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FORORD

Denne rapport er første del af projektet: Barrierer for bedre byggeprocesser, som er en analyse af barrierer
i bygge- og anlægsbranchen samt en opsamling på cases som best-practice. Med projektet ønskes der at
belyse hvordan fokus på processer kan give gode byggeprojekter, samt hvad der forhindrer branchen i at tage
store skridt i forhold til udvikling af processer.
Rapporten vil i de næste faser af projektet blive suppleret af eksempler på gode processer i den danske byggebranche, og vil blive udgivet på en online platform, hvor alt materiale stilles gratis til rådighed
Rapporten er udarbejdet af Lean Construction DK med hjælp fra DTU diplom, og projektet er gennemført med
støtte fra BoligFonden Kuben.

RESUMÉ

Den danske byggebranche arbejder ikke systematisk med procesværktøjer. Ud fra tesen om at noget må stå i vejen
for bedre byggeprocesser, identificerer denne rapport ti barrierer og udfordrer ti myter om procesforbedringer i
byggebranchen. Den introducerer derudover Lean Construction, og hvordan det som proces- og ledelseskoncept
kan være med til at forbedre processer.
Der er identificeret ti barrierer, og disse barrierer kan opdeles i tre kategorier: Kultur, organisation og ledelse. De kulturelle barrierer er bløde værdier, der er resultatet af en traditionsbunden branche. De relaterer sig til kommunikation,
samarbejde, tillid, værdisæt og fastgroede processer. De organisatoriske barrierer er de rammer som vi stiller op for
hvordan vi arbejder i byggebranchen, og de konsekvenser der følger heraf. De relaterer sig til kommunikation, digitalisering og investering i processer. De ledelsesmæssige barrierer er opbakning, økonomi, og investering i processer.
I undersøgelsen, der ligger forud for rapporten, identificeres ti myter om proces og ledelseskoncepter der lever i
branchen. Myterne forklares ud fra det udsagn der er hørt, og udfordres med løsninger og andre måder at angribe
problemstillingen på. Til hvert udsagn kobles både konkrete værktøjer og cases, som eksempler på hvordan barriererne kan overkommes.
Til både barrierer og myter kan principperne bag Lean Construction være en hjælp til at strukturere processer og
opnå bedre byggeprojekter. Rapporten introducerer både konceptet, de gode historier, og hvordan du selv kan komme i gang med Lean Construction.

EXECUTIVE SUMMARY

The construction industry does not work systematically with process-oriented tools, From the hypothesis that
something is in the way for better construction processes, this report identifies ten barriers and challenges ten
myths/perceptions about process improvement in the construction industry. The report introduces Lean Construction, and how it as a process- and management concept can improve construction processes.
Ten barriers are identified, which can be split up into three categories: Cultural, organizational and managerial. The
cultural barriers are the ‘softer’ values, which are the result of a traditional industry, reliant on conventional thinking.
The barriers relate to communication, collaboration, trust, values and rooted processes. The organizational barriers
are the boundaries we set up for collaboration in the construction industry, and the consequences that follow. These
relate to communication, digitalization and frontloading. The managerial processes relate to finances, frontloading
and backing.
In the studies for the report, ten myths about process- and management processes that exist in the construction industry were identified. The myths are explained from statements from interviews, and are challenged with solutions
and alternative ways to engage in the issues. For every myth, concrete tools and case examples are presented to
overcome the barriers.

1

INDHOLD

RESUME/SUMMARY.................................................................................................................................................................................................1
INDLEDNING: BYGGERIETS PARADOKS.........................................................................................................................................................4
BAGTÆPPET: BYGGERIETS FODSLÆBENDE PRODUKTIVITET............................................................................................................6
BRANCHEINITIATIVERNE: MOD EN NY BYGGEPROCES..........................................................................................................................8
TI BARRIERER FOR BEDRE BYGGEPROCESSER..........................................................................................................................................9
OPGØR MED MYTERNE.......................................................................................................................................................................................15
BRYD BARRIERERNE!............................................................................................................................................................................................21

2

BARRIERER
FOR BEDRE
BYGGEPROCESSER

3

INDLEDNING: BYGGERIETS PARADOKS
Der bliver bygget mange flotte huse i Danmark. Vores arkitekter brillerer internationalt, ingeniørrådgiverne er helt
fremme i skoene med de nyeste digitale værktøjer – og danske håndværkere er gennemgående knalddygtige.
Men byggebranchen er ineffektiv. Mange byggerier bliver
ikke afleverede til tiden, prisen eller i den aftalte kvalitet. Entreprenørerne har svært ved at tjene penge. På byggepladserne spilder håndværkerne en stor del af deres arbejdstid
på at vente – på andre eller på at nødvendige forudsætninger kommer på plads, så de kan udføre deres arbejde – viste
senest en stor undersøgelse ved Aarhus Universitet.
Det kan undre, for branchen er gennem de sidste to årtier
faktisk blevet meget klogere på, hvordan det er muligt at
bygge mere effektivt og med mindre spild. Og entreprenører og byggepladser, der bygger på denne forståelse, opnår
dokumenterbart bedre byggeprocesser, færre konflikter og
bedre resultater. De afleverer hyppigere byggerierne retti-

digt, i den aftalte kvalitet og inden for den aftalte økonomi.
Og tjener samtidig flere penge.
Det er ikke engang særlig indviklet – det handler mest om at
ændre ’mind-set’ og tilgang til opgaven. Fokusere lidt mere
på, hvordan man samarbejder om byggeopgaven, og ikke
bare hvad man bygger.
Trimmet byggeri, er det blevet kaldt, fordi det netop handler
om at ’trimme’ projekterings- og byggeprocessen og sikre,
at alle forudsætninger hele tiden er på plads for at arbejdet
kan udføres som planlagt. Kernen er en rullende planlægning, som hele tiden ser nogle uger frem – og tildeler de, som
rent faktisk skal udføre arbejdet, en central rolle i planlægningen.
Men når recepten er kendt og effekten veldokumenteret –
hvorfor er der så ikke endnu flere rådgivere og entreprenører, der tager den til sig? Og hvordan kan det være, at byg-

METODE

Denne rapport er initieret efter følgende hypotese:
Procesværktøjer/koncepter opfattes ikke som bredt implementeret i branchen. Dette selvom en lang række forsøg og
rapporter har bevist fordelene ved at arbejde med processer. Der må derfor findes en række barrierer, der står i vejen
for de gode byggeprocesser.

• Litteraturstudie

• 14 kvalitative
interviews

Undersøgelsesdesign
Der er udført 14 kvalitative interviews af både bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører i Danmark.
Resultaterne af disse interviews er koblet med et litteraturstudie af dansk og international litteratur om procesarbejde og resultatet er samlet i ti barrierer for bedre byggeprocesser, som herefter har udgjort et sæt antagelser, som er
blevet testet og yderligere kvalificeret i en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen er der ligeledes
identificeret 10 myter om ledelses- og proceskoncepter der
alle relaterer til en eller flere af de identificerede barrierer.
Undervejs i rapporten er teksten suppleret med citater fra
både kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelsen.
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HYPOTESE

INTERVIEWS

herrerne ikke i endnu højere grad stiller krav, som notorisk vil
forbedre mulighederne for, at deres byggeri bliver afleveret
rettidigt, i den aftalte kvalitet og inden for den aftalte økonomi?
Dette paradoks har været afsættet for den undersøgelse,
som denne rapport præsenterer resultaterne af. Vi har simpelthen spurgt dem, der har fingeren på pulsen og som træffer beslutningerne – og derpå gennemtrævlet danske og internationale studier – for at finde svar på spørgsmålet Hvilke
barrierer står i vejen for procesforbedringer i byggeriet, og
hvordan kan de overkommes?
Undersøgelsen har identificeret ti barrierer, som hver især
kan stå i vejen for, at endnu flere af byggeriets aktører kommer i gang med at udnytte den nye forståelse af byggeprocessen. De ti barrierer afdækkes i første del af denne rapport.

I anden del af rapporten tematiseres de ti barrierer under en
række ”myter”, der trives i byggebranchen og er med til at
hæmme implementeringen af de nye proces- og ledelseskoncepter. Der gives bud på, hvordan barriererne brydes
samt gode råd og cases, der kan hjælpe og give inspiration.
Undersøgelse og rapport er gennemført af Foreningen Lean
Construction - DK med støtte fra BoligfondenKuben, som
også er med til at muliggøre ’Barriereprojektets’ næste etape: At udarbejde en række gode og lærerige eksempler, som
forhåbentlig kan inspirere endnu flere af byggeriets aktører
til at komme i gang med de nyttige værktøjer. Casene publiceres løbende på foreningens hjemmeside http://leanconstruction.dk/ og i byggefagpressen.

