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Møde om renovering
Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en
fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt
og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø og kvalitet.

v/Erik Vibe Pedersen – 11-01-2016
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Disposition/indhold

1. Kort om mig

2. Grundvilkår for renoveringsprojekter

3. Case om Plejecentret Hørgården, herunder:
• Hvad bygger vi?

• Særlige tiltag med indflydelse på produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

• Tillidsbaseret Lean i NCC

• Tidlig inddragelse, samarbejde og en god proces er helt afgørende

• Bygherrens ansvar for af ”kridte banen op”

4. Mine konklusioner om renoveringsprojekter
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Erik Vibe Pedersen

• Uddannet bygningsingeniør i 1996

• Områdedirektør i NCCs enhed EnergiRenovering

• 60 funktionærer og ca. 130 håndværkere

• Renoveringsprojekter, tømrer- og elarbejder i egenproduktion

• Del af enhedens daglige ledelse bl.a. med et overordnet ansvar for
tilbuds- og ordreprojekter

• Ansvarlig for tømreregenproduktion - ca. 80 mand, der udfører tømrer-
/snedkerarbejder samt mindre jord, kloak og betonarbejder

• 19 år i NCC

11-01-2016
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Grundvilkår for renoveringsprojekter
• Mange flere eksisterende forhold end f.eks.

nybyggeri

• Ofte ukendte overraskelser, når der tages
hul på projektet

• Tegninger passer ikke med virkeligheden:
• Mål passer ikke

• Senere udførte ændringer fremgår ikke

• Konstruktioner/installationer er udført anderledes

• Afsætningsfejl og tolerancer fra opførelsen

• Ukendt eller evt. andet omfang af:
• Kloak og fundering

• Forurening og overraskelser i jorden m.v.

• Miljøarbejder – PCB, bly, asbest m.m.

11-01-2016
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Grundvilkår for
renoveringsprojekter

• Hensyntagen til eksisterende brugere:
• Beboere, medarbejdere, patienter, elever,

passagerer, trafik, produktion osv.

• Opretholdelse af daglig drift:
• Installationer, adgangsveje, flugtveje osv.

• Disse grundvilkår gælder altid, og skal
altid håndteres – også i forhold til
samarbejde, Lean, arbejdsmiljø og
kvalitet m.v.

11-01-2016
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Case om Plejecentret Hørgården

• Renovering af 22.000 m² i 3 etaper
• Totalentreprise – 305 mio. kr.
• Byggetid – Jan. 2015 til dec. 2018
• 189 plejeboliger i alt
• BR 2020 Energikrav opfyldes

• Bygherre – Boligselskabet 3B
• Bruger – Københavns Kommune
• Bygherrerådgiver – Holteprojekt A/S
• Arkitekt – JJW + LIV Planning
• Ingeniør – Holmsgaard
• Totalentreprenør – NCC
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Tiltag på Hørgården med indflydelse på bl.a.
produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø
• Digital opmåling og registrering i bygningen

• 3D projektering/VDC – allerede fra tilbudsfasen

• NCC projektstudie – samler alle elementer fra Lean, VDC og Partnering i
projekterings- og
udførelsesfasen

• Industrielle produkter

• NCC Installationsskakt

• Facadepartier

• Badekabiner

Det vigtigste tiltag er dog:

• Processen og samarbejdet

11-01-2016
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NCC Danmark A/S

Vores mål:

 0 ulykker hver dag
 Ulykkesfrekvens < 5
 Trivsel

11-01-2016
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Tillidsbaseret Lean i NCC

Effektivitet, kvalitet og
trivsel – samtidigt

God sikkerhed =
Tillidsbaseret Lean



Kompetence-
oversigt

Planlægning VSA
Værdistrømsanalyse

Trivsel Samarbejde
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Værktøjerne er afhængige af hinanden og hjælper hinanden

Tavlemøder Spildspotter
5S

Selvledelse

Værktøjerne - De 9 grundværktøjer
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5s er en systematisk metode til at opnå en velorganiseret byggeplads, samt
at skabe et miljø som konstant udfordrer alle former for spild.

Med det formål at:

• Fjerne spild fra byggepladsen.
• Reducere ikke værdiskabende aktiviteter.
• Skabe et miljø for løbende forbedringer.
• Forbedre sikkerheden.
• Forbedre produktiviteten.
• Forbedre kvaliteten (proces og produkt).
• Reducere omkostninger.
• Fremme gruppearbejde (Teamwork)

Værktøjerne - 5S
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Værktøjerne - 5S eksempel

God 5S Dårlig 5S
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Værktøjerne - 5S eksempel
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Værktøjerne - Planlægning
• Hovedtidsplan
• 5 ugers planer
• Ugeplaner (Last planner)
• Opfølgning på ugeplanerne

• Traditionelle Lean værktøjer (de
syv strømme, forhindringslisten
osv.)



