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Teknologisk Institut 
Idé & Vækst 

Evalueringsrapport 

Byggepladslogistik  

Indledning 
Projektet er støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og har som 
hovedformål at forbedre logistikken på byggepladsen.  
Jakon A/S har stået for projektet. Det vil sige udviklet, ledet og gennemført hele 
forløbet. 
Projektet blev gennemført i relation til arbejdet på Tryg-ombygning i Ballerup. 
Teknologisk Institut har fulgt projektet, foretaget evalueringen og skrevet 
nærværende rapport. 
 
Projektet skal bidrage til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirke til en 
højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø. 
 
Projektets logik er: 

• Opkvalificering af medarbejdere ved uddannelse på AMU-kurser  
• Samarbejde mellem fagene om procesplan 
• Samarbejde med leverandør om afhentning 

 
Dette skal udvikle: 

• Arbejdsmetoder, som involverer den enkelte medarbejder i større dele af 
processen 

• Ny organiseringsform med selvfungerende produktionsgrupper 
• Samarbejde om byggepladsens indretning m.v.  

 
Som skal give: 

• Øget engagement, arbejdsglæde og motivation hos den enkelte 
• Et bedre arbejdsmiljø, færre fejl og større effektivitet på pladsen 
• Erfaring og bidrag til en udvikling af innovativt samarbejde i branchen. 

 
Man kan stille spørgsmålet, om dette er noget særligt, og om det ikke er noget, der er 
sagt så tit. Hertil kan vel blot siges, at dette er et eksempel på at starte en forandring, 
og et forsøg på at opsamle erfaringer fra en gennemførelse af processen. Man kan 
fristes til at citere: 
 
”Det er ikke den stærkeste, der overlever.  
Heller ikke den mest intelligente.  
Det er den, der er mest modtagelig for forandring.” 
   Charles Darwin  
 
Om projektet henvises i øvrigt til bilag 1. Projektbeskrivelse. 

http://www.teknologisk.dk/�
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Kort opsamling 
 
Projektet følger to spor, et byggepladsinternt og et byggepladseksternt. 
Byggepladsinternt er samarbejdet mellem virksomhederne og fagene på pladsen. 
Byggepladseksternt er samarbejdet med virksomheder, der leverer og afhenter fra 
pladsen.  
 
Byggepladsinternt var et medarbejderinddragende arbejde, som blev indledt med et 
uddannelsesforløb indeholdende en række AMU-moduler og et socialt element.  
 
Uddannelsen blev tilbudt alle virksomheder på pladsen, og en overvejende del deltog. 
Det var en god måde at kombinere uddannelse med medarbejdernes erfaringer fra 
hverdagen. 
 
Resultatet var en medarbejderudarbejdet procesplan, som på forbilledlig vis 
integrerede de enkelte fag og havde stor robusthed. Desuden gav det et enestående 
gensidigt kendskab til hinandens opgaver, og sammen med uddannelsens sociale 
element medførte det udvikling af et rigtig godt arbejdsmiljø og samarbejde på 
pladsen. En række fælles aftaler om respektzoner, oplagsplads mv. blev indgået og 
formidlet til dem, der ikke havde deltaget.  
Opfølgende blev arbejdet gennemført i model af Trimmet Byggeri. 
 
Sideløbende blev gennemført et byggepladseksternt tæt samarbejde med en 
leverandørvirksomhed og en renovationsvirksomhed, som sørgede for bortskaffelse af 
affald. 
Arbejdet forløb som en møderække, hvor gensidige ønsker og krav dannede 
udgangspunkt for et udviklingsarbejde. 
 
Resultatet var en for alle parter meget hensigtsmæssig indretning af byggepladsen. 
Desuden blev udviklet en række skemaer og procedurer, som lettede 
bestillingsarbejdet og modvirkede fejl. Undervejs blev desuden udviklet konkrete 
løsninger, som løste aktuelle behov. 
 
Sammenhængende blev skabt en byggeplads, hvor der fra alles side blev udvist et 
stort engagement baseret på gensidig tillid og åbenhed. 
Der blev holdt fokus på ansvarsfordeling, aftaler og løsninger i stedet for bøvl og 
problemer. 
 
Alt i alt skabtes en proces, som gennem inddragelse af medarbejderes potentialer og 
leverandørers kompetencer resulterede i en meget velkørende byggeplads.  
 