• 10 barrierer for bedre
byggeprocesser

• 10 myter/opfattelser af
ledelses- og proceskoncepter

IDENTIFIKATION
AF BARRIERER

• 81 respondenter

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

RAPPORTERING
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BAGTÆPPET: BYGGERIETS FODSLÆBENDE PRODUKTIVITET
Med udviklingen af montagebyggeriet formåede den danske byggesektor op igennem 1960’erne at løfte produktiviteten markant. På godt et tiår blev boligproduktionen mere
end fordoblet til mere end 50.000 årligt, og mange års boligmangel blev endelig imødekommet.
Opgøret med ’betonbyggeriet’ og økonomisk krise satte i
1970’erne en stopper for udviklingen – og i mange år derefter har produktivitetsudviklingen i byggeriet i bedste fald
stået i stampe. En undersøgelse, initieret af Foreningen af
Rådgivende Ingeniører (”Dobbelt Op” rapporten), konkluderede i 1993, at branchens produktivitet var faldet til ca. halvdelen af, hvad den var i 1960’erne.
Den lave produktivitet på landets byggepladser er gennem
årene blevet underbygget i adskillige andre studier (2001,
2005, 2015 og senest 2017), der samstemmende har påvist,
at kun 29-40 % af arbejdstiden reelt bruges på produktion –
resten er spildtid og forberedelse. Udenlandske studier har
vist samme tendens.
Produktivitet handler selvfølgelig om andet end uproduktiv
arbejdstid. Men hvordan vi måler byggeriets produktivitet,

er genstand for diskussion. Produktivitetskommissionen
konkluderede i 2013, at den måde, hvorpå byggeriets produktivitet blev målt, ikke er retvisende. Korrigerede tal fra
Danmarks Statistik viste i 2018 overraskende, at byggeriet
gennem de senere år har haft en pæn produktivitetsfremgang.

HVAD MENER BYGGERIETS PROFESSIONELLE?
Spørger man byggeriets professionelle – som vi har gjort i
denne undersøgelse – er meldingerne heller ikke entydige.
I de kvalitative interviews var meldingen på tværs af både
aktører og niveauer i byggeriet dog klar: Produktiviteten i
branchen er blevet ringere eller står i bedste fald stille – og
årsagerne er større kompleksitet, flere og højere krav, dårligt samarbejde og strammere tidsplaner. Derudover peges
der som årsag på, at hver gang et nyt byggeri starter op, er
det med nye samarbejdspartnere på nye unikke byggerier,
hvilket vanskeliggør en løbende optimering af processer og
produkter.
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Figur 1: Respondenters vurdering af: “Produktiviteten i byggebranchen
har de sidste 10 år udviklet sig mod” fra spørgeskemaundersøgelsen
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Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse underbygger til
dels disse opfattelser. Seks ud af ti (58 % af de adspurgte)
vurderer, at produktiviteten i branchen enten har stået stille
eller lige frem er gået tilbage gennem de sidste 10 år.
Respondenterne blev bedt om at tage stilling til, om digitale værktøjer, procesværktøjer eller bedre samarbejde har
medvirket til produktivitetsforøgelse eller forringelse. Ingen
af disse parametre viste sig signifikante i undersøgelsen.
Halvdelen af de adspurgte mente, at digitalisering og andre
procesværktøjer har givet anledning til højere produktivitet
– den anden halvdel, at det har bevirket stilstand eller ligefrem fald i produktiviteten.
Mest positive var ingeniørrådgiverne, mens et flertal af bygherrerne havde svært ved at se en øget produktivitet. Arkitekterne mente, at produktivitetsudviklingen stod bomstille,
mens entreprenørerne var mere delte på spørgsmålet.
Det er nærliggende at sammenholde de modsatrettede vurderinger med det forhold, at der også er meget store forskelle i virksomhedernes anvendelse af digitale værktøjer,
procesværktøjer og nye samarbejdskoncepter. Vi ved, at
nogle har oplevet successer med de nye værktøjer og koncepter. Andre har det endnu ikke – eller har måske ligefrem
mødt barrierer, de har oplevet som negative.
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BRANCHEINITIATIVERNE: MOD EN NY
BYGGEPROCES
Selv om holdningerne er delte – og statistikken uklar – er
det uomtvisteligt, at byggeriet ikke bredt har været i stand
til kontinuerligt at forbedre sin produktivitet. Det til trods for,
at netop forbedring af produktiviteten har været målet for
adskillige brancheinitiativer gennem årene.

Siden ’Dobbelt op’1-rapporten, der i 1993 for første gang
satte fokus på byggeriets produktivitetsproblem, har en
række brancheinitiativer efter tur forsøgt at sætte gang i
byggeriets produktivitetsudvikling – med fokus på samarbejdsformer, modulering, digitale værktøjer og selve byggeprocessen.

•

En mere integreret byggeproces

•

Tættere samarbejde, forpligtet på det fælles projekt

•

Fælles procedurer, metoder og best practice

•

Fokus på procesledelse, forudsætninger og inddragelse

PPB-initiativet (Proces- og Produktudvikling i Byggeriet,
1994-1996), Projekt Hus (1998-2001), Det Digitale Byggeri
(2004-2007) og BygSol (2005-2007) forsøgte efter tur og
med hver sit fokus at anvise nye veje. Det har givet mange
erfaringer og affødt en lang række anbefalinger, vejledninger og rapporter, der tilsammen giver forskellige bud på,
hvordan vi kan styrke byggeriets produktivitet.

Rundt om i byggebranchen er der masser af eksempler på,
at man i mange af byggeriets virksomheder er opmærksomme på potentialet og selv arbejder med at optimere sine
processer. Der er virksomheder, som i årevis og vedvarende
har formået at forbedre sin performance – og indtjening! Og
stadig flere lykkes med det, viser bl.a. det stadig bredere nomineringsfelt i konkurrencen om Boligfonden Kubens årlige
Procespris.

Disse har samtidig affødt nye brancheinitiativer, som tilstræber at støtte byggeriets aktører og virksomheder til at nytænke deres egen forretning og arbejdsprocesser – eksempelvis AlmenNet, Værdibyg og Bedre Bundlinje (3F og Dansk
Byggeri).

Men der er også masser af byggebranchens aktører – fra
bygherrer til håndværksvirksomheder – der stadig driver
’business as usual’. Og selv om produktivitetsmålingerne er
behæftet med usikkerhed, peger de dog på et stort potentiale. Der er plads til forbedring i byggeriets virksomheder.

Blandt initiativerne er også foreningen Lean Construction DK (LCDK). LCDK blev stiftet i 2003 og har siden arbejdet
for udbredelsen af Lean Construction, der er et proces- og
ledelseskoncept for byggeriet med fokus på mindre spild og
bedre samarbejde i projektering og udførelse.

Så hvad forhindrer det? Hvad skal der til for at flere kommer
i gang?

1.
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Fællesnævneren for stort set alle brancheinitiativerne er fokus på byggeriets processer:

Det sætter vi fokus på i næste afsnit, hvor der tages fat på
at afdække de barrierer, der tilsyneladende er for at implementere og forankre procesforbedringer i den danske byggebranche.

FRI (1993); Synergier og barrierer i byggeriet – på sporet af den tabte produktivitet (”Dobbelt op”-rapporten)

BARRIERER FOR BEDRE BYGGEPROCESSER
Når der er penge at tjene og det er nemt at gå til, må der jo
være nogle barrierer, der stiller sig i vejen, siden branchens
virksomheder ikke i højere grad tager løsningerne til sig og
begynder at arbejde med egne processer.
Det er hypotesen bag dette projekt. Og formålet har været
at identificere disse barrierer, så vi kan begynde at bearbejde – og på sigt eliminere – dem.
For at finde svarene har vi gennemført en række kvalitative
interviews med byggeriets professionelle på tværs af værdikæden. Ud fra disse interviews – og opfølgende studier af
dansk og international litteratur – har undersøgelsen identificeret ti barrierer, der på hver deres måde spænder ben for,
at den nye procesforståelse vinder indpas, og at byggeriets
virksomheder mere konsekvent begynder at arbejde med
deres processer.
De ti barrierer er – i tilfældig rækkefølge:
1.

’PLEJER’

2.

RESULTATERNE KOMMER SENERE – MEN INDSATS
OG RESSOURCER SKAL LÆGGES I STARTEN

3.

ORGANISATION OG RAMMEVILKÅR

4.

DÅRLIG ELLER MANGELFULD KOMMUNIKATION

5.

SKIFTENDE SAMARBEJDSPARTNERE

6.

KULTUR OG VÆRDISÆT

7.

DEN SVÆRE DIGITALISERING

8.

PRESSET ØKONOMI

9.

MANGLENDE LEDELSESOPBAKNING

10. LEAN ER ’LAST YEAR’S NEWS’
Hver af disse kan på forskellig vis udgøre en barriere for at
lykkes med de gode processer. Barriererne vil ofte optræde flere sammen, lige som nogle barrierer kan være konsekvens af andre. Og derved bliver de selvfølgelig endnu vanskeligere at bryde ned.
Lad os se nærmere på barriererne, én for én.

