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Lean Construction DK

› Forening for ildsjæle, der vil forbedre
processer i bygge- anlægsbranchen

› Centrum for information og
erfaringsudveksling

› Netværk – personligt og mellem
virksomheder

› Arrangementer, kurser og viden om lean
construction

› Samarbejder med andre organisationer
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Lean kort fortalt
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Lean principperne

› 1: At fastlægge hvad der giver værdi for kunderne.

› 2: At identificere værdikæden der leverer og skaber værdien.

› 3: At skabe flow i værdikæden.

› 4: At skabe træk (kundestyret aftræk - pull) i værdikæden.

› 5: At skabe en kultur af løbende forbedringer i organisationen.

20. OKTOBER 2015
LEAN CONSTRUCTION



5

Effekter

› Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
› Kundetilfredshed
› Kvalitet
› Reduceret tid
› Større produktivitet
› Større profit/ færre omkostninger
› Bedre risikostyring
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› Fastlæggelse af værdi
› Value stream mapping
› Samarbejde og kommunikation
› Analyse af fejl (A3)
› Logistik
› Informationshåndtering
› Standardiseringer (5S)
› Planlægning (Last Planner
System, Lokationsbaseret
planlægning)

Værktøjskassen er kæmpe stor!!
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› Ud fra de vigtigste parametre
› Traditionelt: Aktiviteter, længer, start + stop
› Men hvad med pladsen? Informationerne? M.fl.

› Planen er et kort:
› Planlæg ruten (tre step frem, planlæg stop-mærker, hvem holder øje med hvad)
› Se op: Passer terrænet (fremad)?
› Kommuniker ændringer
› Balance: Detaljer i planen versus hastighed på ændringerne/ udfordringerne

Design processen



Plads

Forudgående
aktiviteter

Materialer

MaterielMandskab

Information

Aktivitet

Ydre forhold

$
1. Forudgående aktiviteter
2. Materialer (bearbejdning)
3. Information (ledelse, information)
4. Mandskab (Montage?)
5. Materiel (logistik)
6. Plads (Arbejdspladsens indretning)
7. Ydre forhold (Vejr)

De 7 strømme
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› Last Planner System
› Niveauer i planlægningen
› Inddragelse/ejerskab, pull, 7 strømme, læring

› Lokationsbaseret planlægning (Cyklogram)
› Aktiviteternes længde, ressourcer, start stop
› Stedet hvor man arbejder
› Mulighed for optimering, takt

Planlægningsmetoder



Opsummering

› De fem principper (Kundeværdi, værdistrøm, flow, pull, perfektion)
› Design af processen. Hvad er vigtigt?

› Detaljer eller mulighed for tilpasning
› Medejerskab, overblik, følge terrænet
› Indførelse og kommunikation af ændringer skal planlægges

› De syv strømme (Aktiviteter, materialer, information, mandskab, materiel,
plads, ydreforhold)

› Metoder til planlægning: Last Planner System og Lokationsbaseret
planlægning
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