Byggeriet blev gennemført hurtigere end planlagt (før frist), og det var muligt at 
indarbejde bygherreønsker undervejs i processen. Omfanget af fejl og mangler var 
begrænset, og disse blev oprettet hurtigt.  
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Beskrivelse 
Projektet følger et byggepladsinternt spor og et byggepladseksternt spor.  
De to spor er beskrevet dels faktuelt/resultatmæssigt, dels oplevelses-
/procesmæssigt. Evalueringen er gennemført dels som en fakta-opsamling, dels som 
en interview- undersøgelse, hvor medarbejdere, ledere, leverandører og rådgivere har 
deltaget. 
 
Afsluttende er skrevet et afsnit, som dels opsamler anbefalinger, dels perspektiverer 
projektet. 

Byggepladsinternt arbejde 
Formålet med denne del af projektet var gennem uddannelse at få medarbejderne 
kvalificeret til at medvirke til at nytænke metoder til at planlægge og gennemføre 
byggesager på grundlag af en detaljeret logistikplanlægning. Herved ville 
medarbejderne få stor indflydelse på hele byggeprocessen, arbejdets tilrettelæggelse 
og gennemførelse, i forhold til de rammer, som myndigheder og Arbejdsmiljøloven 
stiller i et forpligtende samarbejde.  
 
Det var målet at skabe en arbejdsmetode med selvfungerende produktionsgrupper.  
Et vigtigt element i dette arbejde var etablering af en organisering, hvor den enkelte 
medarbejder involveres i de besluttende processer, med ansvar for tilrettelæggelse af 
arbejdet, indkøb af materialer m.v.  
 
Projektet bygger på medarbejderudvikling og uddannelser, dels ved at ændre 
samarbejdsformer og dels ved at inddrage AMU-kurser til at understøtte processen. 
 
Projektet søger herigennem at forbedre arbejdsmiljøet og øge engagement og 
arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder. 
Dette skal bidrage til en forøget kvalitet med færre fejl og en større effektivitet i 
byggesager.  
 
Projektet fulgte følgende overordnede forløb: 
Procesdesign:  

Kick-off og planlægningsmøder med alle involverede parter.   
Byggeriets design:  

Alle involverede deltager i planlægning, opbygning og strukturering af 
samarbejdet, trimmet byggeri og den tilknyttede byggepladslogistik, samt 
arbejdsmiljø - PSS. 

Byggeriets udførelse:  
De udførende deltager i projektgranskningen og er med til at sikre 
gennemførelsen af byggesagen i praksis. 

Aflevering, evaluering og perspektivering:  
Byggesagen og byggeprocessen evalueres og de indhøstede erfaringer 
beskrives. 
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Der var et hul i tidsplanen mellem udførelse af opførelsen af to dele af byggeriet. 
Herved var der mulighed for at gennemføre en opstartsuddannelse for alle 
medvirkende på byggepladsen.  
Uddannelsen blev udført i samarbejde med Erhvervsakademiet Nordsjælland i Hillerød 
og blev gennemført i lokaler, som Tryg stillede til rådighed. 
 
Uddannelsen indeholdt 6 AMU-uddannelsesmoduler (11 dage i alt), som på grund af, 
at de blev gennemført i sammenhæng, kunne gennemføres 2 dage kortere end 
normalt. Forløbet blev desuden udvidet med ½ dags socialt arrangement (skydebane-
øvelse m.m.), som alene havde sigte på at lære hinanden at kende. På kurserne 
arbejdede håndværkerne i øvrigt i blandede grupper. 
 
Udgangspunktet for uddannelsen var det konkrete arbejde, der skulle gennemføres på 
byggepladsen, hvorved det blev sikret, at uddannelseselementet kom i samspil med 
håndværkernes erfaringer. 
 
Alle virksomheder på pladsen blev inviteret. Fra Bravida deltog 2 ventilationsfolk og 5 
CTS-installatører. Fra BT-gulve deltog 2 mand, og fra Jakon deltog 8 tømrere og 2 
byggeledere. På kurset savnede man desværre elektrikerne, malerne, VVS’erne og 
nedriverne. 
 
Det konkrete udbytte af kurset var en gennemgang af projektet, som gav en 
procesplan, der var meget smidig, og som ved en detaljeret integration af de enkelte 
fag gav en samlet tidsforkortelse på 2 dage i forhold til byggeledernes egne planer. 
 