1. INDGROEDE VANER: ’SÅDAN
PLEJER VI AT GØRE’
Byggeriet er en konservativ branche. ’Plejer’ – indgroede vaner og rutiner – har stærke vilkår. Det gælder ikke mindst på
mellemlederniveau, påpeger flere af respondenterne.
Samtidig er der tradition for en vis metodefrihed. Projektlederen er ’the King’, der i varierende grad bestemmer, hvordan man tilrettelægger tingene på den aktuelle byggesag.
Det kan ses som udtryk for en traditionsbunden branche,
men samtidig også en respekt for erfaring, der er bundet i
bestemte metoder, som måske nok har sine begrænsninger,
men trods alt får arbejdet gjort og byggerierne færdige.
Sejlivetheden hænger givetvis også sammen med byggeriets særlige karakter, hvor der hele tiden etableres nye
samarbejder om nye projekter, og hvor alle parter først og
fremmest retter fokus mod at gennemføre egen entreprise
med den forventede indtjening. Derved kommer projektets
bedste nemt i anden række – lige som man afskærer mulighederne for en langsigtet opbygning af relationer og den
effektivisering, der kan opnås igennem gentagelser med
samme samarbejdspartnere.
Ledelses- og proceskoncepter og værktøjer kræver, at arbejdsmetoder ændres, og at der bruges mere tid på planlægning og kommunikation. Derfor skal det være meget tydeligt, hvad det er for indsatser, der skal arbejdes med, og
forventningerne til de resultater, der kommer ud af det, skal
være særdeles overbevisende.

2. FRONTLOADING: RESULTATER VISER SIG SENERE – MEN INDSATS
OG RESSOURCER SKAL LÆGGES I
STARTEN
Som landmanden må så, før han kan høste, skal der også
i byggeriet investeres ressourcer og tid i indsatsen med
byggeprocesserne, før gevinsterne kan høstes. Virksomhedens ledelse må være parat til at investere de nødvendige
ressourcer, først og fremmest i engagement og arbejdstid.
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”Alle skal helst med på vognen, hvis
det skal give rigtig mening og maksimalt resultat. Det kræver rigtig
mange ressourcer at starte op, fordi
kulturen skal ændres.”
Ressourceforbruget skal ikke overdrives – det kan såmænd
være ganske beskedent – men det skal lægges i opstarten,
hvor man gerne har vældig travlt med alt mulig andet for at
komme i gang.
Derudover kan det være svært at spotte resultaterne af
procesarbejdet direkte, da de jo ikke optræder som en selvstændig post i regnskabet, men typisk viser sig indirekte
ved sundere projektøkonomi, større medarbejderengagement og mere tilfredse kunder og samarbejdspartnere.
Det er derfor en satsning fra topledelsen, der kræver tiltro
til, at det betaler sig. Er man i hård konkurrence om opgaverne, er det nemt at cutte det væk, som ikke ses som strengt
nødvendigt – selv om det måske i sidste ende er det, som
kunne stille virksomheden stærkere i konkurrencen. Ikke
mindst hvis man samtidig også skal overvinde skepsis i sin
egen byggeledelse.
Og er der ikke en klar forventning om, at indsatsen betaler
sig, vil der næppe være interesse for at afsætte de nødvendige ressourcer.
Dette underbygges også i forskning, der peger på, at
’front-loading’ er svært at sælge2. Her pointeres endvidere,
at den nødvendige investering i uddannelse typisk skal afholdes inden for projektet, selvom den ofte først for alvor
betaler sig tilbage efter en række projekter. Hvis opgaven
udbydes på laveste pris, vil en sådan udgiftspost have dårlige odds.

3. ORGANISATION OG RAMMEVILKÅR:
FORKERTE RAMMER SPÆNDER BEN
FOR DEN GODE PROCES
De rammer og den organisation, som udbud og kontrakter
lægger ned over projektet, kan være en barriere for gode
processer og godt samarbejde.

2.
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Simonsen, Thyssen & Sander, 2013

Har bygherre valgt at udbyde på laveste pris, kan det udløse
andre barrierer som beskrevet oven for. Han må også være
indstillet på, at den enkelte entreprenør først og fremmest
har fokus på sin egen entreprise – ikke nødvendigvis på,
hvad der gavner det samlede projekt.
Spares der på fælles planlægning og workshops ved opstarten af projektet, opgiver man samtidig en mulighed for
at kickstarte et godt samarbejde, god kommunikation og en
bedre byggeproces.

4. KOMMUNIKATION: FOR MEGET OG
FOR LIDT ER LIGE SKIDT
God kommunikation er nøglen til den gode byggeproces.
Hvis kommunikationen i projektet ikke fungerer, kan det til
gengæld være med til at køre tingene af sporet.
Mangelfuld kommunikation kan sætte projektet i stå. Den
rette og nødvendige information på rette tid er en af de vitale
forudsætninger for uhindret fremdrift i arbejdet.
Men projektet og samarbejdet kan også drukne i kommunikation, der ikke prioriteres og målrettes dem, der skal kende
den. For mange uprioriterede informationer ad for mange
forskellige kanaler svækker opmærksomheden og kan i sidste ende betyde, at vigtig information kan gå tabt.
Kommunikation er ledelse, og de ledelsesansvarlige i projektet kan derfor nemt blive en flaskehals i kommunikationen. Det kan i sig selv blive kilde til stress og aflede opmærksomheden for andre ledelsesopgaver.

”Der bliver i høj grad overkommunikeret, og endeløse mails med projektnotater osv, som er irrelevante
for den enkelte fag/underentreprenør, kommer i en lind strøm”
- Entreprenør
Typisk skyldes problemet, at der ikke straks fra begyndelsen
er lavet klare aftaler for kommunikationen i projektet, herunder udvælgelse af et begrænset antal kommunikationskanaler og klare retningslinjer for, hvad de benyttes til.

”Digital kommunikation øger miskommunikation/misforståelser. I en
byggeproces egner digital kommunikation sig til at finde løsning på
mindre forhold og dokumentation af
større uoverensstemmelser i tegninger og/eller beskrivelser.”

på at levere det, man kontraktuelt har forpligtet sig på – ikke
på den fælles opgave og hvad der ville være bedst for projektet. Det bevirker straks fra begyndelsen en distancering
mellem parterne, som ikke fremmer et produktivt samarbejde med fokus på, hvordan man mest resurseeffektivt leverer
det bedst mulige produkt.

6. KULTUR- OG VÆRDIFORSKELLE:
NÅR FORDOMME STÅR I VEJEN FOR
- Entreprenør
DEN GENSIDIGE RESPEKT

Undersøgelsen peger også på, er nye digitale kommunikationsplatforme er med til at mudre kommunikationen. Ikke
fordi platformene i sig selv ikke er smarte, men der er mange
på markedet og der kommer hele tiden nye. Disse platforme
snakker ikke nødvendigvis sammen, og på denne måde kan
de besværliggøre kommunikationen i stedet for at lette den.
En beslægtet problemstilling, som undersøgelsen peger på,
gælder dokumentation. Også her gælder reglen om ’less is
more’. Unødvendige dokumentationskrav og bjerge af ligegyldig dokumentation svækker respekten for den nyttige og
nødvendige dokumentation.

5. SKIFTENDE SAMARBEJDSPARTNERE: TILLID (OG OPTIMERING) BYGGES OP OVER TID
Sådan som byggebranchen er organiseret, er det sjældent
muligt, at parterne på en byggesag får mulighed for at videreføre et godt samarbejde på flere efterfølgende byggeprojekter.
Det er en barriere for udviklingen af et mere produktivt
byggeri, for tillid bygges op over tid – og det samme gør de
mange små forbedringer og tilbagevendende gentagelse af
de samme operationer, der nøk om nøk gør byggeriet mere
effektivt.
Denne barriere er knyttet til to forhold: At byggeriets produkt er unikt – i stedet for at masseproducere optimerede
modeltyper, som man gør i industrien, projekteres byggerier
hver gang op på ny. Og at opgaverne typisk udbydes i skarp
priskonkurrence, som hver gang sammensætter et nyt team.
Konkurrenceformen tilskynder til suboptimering: at hver enkelt part først og fremmest har fokus på egne interesser og

Byggeriets parter har alle deres stereotype forestillinger
om hinanden. Arkitekten er verdensfjern og har ikke begreb
om, hvordan tingene bygges. Entreprenøren tænker kun på
at slippe billigst om ved tingene. Ingeniøren nørder i detaljer
og gør sig besværlig.
Bag stereotyperne ligger forskelle i kulturer og værdisæt
mellem byggeriets aktører, der nogle gange kan blive en
barriere, fordi man distancerer sig fra – og måske mistolker
– hinanden.
Stereotyperne vedligeholdes af branchens silo-opdeling,
hvor man hovedsagelig omgås folk af samme slags som en
selv. Nye generationer i faget kommer hurtigt efter dem. Når
f.eks. en færdiguddannet ingeniør bliver ansat i en virksomhed, vil det generelle billede være, at ingeniøren optager de
værdier og den kultur der ligger i virksomheden, og anlægger det samme billede på ’de andre’, som er generelt i virksomheden. Denne institutionalisering, som sociologerne
kalder det, er med til at cementere de gensidige fordomme.
Omvendt fortæller folk af forskellige faggrupper, som sættes sammen for at projektere et byggeri op i fællesskab
– som vi fx ser det i de strategiske partnerskaber – at de
gensidige fordomme hurtigt afløses af gensidig respekt for
hinandens faglighed.

