

- Inddrage håndværkskompetencer for at opnå bygbare løsninger
- Se på totalomkostninger i stedet for suboptimering i projekteringsfasen. Også huske driftens

arbejdsmiljø
- Tidlig inddragelse af de udførende (prækvalifikation). Drøft arbejdsmiljø
- Projektgranskning, fx via FRIs manual
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Metoder til en god projekteringsproces er:

- Se projekteringen i et lean perspektiv: hvordan skaber vi en god projekteringsproces?
- Etablering af velfungerende projektorganisation med de rette kompetencer
- Rolleafklaring i starten af byggeprocessen, især hvis man har flere kasketter på, fx både

projekteringsleder og arbejdsmiljøkoordinator (P). Overveje om adskillelse af rollerne er det bedste
for projektet

- Afklaring af kompleksitet af projektet og forventet bemanding, så man kan vælge arbejdsmiljø-
koordinator (P) med de nødvendige kompetencer

- Indgå aftale med bygherren om arbejdsmiljøkoordineringen, hvor der er afsat tilstrækkelige
ressourcer, og hvor omfanget af ydelsen er italesat

Tilgange til god arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen er:

- Bruge lovgivning som løftestang for at arbejdsmiljø skal prioriteres. Lean Construction er frivilligt
- Bygherren skal give mandat til arbejdsmiljøkoordinator (P)
- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal facilitere en proces, som skaber dialog mellem ingeniører og

arkitekter om, hvordan projektet skal udføres, og ikke kun have fokus på det færdige produkt
(hvadhvordan). Gøre brug af tværfagligheden

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal italesætte den værdi, som vedkommende kan give til projektet,
fordi projektet bliver mere gennemarbejdet, og løsningerne bliver bygbare, når arbejdsmiljø
kommer i fokus. Skal sætte spillereglerne

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal arbejde med den viden, som folk allerede har – stille de nysgerrige
spørgsmål

- Tæt, løbende dialog mellem projekteringsleder og arbejdsmiljøkoordinator (P)
- Projektmaterialet skal ses som et arbejdsredskab for de udførende, så det skal indeholde

nødvendige oplysninger og give overblik. Hvis det er svært at tegne, så er det nok også svært at
bygge

- Projektbeskrivelse giver input til PSS, ikke omvendt. De projekterende skal komme med input til
arbejdsmiljøkoordinator (P)

Metoder til forbedring af proces og arbejdsmiljø er:

- Tilbageførsel af viden fra udførelsen til projekterende – både succes og forbedringsforslag. Kunne
samles op på sikkerhedsmøderne

- Det er sundt at være byggeleder på det projekt, som man har været med til at projektere
- Afsluttende evaluering af byggeprocessen med involvering af alle parter

Behov:

- Bygherren skal blive bedre til at stille krav og følge op på dem undervejs. Rådgivere og
projekterende skal blive bedre til at rådgive bygherren om dennes forpligtelser

- Der er behov for en holdningsændring til fokus på proces og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø associeres i
for høj grad med bureaukrati

- Vise gode eksempler til bygherren på, at det betaler sig
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- Mere viden om lovgrundlag, særligt projekterendes pligter – og hvad det kan tilføre projektet af
værdi

- Mere viden om arbejdsmiljø og bygbarhed
- Større forståelse for og respekt om kravene i bekendtgørelse om bygherrens pligter
- Der er en konflikt mellem design og arbejdsmiljø
- Metoder til at dokumentere arbejdsmiljøfokus i projekteringen (mellemregningerne)
- Aktørerne skal se det som en omfordeling af ressourcer fra ulykker til planlægning
- Droppe behagesygen hos alle aktører, stil krav om opfyldelse af pligter og tag nødvendige konflikter
- Der mangler tid og ressourcer til projekteringen
- Der mangler afklaring af, hvor detaljerede de projekterendes angivelser skal være, og hvordan det

spiller sammen med entreprenørens metodefrihed
- Realistiske udførelsestidsplaner, hvor overvejelser om arbejdsmiljørisici er inddraget
- Se på værdi frem for dokumentation
- Belyse for projekterende og rådgivere, hvad konsekvenserne for håndværkere er, hvis arbejdsmiljø

ikke er tænkt ind

Workshop 2: Integrering af lean og arbejdsmiljø på byggepladsen
Der er ikke mange erfaringer med integrering af lean construction og arbejdsmiljø på byggepladsen, men
der er enighed om, at et fokus på de syv strømme vil give et bedre arbejdsmiljø, fordi arbejdet er planlagt,
og forhindringer er ryddet af vejen, før den enkelte aktivitet igangsættes.