Dette arbejde med procesplanen gav desuden håndværkerne en dyb indsigt i 
hinandens opgaver og udfordringer, som var afgørende for gennemførelsen af et mere 
fejlfrit arbejde efterfølgende. 
 
Endvidere blev grunden lagt for organisering af arbejdet, gennemførelsen af arbejdet 
efter ”Trimmet byggeri” og anvendelse af ”Byggeweb” m.v. 
 
Det var et arbejde, som derefter foregik i stor åbenhed. Dette har været en meget 
vigtig faktor i udviklingen af en organisering af arbejdet, hvor en stadig større del af 
ansvaret for eksempelvis bestilling af materialer flyttes til håndværkerne. 
 
Som et andet meget konkret resultat blev indgået aftaler om respektzoner langs 
vægge, om plads til henstilling af materialer, om materialer på paller m.v. - aftaler, 
som sikrede, at alle kunne komme til, at man ikke var i vejen for hinanden og samlet 
set fik en ryddelig byggeplads. Dette blev respekteret også af de fag, der ikke deltog i 
uddannelsesforløbet. 
 
Samlet set var uddannelsesforløbet med til at sætte en rigtig god proces. 
 
Erfaringerne fra projektet indgår i et fortsat arbejde med at udvikle egentlige 
produktionskort. 
 
Ved efterfølgende interviews blev de positive virkninger beskrevet som hængende 
sammen på følgende måde: 
 



5 
 

1. Social aktivitet - medførte 
• Man har det socialt godt sammen 
• Holdningerne er ændret til sammenhold 
• Udfordringer tages op løbende 

2. Fælles procesplan - medførte 
• Imponerende god og robust plan 
• Indsigt i hinandens del af projektet 
• Forståelse for hinandens tidsplaner 
• Mere hensigtsmæssig ”sammenfletning” 
• Man har fælles ejerskab og mål 
• Og ikke mindst – fælles aftaler for alle på pladsen 

3. Umiddelbare effekter heraf 
• Større opmærksomhed på aftaler 
• Større åbenhed og tillid 
• Tro på planen og et større engagement 
• Fra problemer/bøvl til løsninger 
• Lettere at snakke løsninger undervejs 

4. Hvilket blandt andet gav 
• Reduktion i fejl/mangler og hurtigere opretning 
• Hurtigere opfølgning 
• Muligt at indarbejde bygherreønsker 
• Mindre affald, der flyder på pladsen - oprydning løbende 
• Gode formandsmøder 

 
 
En anden måde at se det på er at beskrive det som en positiv selvforstærkende 
cirkelbevægelse, som illustreret herunder. 
 
Et gensidigt kendskab og fælles planer og aftaler medfører, at man engageret tør tage 
ansvar for arbejdet. Dette ansvar og engagement gør, at man bliver hjælpsom, 
fleksibel og har fokus på løsninger. Dette fokus og hjælpsomheden forøger det 
gensidige kendskab og styrker de fælles planer. 
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Denne proces understøttes af en række vigtige bidrag. 
 
Grundlæggende syn og rigtig opstart. 
Det vil sige, at man skal tro på, at medarbejderinddragelse på sigt er det rigtige. At 
der i dette ligger den respekt og anerkendelse af medarbejdernes kompetence og 
viden, som kan nyttiggøres. Det skal i forlængelse heraf være en opstart, som er 
handlingsrettet, og som slår de rigtige toner an. 
 
Tillid og åbenhed om kroner og organisering og møder. Det skal være klart, at 
man ikke har bagvedliggende tanker, som kan give anledning til mistro om, at nogen 
prøver at maksimere på andres bekostning. Ligeledes skal man have en 
mødestruktur, som understøtter de positive træk ved at inddrage, og have en fast 
dagsorden, som sikrer, at man gensidigt får taget de rigtige ting op. 
 
Ændringer og samarbejde med eksterne.  
Når man har en åben og involverende tilgang til ændringer, er man åben over for 
andres ønsker og kan så inddrage udefrakommendes ideer og tanker.  
 

Byggepladseksternt arbejde 
 
Denne del af projektet skulle etablere et innovativt, tværgående samarbejde med to 
udvalgte leverandører, som selvstændigt deltog i projektet og bidrog med diverse 
input, ønsker og krav til bestilling og levering af byggematerialer, bortskaffelse af 
affald m.v., byggepladsens udformning, planlægning og indretning.  
 