7. DEN SVÆRE DIGITALISERING:
HELE VÆRDIKÆDEN SKAL MED
Det digitale byggeri har været længe undervejs, og på nogle
områder er digitaliseringen nået langt.
Men det er ikke altid, at digitaliseringen giver den værdi, som
den skulle. Det skyldes bl.a., at parterne har forskellige forudsætninger for at håndtere de digitale redskaber. Men det
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skyldes også, at man ikke får afstemt de digitale forventninger – og ofte også at tingene bliver gjort unødig komplicerede.
Med de uanede muligheder og systemer, der findes, kan det
være begrænsningens kunst at skalere anvendelsen af digitale værktøjer og løsninger, så de giver reel nytteværdi i det
specifikke projekt. Og hvad projektledelsen anser for nyttigt, opleves måske ikke sådan af den enkelte entreprenør.
Når digitaliseringen ikke opleves som værdiskabende hos
alle parter i værdikæden, opnår man ikke det potentiale, som
digitaliseringen rummer for bedre byggeprocesser.
I spørgeskemaundersøgelsen erklærer 80 % af respondenterne sig uenige i, at de digitale værktøjers formål og den
måde de bliver implementeret på, er afstemt. Samme andel
svarer, at de er uenige i, at digitale værktøjer bidrager til god
processtyring.
De mange nye systemer og digitale løsninger skærper også
kravene til digitale kompetencer gennem hele værdikæden.
Her er der i undersøgelsen givet udtryk for en ”diskontinuitet
i branchen” – en kløft mellem kompetencerne hos de projekterende og den udførende. Der peges på, at arkitekter og
ingeniører med deres længerevarende uddannelser har lettere ved at tilegne sig de digitale værktøjer, som byggepladsens folk med deres håndværksmæssige baggrund ikke har
fået undervisning i. Der ligger en stor opgave i at uddanne
hele værdikæden i de digitale værktøjer for at realisere den
potentielle værdi.

8. PRESSET ØKONOMI: NÅR EN AF
PARTERNE IKKE SPILLER MED
Hvis én af parterne i en byggesag er presset økonomisk, kan
det i høj grad være en barriere for en god proces. Så er det
lige meget, om miseren skyldes et fejlkalkuleret tilbud, dårlig
planlægning eller uforudsete omkostninger.

”Der er mange, som ønsker at bevare
dysfunktionnelle processer, for så er
det nemmere at sende aftalesedler”
- Entreprenør

En presset samarbejdspartner vil holde kortene tæt på
kroppen og være modvillig over for at indgå i et tættere og
forpligtende samarbejde. En skjult agenda kan på mange
måder være kontraproduktiv og direkte modarbejde procesforbedrende indsatser.
I værste fald kan det være destruktivt for hele byggesagen
og have negative konsekvenser for alle parter, bygherren
ikke mindst.

9. MANGLENDE LEDELSESOPBAKNING: ’VI VIL GERNE – MEN PRIORITERER DET IKKE’
Det er først og sidst ledelsens ansvar, om virksomheden
skal arbejde seriøst med sine arbejdsprocesser og indgå
konstruktivt i samarbejdet. Undersøgelsen viser, at ledelse
spiller en rolle på flere niveauer.

”Det vil kræve en politisk eller direktions-beslutning, hvis vi konsekvent
skal anvende Lean Construction”
- Entreprenør
Opbakning fra topledelsen er central, når der skal afsættes
ressourcer og arbejdes med processer på enkelte projekter.
Men hvis det ikke blot skal ske på enkeltstående projekter,
er det nødvendigt, at topledelsen stiller krav til, hvordan der
arbejdes med processer i hele virksomheden, og sætter retningslinjer for, hvordan der følges op.

”I teori mødes ledelsesmæssig opbakning, men ikke i praksis. Man vil
nok gerne, men gør det ikke.”
- Arkitekt
I denne undersøgelse svarer flere respondenter, at netop
denne opbakning og krav fra topledelsen er vigtig for at få
processerne til at køre. At begynde at arbejde struktureret
med sine processer i virksomheden er i høj grad et forandringsprojekt i forhold til kultur og værdier – og derfor er det
en langsigtet, strategisk beslutning.

3. Sarhan, S and Fox, A (2013), ‘Performance measurement in the UK construction industry and its role in supporting the application of lean construction
concepts’, Australasian Journal of Construction Economics and Building, 13 (1) 23-35
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Fase 3

Fordøjelse
Fase 4
Nedgang

Figur 1 – Ekstern livscyklus5 . Den stiplede linje viser den eksterne interesse
for ledelseskonceptet, hvor den faste
linje viser den interne interesse, fra
stor bevågenhed til implementering.

Fase 2
Vild accept

LEDELSENS
OPMÆRKSOMHED

Fase 5
Hard-core

Fase 1
Opdagelse

Ekstern
opmærksomhed

TID

Men ledelsesbarrierer ligger ikke blot hos topledelsen. Opbakning fra ledelsen i mellemlederlaget er mindst ligeså
central som opbakning fra topledelsen, da det er på dette
niveau, at indsatsen skal leveres. En engelsk undersøgelse
viser, at mellemlederlaget er nødvendigt at have ombord –
men også, at der her ikke altid er forståelse for, hvorfor man
nu skal begynde at arbejde på nye måder. Studiet påpeger
samtidig, at dette ledelseslag sjældent er trænet i den forandringsledelse, der er nødvendig for at omlægge arbejdsprocesser3.

10. ’LAST YEARS NEWS’:
NYE LEDELSESKONCEPTER
LØBER MED OPMÆRKSOMHEDEN
Lean Construction – det førende proceskoncept med appel
til byggeriet – har efterhånden nogle år på bagen. Konceptet
blev udviklet i begyndelsen af 1990’erne og brød igennem i
Danmark som ’trimmet byggeri’ omkring år 2000.
At konceptet på den måde er ’last years news’ kan være en
barriere for den videre udbredelse. Det antyder i hvert fald
både dansk og international forskning.
4.
5.

Intern
opmærksomhed

”Man tænker nogle gange, at det er
”Drengen, der råbte ulv”, fordi man så
mange gange er blevet introduceret
til noget nyt, som man sætter sig ind
i, og som efterfølgende ikke bliver til
noget, eller ingen følger, fordi det alligevel er uden konsekvenser.”
Forskningen viser, at managementkoncepter ofte gennemgår et forløb, fra de præsenteres som nye og skelsættende
til de senere bliver enten implementerede eller glemt.4 Se i
Figur 1 hvordan nye ledelseskoncepter i begyndelsen nyder
stor interesse, men senere ryger i baggrunden til fordel for
nye koncepter. I dette forløb kan konceptet, eller dele heraf,
blive det nye ’normale’ i virksomheder, hvorfor nyhedsværdien og kendskabet til de bagvedliggende tanker kan gå tabt.
Når de bagvedliggende tanker går tabt, er der en fare for,
at der indføres en overfladisk version af ledelseskonceptet,
der kun går efter de lavthængende frugter og ikke realiserer
hele den potentielle værdi.

Simonsen, Thyssen & Sander, (2013), Is Lean Construction another fading management concept?

Davenport, T. H., Prusak, L. with Wilson, H. J. (2003) What’s the Big Idea? Creating and Capitalizing on the Best Management Thinking, Harvard Business
School Press, Boston.
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BARRIERERNE KLUMPER SIG SAMMEN
De ti barrierer, som undersøgelsen har identificeret, står ikke
alene. Tværtimod griber de ind i hinanden og sammen kan
de blive et vældigt bjerg, som i mange virksomheder synes
uoverstigeligt eller slet ikke interessant.
Men lige som et spil mikado kan pilles fra hinanden, hvis man
fjerner hver stav for sig, kan barriererne i byggeriet også
ryddes af vejen, hvis man tager fat i dem hver for sig.
I den forbindelse kan det være nyttigt at tematisere beslægtede barrierer i tre grupperinger:
•

Kulturelle barrierer

•

Organisatoriske barrierer

•

Ledelsesmæssige barrierer

De kulturelle barrierer er bløde værdier, der er resultatet af
en traditionsbunden branche. De relaterer sig til kommunikation, samarbejde, tillid, værdisæt og indgroede rutiner.
Organisatoriske barrierer er de rammer, vi stiller op for hvordan vi arbejder i byggebranchen – og de konsekvenser, der
følger heraf. De relaterer sig til kommunikation, digitalisering, udbuds- og konkurrenceformer, skiftende samarbejdspartnere og investering i processer.
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De ledelsesmæssige barrierer relaterer sig til opbakning fra
ledelse, økonomi og investering i processer.
Meget tilsvarende resultater nåede en britisk undersøgelse
fra 2013 frem til. Også i Storbritannien har man beskæftiget
sig med det paradoks, at udbredelsen af Lean Construction
er begrænset, selv om effekten og resultaterne er veldokumenterede. Også den britiske undersøgelse afdækkede ti
barrierer igennem et grundigt forskningsstudie, der derefter
blev valideret i et spørgeskema, hvor respondenter skulle
vurdere, hvor enige de var i de identificerede barrierer. De
mest signifikante barrierer var:
•

Manglende kendskab og opmærksomhed

•

Manglende opbakning fra topledelse

•

Kulturelle og holdningsmæssige udfordringer

Barriererne fra UK ligger således tæt op ad de barrierer, som
vi har identificeret i Danmark. Det er tydeligvis en generel
udfordring at udbrede en ny procestænkning i byggebranchen, og det kræver både vilje og opbakning fra ledelse og
ændringer i virksomhedskulturerne.
I anden del af denne rapport tematiserer vi de identificerede
barrierer som en række ’myter’ – og giver bud på, hvordan de
kan overkommes og eksempler på, hvordan andre har gjort.