De virksomheder, der anvender lean construction og trimmet byggeri på byggepladsen, oplever, at de
opnår et bedre overblik over byggeprocessen, fordi aktiviteterne er planlagt, materialer m.m. kommer til
tiden. Dermed undgås brandslukning. En bedre planlægning og dermed udførelse uden forsinkelser og stop
i produktionen giver udover bedre arbejdsmiljø også en bedre bundlinje og større arbejdsglæde hos de
udførende.

Der er behov for at skabe et fælles ejerskab til byggeprojektet blandt alle aktører, og dette tilbyder lean
construction og trimmet byggeri nogle værktøjer til. Det peger på, at byggeledelsen har en rolle i at skabe
dette ejerskab blandt underentreprenører og håndværkere, men bygherren bør også prioritere dette.
Ejerskabet sker ved at skabe en teamånd, hvor alle oplever sig involveret i og som en vigtig del af
opgaveløsningen – herved opnås en større oplevelse af ansvarlighed.

Metoder til fokus på proces i udførelsesfasen er:

- Procesplanlægning
- Ugemøder
- Morgenmøder hvor dagens opgaver aftales
- Tavlemøder
- Spild skal fjernes via procesoptimering, og resultaterne skal synliggøres
- Planlægning skal prioriteres. I forhold til arbejdsmiljø er det bl.a. adgangsforhold og særligt farligt

arbejde
- Uddanne nogle ambassadører i de syv strømme
- Start med lean lidt ad gangen og med dem det handler om – håndværkerne
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- Have systematik i det man gør
- Forklare værdi af aktivitet
- Man skal planlægge og dokumentere fra start – når informationen er frisk, og så den kan findes

frem igen.
- Videndeling – både gode og dårlige erfaringer
- Lean construction giver systematik, forudseenhed, god planlægning, evaluering/læring og

procesforståelse, og det leder til et godt arbejdsmiljø

Metoder til fokus på arbejdsmiljø i udførelsesfasen er:

- Man skal hellere fokusere på arbejdsprocesser end begrebet arbejdsmiljø, hvis man vil forbedre
netop arbejdsmiljøet

- Fokus på bygbarhed forbedrer arbejdsmiljøet
- Visuelle planer og ’15 min.’-morgenmøde er gode redskaber til at få styr på arbejdsprocesser
- Fokus på proces (de syv strømme)
- Der skal være konsekvens, hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden. Man kan anvende stop-the-line
- Just-in-time giver ryddelighed
- I starten skal man bruge opstartsmøder og skabe en platform for arbejdsmiljøkoordinator (B)
- Koordinatoren skal skabe god sikkerhedskultur fra starten af. Holdning skal være i orden fra starten
- Det er vigtigt med overdragelsen mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
- Fokus på arbejdsmiljøkoordinatorydelsen – er der tid sat af? Har koordinatoren de rette

kompetencer og erfaringer?
- Bedre arbejdsmiljø giver øget produktivitet
- Sikkerhedsarbejdet bør trækkes ud af akkorden
- Det skal være andre end bare arbejdsmiljørepræsentanten, der tænker i arbejdsmiljø
- Rapportering af nærved-ulykker skal være tilgængelig i hele perioden

Metoder til bedre sikkerhedsmøder er:

- Klare aftaler og forventningsafstemning fra start af, fx hvad er konsekvens af ikke at deltage på
sikkerhedsmødet?

- Flytte sikkerhedsmødet ud på pladsen og give det forrang frem for byggemødet
- Afklare runderingens resultat på pladsen og tag sikkerhedsmødet som stående tavlemøde
- Start med ulykker og nærved-ulykker på sikkerhedsmødet
- Drop sikkerhedsmøder og inddrag arbejdsmiljø på byggemøder… hvis I er klar til det. Får

arbejdsmiljø så tilstrækkelig vægt?
- Udfordringer ved sikkerhedsmøde: Fremmøde, længde, seriøsitet, sanktioner ved manglende

fremmøde

Metoder til at skabe fælles ejerskab på byggepladsen er:

- Sikre værdiskabende samarbejde med fokus på åbenhed, dialog, tillid, involvering, motivation og
anerkendelse