Det skulle være et forpligtende samarbejde og en mere systematisk tilgang mellem 
parterne, og herved sikre en mere hensigtsmæssig udformning og indretning af 
byggepladsen, og sikre en effektiv byggeproces med en gennemført logistik på 
byggepladsen.  
 
Jakon A/S, Stark Trælast og Byggecenter samt Marius Pedersen A/S Affaldsbehandling 
deltog i dette arbejde. 
 
Arbejdet var organiseret som en mødevirksomhed, hvor man gennemførte en løbende 
innovationsproces. Problemer blev identificeret og analyseret, nye løsninger blev 
udviklet og besluttet. De nye løsninger blev efterfølgende implementeret, og 
erfaringerne blev siden drøftet på følgende møder.  
 
Der blev fra starten fastlagt en mødeplan med 1 møde hver anden måned. Der har 
således været afholdt 6 møder. 
 
Det konkrete resultat på leverandørområdet har været udvikling af bestillingslister og 
leveranceplaner. Dette har givet en meget sikrere og nemmere bestilling og leverance 
af materialer. Man har sjældent været i tvivl om, hvad der var til hvem og hvor. En 
afledt effekt heraf har været en forøget andel af materialer bestilt på fixmål. 
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På affaldsområdet er der blevet udviklet en løsning, som containermæssigt (størrelse 
og udformning) er tilpasset byggepladsen. Denne løsning er kommet i stand ved, at 
Marius Pedersen er inddraget tidligt i planlægningen og herved har kunnet fungere 
som konsulenter, dels ved valg af containere og placering af samme, samt forslag om 
mindre mobile beholdere til sortering og bortskaffelse af byggeaffald. Dette har 
medført, at det har været meget lettere at holde byggepladsen ryddelig. 
 
Marius Pedersen har desuden udarbejdet en pjece, som enkelt beskriver, hvorledes 
affaldet skal fraktioneres, samt de prismæssige konsekvenser af manglende sortering. 
Dette har hjulpet håndværkerne meget, da fejl i sortering ikke har været på grund af 
”ond vilje”, men manglende information, som har givet uhensigtsmæssige og dyre 
tømninger. 
 
Pjecen er understøttet af piktogrammer på containere, som endvidere er nummeret. 
Desuden er udviklet et bestillingsskema, som har gjort det nemmere dels at rekvirere 
tømning, dels at sikre sig, at det er den rigtige container, der bliver tømt. 
 
Sammenhængende er det vurderingen, at det har givet mindre affald og herigennem 
mindre kørsel og belastning af miljøet. 
 
Det faste forløb i møderne havde en række positive konsekvenser. For det første gav 
det mulighed for at fastholde en udbytterig fortløbende proces, som gav en række 
gode løsninger. Det sikrede desuden en rigtig god kontakt til folkene på 
byggepladsen, med mulighed for gensidig inspiration. 
 
Det var afgørende for det positive udbytte, at virksomhederne var med fra starten, 
hvorved den ekspertise, som lå hos henholdsvis leverandør og affaldsafhentning, 
kunne nyttiggøres. Som en af virksomhederne udtrykte det ”skiftede rollen fra 
leverandør til konsulent”. 
 
Det er vigtigt at fastholde, at dagsordenen for møderne var udvikling. Herved sikredes 
det, at arbejdet ikke blev almindelig drift og problemsnak, men i stedet blev 
udgangspunkt for samarbejde om nye løsninger. 
Denne fastholden sikrede desuden, at man i fællesskab opbyggede en metode for 
dette udviklingsarbejde. 
 
Det var den fælles opfattelse af arbejdet, at man skulle være åben om egne interesser 
i projektet. På den måde blev de helt legitime interesser for at nyttiggøre nye ideer, 
samt optimeringsinteresser, vigtige elementer i de nye løsninger.  
 

Perspektiver af projektet 
Indledningsvis kan det fastslås, at der er et stort potentiale i, at håndværkerne kan og 
vil deltage i et sådant arbejde, og påtage sig det ansvar, som en deltagelse 
nødvendigvis medfører. 
 