OPGØR

MED MYTERNE
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OPGØR MED MYTERNE
Barriererne for bedre byggeprocesser er ofte indlejrede i
nogle myter – eller opfattelser, om man vil – man ofte støder
på, når snakken falder på de nye koncepter og tanker om
byggeprocessen.

5.

LEDELSEN KAN IKKE SE FORDELENE VED PRO-

6.

DER ER FOR MANGE ÆNDRINGER I BYGGERIET TIL,

CESVÆRKTØJER

AT MAN KAN PLANLÆGGE MED F.EKS. LEAN CON-

Det kendetegner myter, at de refererer til en fællesforståelse, der antages at være anerkendt. Derfor er det jo ikke nødvendigt at argumentere for dem. For ’sådan er det jo’!

7.

PROCESVÆRKTØJER ER FOR ABSTRAKTE, OG DET

Lad os se på nogle af sådanne myter, man jævnligt støder
på:

8.

PROCESVÆRKTØJER ER KUN TIL UDFØRELSEN

9.

DE DIGITALE VÆRKTØJER OVERFLØDIGGØR PRO-

1.

VI HAR FOR TRAVLT TIL, AT VI KAN BRUGE TID PÅ AT

2.

PROCESKONCEPTER ER FOR OMFATTENDE. DET ER

SNAKKE PROCESSER

KUN DELE AF DET, DER KAN BRUGES

STRUCTION

PASSER IKKE IND I VORES VIRKSOMHED

CESPLANLÆGNINGSVÆRKTØJER

10. MAN KAN IKKE STILLE KRAV OM BRUG AF PRO-

CESVÆRKTØJER, SOM F.EKS. LEAN CONSTRUCTION, I UDBUD

3.

INDSATSEN MED PROCESVÆRKTØJER MISTES AL-

I det følgende vil vi se nærmere på de enkelte myter – og
komme med nogle bud på, hvordan de kan brydes.

4.

MAN KAN IKKE BRUGE PROCESVÆRKTØJER I PRO-

Samtidig henvises til konkrete eksempler fra danske byggepladser, der underminerer myten – eller trodser den.

LIGEVEL I MANGELFULD KOMMUNIKATION

JEKTER MED NYE SAMARBEJDSPARTNERE

1. ’ VI HAR FOR TRAVLT TIL AT BRUGE TID PÅ PROCESSER’
Der er virkelig gang i byggeriet i disse år – og stort set
alle dele af branchens virksomheder nyder godt af opsvinget. Når opgaverne står i kø, kan det være svært at
finde tid til ting, der opfattes som sekundære. Man prioriterer ikke at bruge tid og ressourcer på planlægning,
workshops og møder, når man egentlig hellere bare vil
udføre sit arbejde.
Men netop når tingene går så stærkt, at man knapt kan
nå det, man har forpligtet sig til, kan Lean Construction
være en del af løsningen. Sundere processer kan gøre
organisationen mere selvkørende, så projekt- og byggeledelse selv kan begynde at komme på forkant i stedet
for at bruge alle kræfter på brandslukning.
En af de centrale barrierer for at stoppe op og bruge tiden på procesforbedringer, er i undersøgelsen identifi-

16

ceret til at være en traditionsbunden byggeledelse, der
har sin egen måde at køre byggepladsen på og ikke ser
nogen grund til at ændre den. Omvendt kan byggeledelsen være åben for nytænkning af processer og værktøjer, men hvis virksomhedens ledelse ikke bakker op og
prioriterer, kan det være svært at få igennem.
Lean Construction er et proceskoncept, der både kan
bruges til det løbende arbejde med processer, men også
til at få et projekt, der er kørt af sporet, tilbage på sporet
igen. Her trimmes processer, der resulterer i bedre økonomi, bedre samarbejde og bedre arbejdsmiljø. Et kig på
processerne kan også lede til helt nye måder at gøre tingene på. Derfor er det aldrig en dårlig idé at stoppe op
og sætte fokus på processer. I tredje del af denne rapport giver vi dig en vejledning til, hvordan du kan komme
i gang.

2. ’PROCESKONCEPTER ER FOR OMFATTENDE.
DET ER KUN DELE, DER KAN BRUGES.’
Der er mange måder at arbejde med processer på, men
i Danmark er det hyppigst brugte nok planlægningskonceptet Last Planner System, som er et af de grundlæggende værktøjer i Lean Construction.
Som med alle andre værktøjer skal man lære at bruge
det, før det for alvor giver værdi. Mange gange ser man
imidlertid, at en virksomhed prøver konceptet, men ikke
helt får den forventede gevinst. I stedet for at prøve igen
og måske hente hjælp, plukker man så i stedet de dele
ud af konceptet, som man umiddelbart synes, man kan
bruge.
Dette kan sagtens være en rigtig tilgang og også give
udbytte, både i produktivitet og arbejdsmiljø. I virkeligheden kommer det an på, hvordan man tager tækningen til
sig, for Lean Construction er først og fremmest en måde
at anskue processen på, hvor man mere end de enkelte
arbejdsoperationer retter opmærksomheden på at opretholde en uhindret produktion.
En fornuftig tilgang vil derfor være at starte med at plukke de lavthængende frugter, men ikke stille sig tilfredse

med dem. De virksomheder, som har allermest succes
med Lean Construction, bliver ved med at udvikle deres
anvendelse af konceptet på stadig nye måder.
Hvordan du kommer i gang, og hvor de lavthængende
frugter er, kan du læse i tredje del af denne rapport.

”Jeg bruger god gammeldags
planlægning, når det er muligt.
De fleste projekter i DK er ikke så
store og bemandet med så mange
ressourcer, så det kan betale sig
at rulle de “store” koncepter ud.
Langt de fleste koncepter såsom
det digitale byggeri er skabt til
store projekter. Men de udgør kun
omkring 10-15 pct. af den samlede omsætning i byggebranchen.”

3. ’INDSATSEN MED PROCESVÆRKTØJER MISTES
ALLIGEVEL I MANGELFULD KOMMUNIKATION’
Procesværktøjer er ikke meget værd, hvis de ikke understøttes af velfungerende kommunikationsveje og systemer.
Mangelfuld kommunikation kan på flere måder være en barriere for den gode proces.
Ofte opleves det i projekter, at kommunikation ikke er struktureret. Det kan føre til kaotiske tilstande, hvor man ikke ved,
hvem der er ansvarlige for hvad. Men kan også indebære,
at al kommunikation skal gennem en flaskehals, typisk projekteringsleder eller byggeleder. Når al kommunikation skal
varetages af en eller få personer, tager det tid og opmærksomhed fra deres centrale opgave: At lede.
En veltilrettelagt kommunikationsstrategi og struktur kan
sørge for, at aktører selv løser problemer – eller tager fat direkte i de, der kan.

Anvendelsen af digitale kommunikationssystemer er en
særlig problemstilling. Problemet knytter sig her ikke til selve kommunikationssystemerne, men til at der ofte ikke er
truffet klare beslutninger om, hvilke der skal bruges og hvordan. Hvis der skal bruges flere kommunikationsplatforme på
et projekt, er det derfor meget vigtigt, at de er kompatible.
Som udgangspunkt vil det ofte være bedre at anvende ét
kommunikationssystem, der er afstemt imellem alle parter
i projektet. Hvis projektet er omfattet af en IKT-aftale, bør
denne klart beskrive aftalerne om kommunikation.
Det er også vigtigt at sikre, at alle aktører har de fornødne
kompetencer til at anvende det valgte kommunikationssystem.
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4. ’MAN KAN IKKE BRUGE PROCESVÆRKTØJER I PROJEKTER
MED NYE SAMARBEJDSPARTNERE’
En opfattelse, som flere i undersøgelsen udtrykker, er, at
dynamikken med nye samarbejdspartnere i hvert projekt
ofte udfordrer godt samarbejde. Der kan være mange
årsager til dette, men der peges i denne undersøgelse
på, at der ofte hersker en del mistillid i nye samarbejder,
og at en eller flere aktører kan være tilbageholdende og
tager mange forholdsregler. Når parter tager forbehold i
et samarbejde, bliver det meget besværligt at få det til at
lykkes. Dette kan både gælde på et projekteringskontor
med arkitekter, ingeniører og entreprenører, men også
på byggepladsen med forskellige fag, der skal samarbejde.
Det besværliggør procesarbejdet, da det kræver vilje og
indsats at arbejde godt sammen. Men det betyder ikke,
at der ikke kan arbejdes sammen om processer. Der er
flere eksempler på, at en indsats for at skabe kendskab

til hinanden og styrke samarbejdet kan skabe grobund
for gode projekter. Når først samarbejdet er etableret og
i gang, kan der lettere arbejdes med processer.
Flere eksempler viser, at opstartsworkshops med det
formål at lære hinanden at kende, og herefter tage fat
i projektet, kan være værdifulde redskaber til at skabe
sammenhold og fælles retning mod at bygge det gode
projekt sammen.
Her er et vigtigt parameter også, hvordan samarbejdet
er beskrevet i projektets rammebetingelser. Den rigtige
samarbejdsform for et projekt er definerende for, hvordan incitamentet for at samarbejde er. Nye eksempler
på rammebetingelser er beskrevet i tredje del af denne
rapport.