- Inddragelse af håndværkerne giver øget social kapital
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- Det handler både om holdning og handling
- Synlig byggeleder, bl.a. at byggeleder starter på pladsen med godmorgen til alle. Funktionærer skal

tale med folk i produktionen
- Alle aktører skal være med til at skabe en fælles holdånd på pladsen. Det kan fx ske gennem sociale

aktiviteter
- Fælleskantine
- Tavlemøder giver inddragelse og gode ideer
- Planlægning – just in time på laveste niveau
- Sætte håndværkere til at udtænke løsninger
- Opstartsmøder
- Daglige ’5-min.’-møder for at klæde ildsjæle på til at sprede budskabet
- Visuel kommunikation – får folk med og kan blive præcist i forhold til skrift
- Nudging
- Information om arbejdsmiljørisici til håndværkerne – ud på arbejdsstedet
- Erfaringer fra Byg-sol: Fagene begyndte at arbejde sammen
- Snak om hvordan I får gensidig respekt og stoler på hinanden

Udfordringer:

- Arbejdstilsynet er nogle gange medvirkende til, at arbejdsmiljø bliver set ned på
- Der mangler erfaring og uddannelseskompetencer hos rådgivere om forebyggelsesprincipper
- Når der i udbud anvendes laveste pris, så presses arbejdsmiljøet. Dårlig økonomi giver dårligt

arbejdsmiljø

Behov:

- Klart grundlag fra bygherre i kontrakten
- Bygherre skal vise, at han værdsætter håndværkerne
- Det er behov for forventningsafstemning mellem parterne
- Arbejdsmiljørisici skabes allerede i projekteringsplanen. Det handler også om logistik. Byggeledere

skal med ind over projekteringen
- Håndværkere som konsulenter

Workshop 3: Det gode samarbejde mellem bygherre, projekterende og
entreprenører
Workshopperne viste, at alle aktører gerne vil samarbejdet og ser det som et vigtigt virkemiddel for en
bedre byggeproces, ikke kun i forhold til arbejdsmiljø, men også for at selve processen fungerer bedre. Der
blev snakket om udfordringer og forudsætningerne for det gode samarbejde. Her ses bygherren som en
central person i at skabe dette samarbejde fra start af. Det skal fremgå af udbud og italesættes af
bygherren gennem hele processen. Rådgiveren skal udfordre bygherren på at skabe et godt samarbejde.

Der blev peget på, at en af forudsætningerne er, at alle aktører kender deres ansvar og rolle, men det er
samtidigt en udfordring, da det ikke altid er tilfældet.
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Der er behov for en høj social kapital på byggeprojekterne, hvor der på tværs af alle aktører – høj som lav –
opleves en høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Arbejdsmiljørisici opstår dér, hvor man
sender aben videre i stedet for at påtage sig sit ansvar. Det gode samarbejde er karakteriseret af en høj
grad af dialog og involvering, da alle aktører dermed får ejerskab til projektet og processen.

Metoder til bedre samarbejde i hele byggeprocessen er:

- Forventningsafstemning i starten af alle faser, fulgt op undervejs. Kan ske på workshops, hvor man
fastlægger fælles mål, organisation og kommunikation

- Fokus på samarbejdsprocessen i hele byggeprocessen – det kommer ikke af sig selv. Der er behov
for hyppige møder mellem aktørerne, hvor man har fokus på den fælles opgave: Projektet

- Respekt for hinanden på tværs af værdikæden
- Overveje om udbudsform og tildelingskriterier har indflydelse på, hvordan samarbejdet bliver

prioriteret af aktørerne
- Samarbejde skal være karakteriseret af motivering og inddragelse på alle niveauer i

byggeorganisationen
- Alle skal kende målene og være involveret i at opnå dem
- Tænkning i helheder og totaløkonomi frem for suboptimering
- Mødeflader og overleveringer skal være beskrevne, så både bygherre, projekterende og rådgivere

kender betingelserne
- ’Prøv med basser’ – der er behov for en positiv tilgang til samarbejdet
- Der skal være hyppige møder med alle aktører for at skabe et godt samarbejde
- Kommunikation og samarbejde skal være tænkt ind allerede i opstart og udbud af bygherren
- Rådgivere skal være en rollemodel og udfordre bygherrens holdning, krav og organisation
- Løbende evalueringer / timeouts med alle aktører
- Der bør bruges mere tid til planlægning og projektering, så man får et bedre grundlag for at bygge
- Hvis der er høj social kapital, så bliver økonomisnakken anderledes. Der bliver fokus på samlet

gevinst i stedet for suboptimering

Metoder til bedre samarbejde om arbejdsmiljø er:

