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Spild i byggeriet koster milliarder 

“Fejl og spildtid på landets byggepladser koster dyrt. Hvis 

blot 10 procent af  spildet blev fjernet, ville byggefirmaerne 
forbedre indtjeningen med 3,7 milliarder, viser nye bereg-

ninger fra BAT-kartellet.” Fagbladet 3F.

Nyt kæmpestudie:  
To tredjedele af  håndværkeres arbejdsdag er spildtid 

“Når en håndværker møder ind på byggepladsen, går hele 

66 procent - to tredjedele - af  arbejdsdagen med spildtid.

Fagforeningen 3F og privat entreprenør vil forbedre arbejd-

smiljøet og styrke indtjeningen ved at skrue op for produkti-

viteten i byggebranchen.” Fagbladet 3F.

Ekstremt meget spild 

“Der er ekstremt meget spild af  ressourcer i byggebranchen, 

fordi der ikke bliver tænkt rationelt og effektivt, og det er jo 

spild af  bygherrens penge i sidste ende. Hvor ofte har vi ikke 

været ude på byggerier og færdiggjort en del af  vort arbejde, 

der bagefter skal gøres om, fordi der ikke lige var tænkt på at 

få nogle installationer korrekt placeret, eller fordi det udførte 

arbejde inden vor opgave ikke var helt gennemtænkt. Der 

er masser af  eksempler herpå, og der kunne spares mange 

penge.” 

Marianne Hemicke, adm. dir. i N.H. Hansen & Søn A/S 

“

PROBLEM I DAG: 

Fordeling af  arbejdstiden på byggeplads

Spild

Produktion

Forberedelse

Baggrund:



Fordele ved at gennemføre forløbet som Lean 
Manager:

Du får fjernet spild i egen virksomhed. (typisk 10%) under 

uddannelsen.

Du får redskaber til at forbedre i hverdagen, så du fastholder 

efter uddannelsen.

Du får gladere kunder og bliver mere konkurrencedygtig

Du får en øget faktureringsgrad

Du opnår bedre planlægning

Du får mere tilfredshed i hverdagen

Kort sagt forbedret produktivitet, kvalitet og trivsel.

Introduktion til Lean Manager i
Bygge og anlægsbranchen 

Vil du gerne forbedre bundlinjen?

Fremtidsbillede
”når forbedringer er gennemført”

Projektinitiering.
(forberedelse af  forbedringsprojekt) 

Visuel styring
 

Analyse af  nu-situationen 

Audit og fastholdelse 

Eksamen

2 dage

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

40 min

Hvad er lean i bygge og anlæg. Af  nogle kaldet timmet byggeri, og hvad kan vi få ud af  det
Kundefokus og værdi for kunden
Introduktion til lean i bygge og anlægsbranchen
Effektivitet, kvalitet og trivsel i ét samspil ved brug af  lean værktøjer

Der udarbejdes flow, skitser mm. For fremtidig arbejdsgange i 
egen virksomhed, hvor spild er minimeret.
Der  sættes mål og trænes i relevante redskaber til at realiser 
målet.

Ud fra korte oplæg arbejder, der med planlægning af  eget 
forbedringsprojekt (case egen virksomhed)
Herunder brændende platform, vision, mål, interessenter og 
kommunikation af  projektet.

Der arbejdes med synlig planlægning og metoder til synlig 
opfølgning, målstyring samt forbedringsarbejde .

Der arbejdes med at analyser du-situationen og identificering 
af  forbedringspotentiale, herunder spild i egen hverdag. Der 
bliver sat tal på spild og mål for realisering.
Der skabes desuden et godt grundlag for at arbejde 

Der arbejdes med metoder ti at få alle ansatte med og fasthol-
de forbedringer samt løbende udvikling i hverdagen.  Desuden 
finpuses egen case som forberedelse til eksamen.

Du bliver eksamineret med udgangspunkt i din egen case og 
får ud over eksamen
 derved en god sparring på realisering af  eget potentiale

Uddannelsen:

Formål:  

 At bibringe Bygge og anlægs ansvarlige ledere og nøglem-

edarbejder relevante redskaber således, at de kan optimere 

arbejdet til glæde for kunder, ejere og medarbejdere.

 
Opbygning: 

6 moduler og i alt 7 dage + eksamen. Hjemmearbejde imel-

lem hvert modul. Der arbejdes med konkrete udfordringer 

fra deltagernes hverdag.

 
Eksamen: 

Uddannelsen afsluttes med en certificering som Lean Man-

ager.