5. ’LEDELSEN KAN IKKE SE FORDELENE VED PROCESVÆRKTØJER’
Uden ledelsens engagement bliver det op ad bakke at prioritere procesarbejdet. Arbejde med processer og proceskoncepter kræver nemlig, at ledelsen bakker op og skubber
på – ikke mindst ved at afsætte de nødvendige ressourcer.
Et struktureret arbejde med processer opstartes gerne med
en eller flere workshops, hvor alle parter er til stede. Man må
også påregne en forøget mødefrekvens fremover, for det er
jo den fælles planlægning, der er nøglen til procesforbedringerne. Men de ressourcer, der prioriteres til det, kommer så
rigeligt igen, når effekten begynder at vise sig.
Gentagne forskningsprojekter har påvist, at op mod 70 % af
arbejdstiden på en gennemsnitlig byggeplads går med forberedelse og ventetid – bare 30 % på effektiv produktion6.
Det kan skyldes dårlig koordinering, at andre faggrupper
ikke er færdige, manglende materialer osv., men det er sjældent den enkelte håndværkers skyld.

bejde med processer, nemt kan tjenes ind gennem en mere
effektiv produktion med mindre spildtid. Flere store danske
virksomheder har kunnet dokumentere produktivitetsgevinster på op imod 20 % i kraft af kortere byggetid og lavere
produktionsomkostninger – og i tillæg et væsentligt bedre
arbejdsmiljø – ved at arbejde med Lean Construction.
Det kan dog være svært at opgøre i kroner og ører, hvad der
kan tjenes på den enkelte byggesag – man vil jo aldrig kunne
holde det op mod, hvordan resultatet ville have været, hvis
man ikke havde gjort det. Derfor er udsagn fra virksomheder, der anvender Lean Construction med succes, de bedste indicier på effekten af en struktureret indsats med processerne. Du kan læse en række udsagn fra virksomheder,
der bruger Lean Construction, i tredje del af denne rapport.

Det er disse spildte ressourcer, procesarbejdet går på jagt
efter at genvinde. Hvis man satser seriøst på det, vil man
hurtigt erfare, at den tid, der afsættes til koordinering og ar6.
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FRI (1993); Synergier og barrierer i byggeriet – på sporet af den tabte produktivitet (”Dobbelt op”-rapporten)

6. ’DER ER FOR MANGE ÆNDRINGER I BYGGERIET TIL, AT MAN KAN PLANLÆGGE MED LEAN CONSTRUCTION’
Det er lige tvært om: Værktøjerne i Lean Construction – Last
Planner ikke mindst – er netop skabt til at håndtere omskiftelige processer i en produktion, der kan være vanskelig at
detailplanlægge på forhånd, og som hyppigt møder uforudsete udfordringer og kræver løbende tilpasninger, sådan
som vi kender det i byggeriet.
Det er jo mere reglen end undtagelsen, at når det gode projekt, der er planlagt efter alle kunstens regler, skal udføres,
kan ændringer hurtigt rykke ved forudsætninger og bevirke,
at tidsplanen skrider – om det så skyldes projektændringer,
ændringer i projektmateriale, udskiftning af nøglepersoner
eller andre forhold.
Når sådan noget sker, må man prøve hurtigt at afklare, hvad
ændringen betyder for projektet, og hvordan den håndteres
på den bedste måde. Herunder bl.a., hvordan de processer,

der allerede er planlagt, påvirkes af ændringen, hvilke risici
den rejser – og hvilke konsekvenser, den kan få. Her er det
en stor hjælp at have et struktureret overblik over processer
og aktiviteter.
I udførelsen er en løbende involverende planlægning, som
det kendes med Last Planner, et stærkt værktøj. Last Planner er et planlægningsværktøj, der arbejder i forskellige niveauer – både med ’det lange lys’ og den ugentlige detailplanlægning, opfølgning og justering af planen. Last Planner
er involverende. Den etableres ved en fælles workshop, hvor
projekteringsledelsen eller byggeledelsen sammen med de
parter, der senere skal udføre opgaverne, i fællesskab laver
planen. Og byggesagen igennem er det de samme folk, der
har fingeren på pulsen og dermed også er bedst rustet til
at løse udfordringerne, der i fællesskab tager hånd om den
løbende planlægning.

7. ’PROCESVÆRKTØJER ER FOR ABSTRAKTE, OG
DET PASSER IKKE IND I VORES VIRKSOMHED’
Det er en udbredt opfattelse på byggepladser og rundt
om i især den udførende del af branchen, at proceskoncepter som Lean Construction er noget langhåret noget,
der gør simpel byggeledelse til noget vældig indviklet og
teoretisk.
Og sandt er det, at den nye forståelse af byggeprocessen, som Lean Construction er udtryk for, er blevet
skabt ved, at nogen begyndte at betragte byggeriets
produktionsprocesser ud fra en analytisk og, om man
vil, videnskabelig tilgang. Gennem de seneste tredive år
har projektets natur og procesforståelse efterhånden
udviklet sig til en videnskabelig disciplin i sig selv, hvilket
er udmøntet i et stort antal forskningsprojekter, PhD-afhandlinger og videnskabelige artikler, både herhjemme
og internationalt.
Men det er ikke atomfysik, og den grundlæggende procesforståelse er i sin kerne enkel og nem at forstå. Det
handler om at betragte byggeriets produktion som en
række strømme af materialer, mandskab og materiel og
andre ressourcer, som gennem en meget lang kæde af
arbejdsoperationer efterhånden materialiserer det projekterede byggeri.
Nøglen er ikke kun at have fokus på de enkelte arbejdsoperationer, som traditionel projektledelse tenderer til,

men i lige så høj grad fokusere på at fjerne forhindringer
for det uhindrede flow i ’de syv strømme’ (rette mandskab, rette materiel, den nødvendige information og de
nødvendige materialer, forrige arbejder afsluttede, plads
til at udføre arbejdet samt andre ydre forhold på plads).
Og gennem denne procesledelse optimere gennemstrømningen.
Der findes mange gratis værktøjer og videoer, der kan
forklare tankerne bag Lean Construction, og hvordan
der kan arbejdes med processer. Brancheinitiativet Bedre Bundlinje har udarbejdet flere videoer, der forklarer,
hvordan du kommer i gang, og hvordan du kan bruge
værktøjerne fra Lean Construction til at gøre dit arbejde
lettere, og samtidig skabe bedre arbejdsmiljø. Videoerne
forklarer tankerne bag værktøjerne, og kan bruges til at
vise, hvordan du kan arbejde med værktøjerne i din virksomhed. Du finder værktøjerne her >> https://www.bedrebundlinje.dk/vaerktoejer/
I bund og grund handler procesledelse om at sætte sund
fornuft i system. Det er hverken særlig svært eller ressourcekrævende, når man først er kommet i gang. Men
det kan være en fornuftig investering at hyre en konsulent, der kan hjælpe med at få forståelsen på plads og
komme rigtigt i gang.
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8. ’LEAN CONSTRUCTION ER KUN TIL UDFØRELSEN’
Vores undersøgelse viser, at de fleste opfatter Lean Construction som noget, der kun er relevant på byggepladsen.
Det er måske ikke så underligt, for det er på byggepladser-

”LC anvendes primært i udførelse,
og ændringer i projektmaterialer er
derfor et vilkår uden for procesarbejdets virkefelt. Det fulde udbytte
af procesarbejdet vil ikke blive realiseret, før hele processen tages med
som en helhed.”

ne, de fleste er stødt på proceskonceptet, og det er her, at
en stor del af indsatsen for at fremme Lean Construction er
sket. Men lige fra den første tanke om et byggeprojekt dukker op, kan det være værdiskabende at arbejde struktureret
med sine processer – og det giver rigtig god mening også
i det videre forløb gennem programmering og projektering.
Trimmet projektering giver en struktureret og involverende
tilgang til, hvordan projekteringsfasen planlægges og ledes.
Konceptet passer dermed som fod i hose med de projekteringsmetodikker og -processer, som 3D projektering i BIM
og introduktionen af VDC (Virtual Design & Construction)
har afstedkommet.

9. ’DE DIGITALE VÆRKTØJER OVERFLØDIGGØR
PROCESPLANLÆGNINGSVÆRKTØJER’
Der er i dag næsten ingen grænser for, hvad der kan bygges virtuelt, endda før første spadestik. Det er dog vigtigt at have et formål og afstemme den digitale indsats
med det byggeri, der skal udføres. Digitale værktøjer kan
være utroligt værdiskabende, men det kræver, at de bruges rigtigt, og at alle, der skal bruge dem, kan forstå og
betjene værktøjerne.
I afstemningen af, hvilke digitale værktøjer der skal bruges på det enkelte projekt, er det vigtigt at gøre brugerne opmærksomme på formålet med værktøjet og
hvordan det skal bruges. En IKT-aftale indeholder denne

10.