- Det er en god idé at foretage kvalitetssikring af processen, herunder tilblivelsen og vedligeholdelsen
af PSS og Journal - på samme måde som det sker med produkterne og produktionen

- Bygherre skal kende sit ansvar og udpege AMK P og B. Man skal overveje, hvor arbejdsmiljø-
koordinatoren organisatorisk er placeret

- Bygherren bør have en politik for samarbejde og arbejdsmiljø
- Skabe fælles forståelse blandt aktørerne af, hvad der menes med arbejdsmiljø gennem øget

kommunikation
- Alle skal lære at tænke og handle i arbejdsprocesser. Her kan lean construction-tænkning hjælpe
- Åben økonomi om sikkerhed
- Der er en synergieffekt ved at tænke lean construction og arbejdsmiljø sammen
- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal inddrages
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Metoder til bedre samarbejde på byggepladsen er:

- Forventningsafstemning på workshops – fælles mål, succeskriterier og handlinger
- Der skal være dialogbaseret samarbejder, som ikke fokuserer på regler og aftalesystemet, men på

forventninger, mål, fælles platform og klare rammer og roller
- Tidligere inddragelse af entreprenøren
- Der skal være mere end et opstartsmøde, kommunikation skal ske løbende
- Fælleskantine, så håndværkerne lærer hinanden at kende. Det giver også mulighed for fælles info-

møder
- Involvering af håndværkerne
- Procesplanlægning
- Forholde sig til, hvordan man håndterer mange kulturer og sprog på byggepladsen. Det kan give en

barrierer for samarbejdet
- Leverandørerne på byggepladsen skal også med som aktør i samarbejdet.
- Hvis man anvender lean eller trimmet byggeri, så skal arbejdsmiljø være en ”tvangsindlagt”

parameter
- Entreprenøren skal sørge for rigtig levering og styring af underentreprenører. Dette skal ske

gennem inddragelse via workshops
- Fagentreprise kræver bedre samarbejde og koordinering allerede i projekteringsfasen. Man skal

skabe god kontakt mellem fagentreprenører og sikre, at alle føler ejerskab

Udfordringer for det gode samarbejde:

- Der mangler en fælles platform. Hver aktør starter forskelligt. Der er forskellige kulturer og
interesser

- Der mangler ofte forventningsafstemning
- Der mangler ’tapetklister’, som kan sikre, at viden ikke går tabt i de mange faseskift. Videntab er lig

spild
- Der mangler tid til at planlægge byggefasen, inkl. arbejdsmiljø. Der er for mange lodrette opstarter
- Der skal være villighed til at investere i arbejdsmiljø og planlægning – ”Gør som Novo”
- Økonomi (kassetænkning) og udbudsformer kan være hindrende for samarbejdet
- Tidsplaner er for stramme
- Skal det være billigt – skal det planlægges ekstra godt
- Projekterende er ikke gode nok til at skabe bygbare projekter, da der ikke er nok tid til planlægning,

og man ikke får lavet systematisk erfaringsopsamling. De projekterende skal sikre grundlaget for
entreprenørens arbejde

- Akkord kan give mindre samarbejde på grund af suboptimering. I nogle tilfælde kan brug af timeløn
være bedre, når samarbejdet prioriteres

Behov:

- Der er behov for synliggørelse af økonomi og gevinster ved at anvende lean construction og
arbejdsmiljø

- Der skal ske en holdningsændring hos alle aktører, fx som Hoffmanns kørekort
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- Behov for at ændre udbudsformer for at få tidligere inddragelse af udførende
- Alle aktører skal kende lovgivningen
- Arbejdstilsynet skal gøre mere i forhold til bygherrens pligter
- Koordinator (P)-rollen skal være mere proaktiv. Koordinator skal være en god kommunikator og

have pondus og sanktionsmuligheder
- Bedre/oftere/nemmere revision af PSS
- Aflevering og økonomi fastlægges ved udbud – spørgerunder skal baseres på tillid
- Kortlægning af risici inden udbud via forundersøgelser og inddragelse af brugerne


