
Online introkursus til Lean Construction

Få mere effektive 

processer og minimer 

din spildtid

Torsdag den 25. november kl. 9-10.30



Introduktion

Lean Construction-DK

• Samlingssted for de danske aktiviteter omkring Lean Construction og Lean 

Construction metoder og værktøjer

• Arbejder for at udbrede og implementere Lean Construction i dansk byggeri samt 

formidle danske og internationale erfaringer fra den trimmede byggeproces

• Faciliterer 15-20 kurser, workshops, temamøder, studiegrupper og seminarier om året

• Udgiver rapporter, cases og vejledninger

• For alle aktører i byggeprocessen, både store og små virksomheder, bygherrer, 

rådgivere, entreprenører, leverandører, uddannelsesinstitutioner mv.

• Lean Construction-DK har været et Netværk under Værdibyg siden d. 1. januar 2020



Introduktion

VÆRDIBYG

• Etableret i 2008 af byggeriets brancheforeninger som et modsvar til et stort og 

uhensigtsmæssigt værditab i byggeriets mange processer, faseskift og grænseflader

• Et unikt udviklingsprogram i byggeriet, som udvikler en ny fælles praksis for 

byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører og udfordrer branchen med nye idéer

• Udgiver bl.a. korte vejledninger med konkrete anbefalinger, ”fra praktikere til 

praktikere”

..fusionen mellem Lean Construction-DK og Værdibyg har givet god mening og stor 

værdi begge veje



Medlemmer i Lean Construction-DK Netværket



Årets hidtidige arrangementer i LCDK

✓ Kompetencer hos arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere (sammen med 

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere) 

✓ Temamøde: Logistik på byggepladsen

✓ Temamøde: Digitale værktøjer til Lean Construction I

✓ Temamøde: Digitale værktøjer til Lean Construction II

✓ Temamøde: Bæredygtighed i byggeprocessen (DGNB-certificeringsordningen)

✓ Medlemsmøde om Fremtidens sikre og digitale byggeplads

✓ Årskonference om bæredygtighed fra et Lean Construction perspektiv

✓ LCDK online Studiekreds (5 møder årligt)

✓ Procesprisen 2021: Mød Frontløberne i den gode byggeproces (Prisen uddeles sammen 

med Boligfonden Kuben)



Lean Construction-DK, kommende arrangementer

Værdibyg: Construction Supply Chain Management (d. 30. november kl. 9-10)

Lancering af rapporten fra ”Lean i renoveringsprojekter” (14. december kl. 14)

I udviklingsprojektet ”Lean i renoveringsprojekter” er der det sidste år blevet arbejdet på at udvikle 

metoder og værktøjer, som kan forbedre produktiviteten på renoveringssager i et helhedsorienteret 

perspektiv med fokus på både effektivitet, kvalitet og samarbejde.

Lean og arbejdsmiljø i projekteringsfasen (18. januar i København og 2. februar i 

Aarhus, kl. 9-12)

Sammen med Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Møde i Lean Construction-DK online studiekreds (3. februar kl. 9.30-11.00)

Lean Construction-DK Netværkets studiekreds er et fagligt forum, hvor vi udvælger nye og konkrete 

elementer af Lean Construction og diskuterer, erfaringsudveksler og perspektiverer.

Webinar: Integrated Project Delivery (marts 2022)

Besøg på Nyt OUH (april/maj 2022)

Temamøde: Choosing by Advantages (april/maj 2022)
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Lean (Construction):

➢ Optimering af processer

➢ Minimering af spild(tid)

➢ Respekt for mennesker: Involver de, der ved mest

➢ Løbende læring og forbedringer: Stræb efter det perfekte

Lean Construction er først og fremmest en anderledes måde at tænke på mht. 

planlægning og styring af byggeprojekter.
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Hvem deltager i dag?

Arkitekt Ingeniør Bygherre Entreprenør / Håndværker Underviser Studerende Andet


