
  

Ja, Ja, Ja………. 

Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean 
Design og Lean projektering…… 

Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan kan vi gøre i 
virkeligheden? 

Lean Design og projektering set fra projekt (og 
entreprenør) perspektiv 

 

URBANPLANEN 

– en case med et touch af Lean design og Lean 
projektering. 
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Lean Design og projektering set fra projektperspektiv 
  

Projektdata: Hvad er Urbanplanen ? 
Udskiftning af facader, renovering af ventilation, tage samt og udearealer  

Byggeperiode: 2007 – 2010.  

 

Økonomi : Samlede håndværkerudgifter inkl. projektering: kr. 373 mil. ekskl. moms og inkl. 
tilvalg. 

 

 

 

 

 

Renoveringen omfattede: 

- ca. 2.000 almene boliger 

- ca. 6.000 beboere 

- ca. 80.000 m2 facade 

- ca. 170.000 timer for E&P håndværkere 



 

 

Værdioptimering i Urbanprojektet 

Udfordringer fra projekt-perspektiv: 

Økonomistyring – ansvar og overblik (muligheder og 
konsekvens) 

Risikostyring – vi kender/håndterer ikke altid de rigtige risici  

Lang projekteringsproces  – også for beboerne 

Lang byggeproces – for alle 

Hvordan sikres den rigtige motivation for alle 
projektdeltagerne?  

Beboerinddragelse – hvordan motiveres den? 

Sikre en god produktion – beslutninger til tiden 

Fleksibilitet kræver stor styring   

Mange interessenter – meget kommunikation – mange 
”kulturer” 

 

 



 

 

Lean-elementer i Urbanplanen 

Maksimering af værdi: 

• Definition af værdisæt 

• Brugerdreven innovation 

• Beboer-inddragelse 

• Fleksibilitet – beboer tilvalg 

• Fleksibel proces – nye uerkendte 
værdier skulle kunne håndteres 

• Tidsplan blev overholdt incl. ekstra 
tilvalg svarende til ca. 50% forøgelse af 
byggesummen. 
 



 

 

Lean-elementer i Urbanplanen 

Minimering af spild: 
• Meget tidlig involvering af de udførende 

• Trimmet projektering – Last Planner System 

• Workshop projektering – ”closter groups” 

• Projektering samtidig med byggeri af prøve – inddragelse af 
håndværkernes kompetencer 

• Industrialisering af byggeprocessen 

• Tidsplan – flow-fokus og løbende procesoptimering (kaizen) 

• Introduktion af minimering af fejl: bl.a. ved Poka Yoge 

• Just in Time – logistik 

• Kvalitetssikring og granskning 

• ”Stop the line” i produktionen for at ændre og lærer 

• 5 x hvad er årsagen? 

• Gemba/flow og flaskehalse – go and see.  

 

 



 

 

Hvad får man ud af at tænke i Lean 
Design og projektering ? 
 

På baggrund af erfaringerne fra Urbanplanen  

Økonomi der holder: Fælles budgetforståelse og -ansvar 

Størst mulig værdiskabelse inden for de økonomiske rammer 

• Et projektforløb der er tilpasset bygherres værdier på både resultat og proces 

• Et projektforløb der er tilpasset en effektiv projekteringsproces  

• Et projektforløb der er fleksibelt og kan håndterer ønsker, ændringer og risici.  

 

Alt sammen i et forløb med mange interes- 

senter, meget kommunikation og flere ”kulturer”. 

 

 

 

 



Hvordan gjorde vi? 

 

Vi arbejdede i et partnerings-SAMARMBEJDE 

Med fokus på især værdiskabelsen og produktivitet 

  

Men hvad betød det?  

• Mest mulig værdi inden for den økonomiske ramme 

• Minimering af spild 

• Tidlig inddragelse af entreprenøren 

• Tillid i stedet for "billigste pris” 

• ”Åbne bøger” mellem entreprenør og bygherre 

• Risiko og muligheder deles – incitament og 
konsekvens. 

 

Det tror vi på kan giver mest mulig værdi og bedst proces 

  - også efter projektet i Urbanplanen 



Projekt: Nytænkning af kompetenceudvikling af  
medarbejdere i Enemærke & Petersen a/s 
 
Effektiv logistik: (Eksempel udlånt fra havesjak) 
Der forudsættes syv platforme! 

Hele flowet for 1 opgang sættes til 18 dage 

Beregningen er baseret på en bemanding på 12 håndværkere 

Aflevering er beregnet til 3 ½  dag pr. opgang 

Materialer ”Just in time”  – hverken mere eller mindre 

Logistik er lig med en rigtig pakning og mærkning – det kunne også 
gælde skruer/løsdele 

Illustrationen viser et 18 dages kalkuleret flow pr. opgang for havesjakket 

 



 

 

Trimmet projektering 

 

 

 

 

 



Trimmet projektering af 
hovedprojekt på Urbanplanen 

• Procesplanlægning 
– hvad skal projekteres hvornår og hvilke 

afhængigheder har vi? 
– projekteringsplan og -tidsplan 

• 8 – ugers plan 
– Aftale om hvad der skal ske 
– forhindringsanalyse 
– læring – hvorfor overholdes aftaler ikke? 

• Workshop projektering 
– afgrænsede emner 
– de rette kompetencer inddrages 

 
 



 



 



 



 



Hvorfor trimmet projektering? 
• Mindre spild - større værdi 

– Inddragelse giver ansvar  
 

• Inddragelse af de rette kompetencer 
– Arkitekter, ingeniører og bygherre løser mange forhold samtidigt 
– Entreprenører og leverandører inddrages i projekteringen 
– Bedre bygbarhed – bedre løsninger tilrettet byggefasen 
– Større sikkerhed for budgettet overholdes – entreprenøren kan 

regne priser 
  

• Projektmateriale tilrettet entreprenøren og håndværkerne – bedre 
byggeproces. Beskrivelser på tegninger og tegninger i A3 format der 
kan håndteres på byggepladsen 
 

tilbage 
 



Projekt: Nytænkning af kompetenceudvikling af  
medarbejdere i Enemærke & Petersen a/s 
 

Den digitale skurbog 

Billedet viser en 
læringssituation på 
Urban – og 
illustrerer, hvordan 
svendene udvikler 
tingene nedefra og 
op. 

En form for 
management for 
ansatte. 
tilbage 



Produkt - bygningsdele og mængde 
Produktklassifikation: 
1. Bebyggelse 
2. Bygning og udeareal 
3. Rum og facader 
4. Bygningsdele 
5. Komponenter 
6. Materialer 

Parterne har forskellig fokus: 
- Kunden og brugerne ser ’produktet’ fra oven ↓ 
- Produktionen ser ’produktet’ fra neden ↑ 

Fokus på ikke kun på 31 bygninger, 
men på opgange, facader og bygningsdele 

Foto: NHBertelsen 

Foto: NHBertelsen 