Samtidigt kan det kræve uddannelse af brugere af de digitale værktøjer, før det kan anvendes. Derfor er det vigtigt at afdække, om alle parter er kvalificerede til at arbejde med de digitale værktøjer, og identificere de områder,
hvor der er behov for uddannelse/nye kompetencer.

’MAN KAN IKKE STILLE KRAV OM BRUG AF PROCESVÆRKTØJER’

I vores undersøgelse har flere nævnt, at der ikke kan stilles
krav til, hvordan der arbejdes med processer, eller at disse
krav ikke virker.
Flere eksempler viser dog, at dette ikke nødvendigvis er
korrekt. Bygherrer – offentlige som private – kan tværtimod
med stort held stille krav til sine leverandører om, hvordan
de samarbejder og styrer deres processer.
Den private bygherre kan jo i sagens natur stille de krav han
vil. Men også ved offentlige udbud kan bygherren bede de
bydende beskrive, hvordan de agter at håndtere deres procesledelse – herunder eksplicit stille krav om Lean Construction. Det forudsætter dog, at projektet udbydes under
andre udbudsformer end ren priskonkurrence – fx ’udbud
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afstemning og forklaringer af både formål med værktøjer
og hvordan der skal samarbejdes digitalt. Det er derfor
vigtigt, at alle kender til IKT-aftalen, og at bygherre har
afstemt formål for det digitale samarbejde med projektet.

med forhandling’ eller ’konkurrencepræget dialog’.
Udbyder skal dog her være opmærksom på, at der ikke kun
skal stilles krav til, hvordan der skal arbejdes med processer, men at der også følges op på kravene med styring fra
krav-stiller. En sådan kravstillelse vil således engagere bygherren i en mere aktiv rolle processen igennem. Til gengæld
vil bygherren opnå en langt bedre indsigt i, hvordan processen og samarbejdet forløber.
På Lean Constructions hjemmeside kan du finde et udkast til
en udbudstekst du kan tilføje til dit udbud, der stiller krav om
Lean Construction i projektet. I case-samlingen kan du finde
eksempler på både almene og offentlige bygherrer, der har
haft succes med at stille proceskrav.

BRYD

BARRIERERNE
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BRYD BARRIERERNE!
’Sådan har vi da altid gjort’, reagerer nogle, når de første
gang stifter bekendtskab med principperne og metodikken
i Lean Construction.
Det har de nu næppe – i hvert fald sjældent metodisk og systematisk – men reaktionen viser, hvorfor Lean Construction ofte refereres til som ’struktureret sund fornuft’. For det
synes umiddelbart indlysende – og det er virkelig ikke særlig
indviklet eller svært at gå til. Det svære er at få det indarbejdet som en systematisk tilgang, at projektledelse også – og
måske især – handler om procesledelse. Og at prioritere det
i den organisation, der etableres om byggeprojektet.
Byggeri er samarbejde – og Lean Construction handler om
måden, vi samarbejder på. Derfor må alle med, hvis vi skal
lykkes med at bryde barriererne og hente de produktivitetsgevinster, der er potentiale for.
Den bedste drivkraft er de erfaringer, man gør sig selv. Men
for at komme så langt, må man jo prøve det af.
Det kan være, at man bliver involveret i et byggeprojekt, hvor
metodikken anvendes – eller dele af den. ’Lean light’ kalder
mange det for ikke at tage munden for fuld. Det er fint nok,
for det er udtryk for, at man har opdaget, at der er noget at
hente ved at arbejde med sine processer. Og har man først
erfaret det, vil man sandsynligvis få mod på at gå videre ad
den vej.
Andre vil måske blive inspireret ved at høre eller læse om
andres gode erfaringer – og få lyst til at sætte sig lidt mere
ind i det, som helt åbenlyst virker.
At lette vejen til at forstå, hvorfor det virker; blive inspireret
af, hvad andre har gjort – og få hjælp til selv at komme i gang.
Det er vejen, hvis det skal lykkes at bryde barriererne og få
hele branchen med i byggeriets produktive omstilling.
Lad os derfor runde af med en kort introduktion til Lean
Construction – og at bud på, hvordan man selv kommer i
gang med at bygge lean.
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LIDT OM LEAN CONSTRUCTION
Begrebet lean blev født i den japanske bilindustri i 1970’erne,
hvor Toyota tog fat på at gentænke produktionsprocessen i
bilfremstilling, som grundlæggende havde været uforandret
siden Henry Ford satte den på samlebånd et halvt århundrede tidligere. Med et skarpt fokus på værdiskabelse for slutkunden, at minimere spild (det som ikke skaber værdi), rette
fejl, sikre uhindret flow og optimere throughput opbyggede
Toyota en integreret just-in-time produktion, som satte helt
nye standarder for industriel produktion og lagde grunden
til, at den japanske bilindustri kunne erobre verden.
Principperne bag the Toyota Production System blev hurtigt
kopieret af andre industrier, og tankegangen om at slanke
arbejdsprocesser ved at fjerne spild og sikre forudsætningerne for, at tingene kan udføres som planlagt, har siden
bredt sig til mange andre erhverv, herunder offentlig administration, sygehusdrift og – byggeriet.
Begrebet Lean Construction opstod i 1990’erne, hvor forskere og byggefolk flere steder i verden, bl.a. i Finland og
USA, begyndte at oversætte Toyotas tanker til byggesektoren. Herhjemme stod daværende udviklingsdirektør i NIRAS,
Sven Bertelsen, tidligt i 1990’erne bag et forsøg med justin-time byggelogistik på et boligbyggeri i Hillerød. Det skete
i samarbejde med entreprenørfirmaet Højgaard & Schultz,
som sidst i 1990’erne mundede ud i det første danske bud
på Lean Construction, der i den danske oversættelse blev
døbt Trimmet Byggeri eller TrimByg.
Omkring samme tidspunkt fandt de forskellige nationale
bygge-lean miljøer sammen i the International Group for
Lean Construction, som siden har været det fælles forum for
diskussion og videreudvikling af lean-tænkning i byggesektoren.
Grundprincipperne i Lean Construction er dog uændrede.
Det handler, også i byggeriet, om at maksimere værdi for
kunden, minimere spild, rette fejl, sikre uhindret flow – og
optimere ’throughput’.

DET TRIMMEDE BYGGERI
Den måde, produktionen foregår på, er imidlertid anderledes i byggeriet end i en industriel produktion.
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Produktet er sjældent massefremstillet, men rummer ofte
ny arkitektur og dermed en vis grad af unika hver gang. Det
meste af produktionen foregår i fri luft på den plads, hvor
produktet skal have hjemme. Og de, der skal udføre produktionen, er ikke et integreret og sammentømret produktionsteam, men sammensat til lejligheden og nye for hinanden.
Disse forhold bevirker, at byggeriet ikke kan være forudsigeligt på samme måde som en industriel masseproduktion.
Byggeriet er i sin natur kaotisk, påpeger Sven Bertelsen i
’Det Uregerlige Projekt’*kilde på her – hvormed han mener,
at det ’er uforudsigeligt i det tidsperspektiv, vi ønsker, med
den nøjagtighed, vi behøver’.
Under de vilkår handler lean i byggeriet først og fremmest
om én ting, siger han:
At skabe pålidelighed!
•

Sørg for, at ting kan ske, når de skal ske – og derefter
at de vil ske.

•

Overlad til manden på stedet – ’the last planner’ – at tilrettelægge, hvordan de rent faktisk kommer til at ske.

•

Find årsagen, hvis noget alligevel ikke sker som planlagt – og sørg for, at den ikke gentager sig.

Disse principper rummer også forklaringen på, hvorfor et af
de allerførste værktøjer, der blev udviklet i Lean Construction (Last Planner System), stadig er det mest udbredte og
mest succesfulde – i en grad, så det for mange er synonymt
med lean i byggeriet.

LAST PLANNER SYSTEM
Last Planner System er et værktøj til løbende planlægning
og byggeledelse, der anvender involverende planlægning
og dynamisk tidsplanlægning til at sikre, at ting bliver udført
som forudsat under de uforudsigelige vilkår, byggeriet ofte
er underlagt.
Med Last Planner nedbrydes hovedtidsplanen til en udførelsesplanlægning på tre niveauer: Procesplanen, periodeplanen og ugeplanen.