Tavlemøder er korte møder (ca. 10 min), som holdes på fast tidspunkt typisk
en gang om ugen. Mødes ledes af Sjakbajs/formand og har til formål at:

• Sikre god information

• Løbende forbedringer –
synliggøre ideer

• Gennemførelse af forbedringer

• Sikre ejerskabet hos den enkelte
håndværker

Tillidsbaseret Lean i NCC handler om at skabe trivsel og effektivitet i
produktionen, for det øger kvaliteten og giver et bedre arbejdsmiljø.

Værktøjerne - Tavlemøder
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Trivsel

• Socialkapital i overskud
• Gode kollegiale relationer
• Kontinuerlig bemanding
• Fælles kantine
• Fælles spilleregler
• Ejerskab
• Årlig trivselsmåling
• Adfærdskodeks

Trivsel på arbejdspladsen udløser glæde, tilfredshed og tryghed
– og bidrager således også til et bedre arbejdsmiljø.
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• Fleksible og enkelte løsninger

• Bygbart projekt med fokus på
eksisterende forhold og tolerancer

• Inddragelse formænd og svende

• Klar rolle- og ansvarsfordeling/
funktionsbeskrivelser

• Workshops til afdækning af risici
og udarbejdelse af tidsplan

• Planlægning af byggeplads

• Forudseende og ryddelighed

Disse forhold har også en positiv
indflydelse på arbejdsmiljøet

Effektivitet og kvalitet
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Tidlig inddragelse er vigtig

Fase 1
Projektering

Fase 2
Udførelse

Fase 0
Byggeprogram

Tid

Springet bliver
på et tidspunkt

for stort/dyrt

Projektidé

Projektets faser

11-01-2016
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Tidlig inddragelse er vigtig

Fase 1
Projektering

Fase 2
Udførelse

Fase 0
Byggeprogram

Tid

Projektidé

Projektets faser

11-01-2016
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• Samarbejdsaftale

• Underskrevet hensigtserklæring med:

• Mål, succeskriterier og spilleregler for samarbejdet m.v.

• Workshops (opstart, undervejs og afslutning)

• KPI-målinger til opfølgning på samarbejdet

• Tidlig inddragelse af alle kompetencer

• Faseopdelt

• Projektoptimeringsperiode – bl.a. analyse og risikovurdering

• Projektkontoret – de fysiske rammer for samarbejdet:

• Både tæt på hinanden og på de eksisterende
forhold

• Tavlemøder (orienteringsmøder)

• Åben økonomi

• Tillid og respekt
26

Den gode proces og godt samarbejde
indeholder
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Samarbejde er helt afgørende

Energi/Tid

2011-03-25 NCC Construction Danmark A/S 27

Byggeri

”Slåskamp”
Konflikt

Byggeri

Ekstra
motivation

Samlet
mængde
tid/energi

• Byggeri er en langvarig proces,
hvor alle involverede parter er
afhængige af hinanden, og hvor
samarbejde er grundlæggende
nødvendigt for at lykkes!

• Bygherren ”kridter banen op”
• Valg af udbudsform og - tidspunkt

• Betingelser i udbuddet.

• Måden, hvorpå bygherren
udvælger og indkøber sine
samarbejdspartnere, har stor
indflydelse på samarbejdet.

• Dårligt samarbejde koster tid,
energi og penge.

• Dårligt samarbejde betyder også
dårligere kvalitet og arbejdsmiljø!

SamarbejdssagKonfliktsag
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Mine konklusioner om renoveringsprojekter
• De eksisterende forhold/vilkår er virkeligheden – og de vinder hver gang over fantasien

og teorien!

• Renoveringsprojekternes grundvilkår har også stor indflydelse på arbejdsmiljøet og
kvaliteten – husk at inddrag dem i projekteringen og planlægningen!

• VDC og digitalisering m.v. er kun værktøjer, og de industrielle produkter er kun
”byggesten” – brug dem, men brug dem rigtigt og på det rigtige tidspunkt!

• Entrepriseformen er ikke så afgørende som samarbejdsformen – det vigtigste er at
inddrage viden og kompetencer tidligt!

• Det helt afgørende er processen og samarbejdet – og bygherren har et stort ansvar i
valg udbudsform og krav til samarbejdspartnere!
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Spørgsmål?
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