Procesplanen tilrettelægger og afstemmer den mest hensigtsmæssige rækkefølge af de forskellige fags forskellige aktiviteter igennem udførelsen. Det sker gerne ved en
workshop med deltagelse af alle involverede fag, sådan at
de, hvis arbejde griber ind i hinanden, i fællesskab kan aftale,
hvordan de hver især kan komme til, når det passer bedst –
og samtidig give hinanden plads. Det hele foregår typisk ved
en lang tavle, hvor de forskellige entreprenører med post-it
sedler i hver sin farve kan lægge deres forskellige aktiviteter
ind i procesplanen.
Periodeplanen er en operationel plan for de nærmeste
ugers planlagte aktiviteter. Den udarbejdes af byggeledelsens ansvarlige for procesledelsen i samråd med de entreprenører, der lige nu arbejder på pladsen. Her afklares det,
om procesplanens aktiviteter kan udføres som planlagt, om
der er ændringer eller udfordringer, der skal løses. Periodeplanen er i sagens natur dynamisk og opdateres ugentligt.
Det sker typisk i forlængelse af ugemødet, hvor byggeledelsen sammen med de aktuelle formænd gør status over,
om de aftalte aktiviteter den forgangne uge er udført som
planlagt – og samtidig detaljeret planlægger den kommende ugeplan. Ugemødet er kernen i Last Planner, hvor de, der
har ansvaret for at få tingene gjort, i fællesskab aftaler, hvordan og hvornår det skal ske.
Anvendt på denne måde har Last Planner vist sig som et
uhyre effektivt planlægningsværktøj. Nogle vælger kun at
bruge dele af konceptet, fx et ugentligt tavlemøde, hvilket jo
er fint, hvis det giver værdi for dem. Men det er i kombinationen af de tre planer, at konceptet virkelig har sit potentiale.
De fleste oplever, at det giver større pålidelighed i tidsplanlægningen, ofte også en kortere byggetid. Dertil kommer
færre konflikter, et bedre arbejdsmiljø samt en større samhørighed og fælles ansvarlighed for den opgave, man samarbejder om, som kommer til udtryk ved større sikkerhed for
budget og aftalt kvalitet.

ANDRE VÆRKTØJER – OG ANDRE
ANVENDELSER
Last Planner er så udpræget det mest anvendte og udbredte procesværktøj. Men tænkningen bag lean udmønter sig
løbende i nye værktøjer og metodikker, der på forskellig vis

har vist sig at give værdi i bygge- og anlægsprojekter. Her er
nogle stykker:
•

Target Value Design: Forløb, hvor bygherre sætter en
’target cost’ og lader leveranceteams byde ind på hvad
der giver mest mulig værdi for pengene

•

Lean Six Sigma: En statistisk tilgang til at identificere
flaskehalse i en produktion/leverancesystem.

•

Takt Time Planning: Planlægning af byggeri efter en bestemt takt for områder, der giver en intuitiv forståelse af
tidsplaner. Anvendes ofte i sammenhæng med cyklogramplanlægning eller ”location-based-scheduling”.

•

Choosing By Advantages (CBA): Metode til at evaluere argumenter og synspunkter objektivt ved store beslutninger. I stedet for at evaluere fordele og ulemper,
omformuleres ulemper til fordele for konkurrerende alternativer. Herved skabes et mere positivt og objektivt
grundlag for diskussion og valg imellem alternativer.
Endvidere rummer metoden en høj grad af stringens
ift. hvordan man skelner mellem kriterier, kvalitative og
økonomiske fordele mv. hvilket samlet set bidrager til
objektivitet.

•

Lean IPD (Integrated Project Delivery): En lean-baseret
leverancemodel, hvor et partnerskab af virksomheder
forpligter sig på i fælleskab at pulje deres ressourcer
om at tilføre opgaven størst mulig værdi.

Som det fremgår, retter værktøjerne sig ikke alene mod udførelsen – og lean-principperne appellerer selvfølgelig også
til alle andre former for produktion end den, der foregår på
byggepladsen.
Lean findes også i en version til projekteringsfasen, kendt
som Lean Design eller Trimmet Projektering. Herhjemme har
bl.a. NIRAS haft succes med konceptet. Lean Design sætter
en proces op for, hvordan bygherres vision afstemmes med
budget, hvordan dette projekteres med sikkerhed for bygbarhed, og hvordan erfaringer, der er gjort i projekteringen,
viderebringes i udførelsen.
En guide til Trimmet Projektering kan findes på www.leanconstruction.dk, hvor man kan læse mere om barrierer og
forudsætninger for at lykkedes med Trimmet Projektering.
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I GANG MED LEAN CONSTRUCTION
Med de undersøgelser, der ligger til grund for denne rapport, har foreningen Lean Construction - DK og Boligfonden
Kuben ønsket at afdække de barrierer, der står i vejen for, at hele branchen kommer med i byggeriets produktive
omstilling.
Som rapporten har påvist, er der reelt en række barrierer, der er med til at hæmme og forsinke en udvikling, som – i
lyset af de gevinster, alle parter ville høste derved – nøgtern set burde ske langt hurtigere.
Men barriererne har mestendels karakter af myter og ubegrundede forestillinger. De er ikke strukturelle, bundet i
lovgivning eller andre objektive forhold. Og vi ser da også i disse år, at ledende aktører i alle dele af værdikæden, fra
bygherrer til udførende, målrettet bevæger sig i retning af mere integrerede måder at samarbejde og levere på.
Nu skal vi have alle med!
Med støtte fra Boligfonden Kuben søsætter foreningen Lean Construction DK derfor i efteråret 2019 et initiativ, som
skal få endnu flere af byggeriets aktører i gang med at kigge på og udvikle deres processer og virksomhed.
Centralt i initiativet står en ny formidlingsplatform på hjemmesiden leanconstruction.dk. Her – og i byggefagpressen
– vil der løbende blive publiceret inspirerende eksempler, hvor aktører i byggeriet fortæller om, hvordan de selv har
opnået fordele og høstet gevinster ved nye lean-inspirerede metodikker.
Case-historierne supplerer de vejledninger, bøger mv., som foreningen stiller til rådighed – tillige med inspirerende
medlemsmøder og informative arrangementer.
Foreningen Lean Construction - DK blev stiftet i 2003. Foreningen arbejder for at udvikle den danske byggebranche
ved at udbrede proceskonceptet Lean Construction og formidle eksempler på gode byggeprocesser. Se mere på
leanconstruction.dk
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HVOR KAN JEG LÆSE MERE?
VÆRKTØJER OG
VEJLEDNINGER:

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbogen er en samling af den danske viden om Lean Construction byggeprocessen (det vi kalder Trimmet Byggeri) og kan både give viden om ideerne
bag byggeprocessen og provokere til at tænke videre og udvikle sine egne
processer.
Håndbogen er gratis tilgængelig på Lean Construction DK’s hjemmeside

Guide til bedre projekter med
Trimmet Projektering

Guiden er et idékatalog for Trimmet Projektering, der viser nogle forskellige
ideer og værktøjer og kan inspirere til selv at udfordre og optimere projekteringsprocessen.
Guiden er gratis tilgængelig på Lean Construction DK’s hjemmeside

Guide til bedre planlægning
med Last Planner System

Guiden beskriver kort, hvordan de forskellige planlægningsniveauer fungerer i praksis. Det er ment som en inspiration til at gå i gang. Selve implementeringen bør dog understøttes af en person, der har prøvet det før.
Guiden er gratis tilgængelig på Lean Construction DK’s hjemmeside

Værdibyg vejledning:
Rigtigt fra start

Det er i byggeriets indledende faser, at der træffes afgørende beslutninger
for resten af forløbet. Ved at gøre sig de rigtige overvejelser og gennemføre
de rigtige aktiviteter tidligt, støbes fundamentet for en fremadrettet værdiskabende proces for alle parter.
Vejledningen er gratis tilgængelig på Værdibygs hjemmeside

Bygherreforeningen:
Pejlemærker for fremtidens
digitale samarbejde

Denne vejledning giver råd til hvilke krav der er nødvendige at stille, når byggeriet bliver stadig mere komplekst og metoder som bygningsinformationsmodellering (BIM) og virtual design and Construction (VDC) skal indarbejdes
effektivt i samarbejdet mellem byggeriets parter.
Publikationen er gratis tilgængelig på bygeherreforeningens hjemmeside

Værdibyg vejledning:
Inddragelse af underentreprenører

Vejledningen inspirerer entreprenører og underentreprenører til at samarbejde på nye måder, og giver en række konkrete værktøjer til at styrke procesplanlægningen, kommunikation og møderne igennem hele byggeprocessen.
Vejledningen er gratis tilgængelig på Værdibygs hjemmeside
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Værdibyg vejledning:
Etablering af samarbejde

Der peges igen og igen på, at det er det manglende samarbejde, der gør,
at et byggeprojekt kommer i vanskeligheder. Vejledningen anviser, hvordan
man simpelt kan få etableret samarbejdet – til glæde for både projektet og
projektdeltagerene.
Vejledningen er gratis tilgængelig på Værdibygs hjemmeside

Bygherreforeningen:
Fra papir til BIM

Guiden kan hjælpe byg- og driftsherrer med at implementere digitalisering,
der giver mening i relation til organisationen eller virksomhedens strategiske
målsætninger
Publikationen er gratis tilgængelig på bygeherreforeningens hjemmeside

CASES
Bedre byggeprocesser

15 cases om procesforbedringer, der fortæller hvilke konkrete initiativer der er gjort på en lang række forskellige projekter, og hvilke resultater det har givet.
Cases er tilgængelige i bogen: Bedre Byggeprocesser

Barriereprojektet

15 spritnye cases om procesforbedringer, der varierer fra den helt tidlige procesindsats på store projekter, til den lille ting der gør forskellen
i hverdagen på byggepladsen.
Alle cases er tilgængelige online

Værdibyg Cases

En bred samling cases, der sætter spot på hvordan Værdibygs anbefalinger om procesforbedringer kan skabe værdi i praksis
Alle cases er gratis tilgængelige online.
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