I lyset heraf kan man forestille sig projektets resultater samlet i en slags opskrift eller 
huskeliste for et sådant arbejde. 
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For det byggepladsinterne arbejde (virksomhederne, der skal arbejde på pladsen) 
kunne den omfatte følgende:  
 

• Inden opstart af et projekt/byggeplads skal man huske: 
– at inddragelse er nødvendig 
– at alle tiltag, man sætter i gang, påvirker hinanden 
– at procesplan/logistik skal udarbejdes af dem, der skal følge den  

• Ved selve opstarten skal man huske: 
– at etablere en engagerende opstart (evt. ved kursus) 
– at alle fag skal med 
– at man skal blande fagene under arbejdet 
– at der skal være et socialt element 
– at man skal trække på folks erfaringer under opbygning af en procesplan 
– at AM og PSS skal med på dagsordnen 
– at få leverandører og affaldsfolk med under indretning af byggepladsen 
– at indgå nødvendige aftaler om byggepladsen – og skrive dem ned 
– at de ”store fag” skal føre an – specielt, hvis ikke alle har kunnet deltage 

i opstarten 
• Under udførelsen af arbejdet skal man huske: 

– at holde en fast mødestruktur med fast dagsorden 
– at følge op på indgåede aftaler – skal kunne ses/læses på pladsen 
– at evaluere samarbejdet med mellemrum 

 
For det byggepladseksterne arbejde (leverandører m.v. til pladsen) kan den se 
således ud: 

• Eksterne parter skal være med fra starten under etablering og planlægning 
– Det er afgørende at få viden og forslag med fra de vigtigste aktører 

• Sikre sig, at man har faste kontakter hos virksomhederne  
– Det skal være en række personer, som vil være med til stadigt at udvikle 
– Det skal være folk, som deltager i det daglige arbejde omkring pladsen 
– De skal have baglandet i orden i relation til indgåelse af aftaler 

• Der skal etableres en fast møderække 
– Dette sikrer en fremdrift i nye løsninger 
– Dette sikrer, at man hverken gemmer eller glemmer udfordringer 

• Mødearbejdet skal tage udgangspunkt i en indarbejdet procedure for udvikling, 
eksempelvis: 

– Ønsker, behov, problemer, udfordringer 
– Prioritering 
– Drøftelse af muligheder 
– Afprøve i virkeligheden 
– Udvikle en række færdige løsninger 

 
 
Endelig efterlader projektet selvfølgelig en række spørgsmål og udfordringer, som 
enten kræver beslutning/overvejelse i hvert enkelt tilfælde, eller som lægger op til at 
samle erfaringer fra andre lignende projekter i fremtiden, hvor man vil arbejde med 
byggepladslogistik. 
 
Omkring opstart/igangsættelse er det vigtigt at få overvejet, hvordan man kan klare 
”en lodret opstart”. Utrolig mange gange er det svært at finde tiden til et 
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opstartsforløb, som i dette projekt. Ligeledes kunne det være en overvejelse, om man 
kunne starte med andet end et kursus, og i givet fald hvor kort et forløb der er 
nødvendigt for at få de positive virkninger. 
 
På sigt kunne det være en overvejelse værd, hvordan man kan sikre et opstartsforløb, 
evt. som bygherrekrav eller del af udbud, og hvordan man kan sikre sig, at alle fag 
deltager. 
 
Dette forløb viste, at man skal give det en særlig overvejelse, hvordan man fastholder 
aftaler og den positive stemning. Herunder på hvilken måde man kan sikre, ”at man 
ikke falder af på den” og vender tilbage til fortidens dårligdomme i løbet af en lang 
byggeperiode. 
 
Konkret vil dette projekt starte overvejelser om, hvordan og til hvem man kan sprede 
de indhøstede erfaringer og opsamle bidrag til en fortsat udvikling. 
 
Det skal nævnes, at der i forlængelse af ovennævnte vil blive udarbejdet et 
”slideshow”, som i kort form refererer projektet og dets resultater.  
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Bilag 1 
Projektbeskrivelse til Byggeriets Udviklingsfond 
 
1 Faktuelle oplysninger 

1.1 

16. april 2009 

Datering (dato for indsendelse af ansøgning) 

1.2 

Logistik på byggepladsen 

Projektets emne og titel 

1.3 

Jakon A/S, Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup – Uddannelsesansvarlig Jørgen 
Abildgaard Nielsen, tlf. 4483 0234 mobil 4076 0243 

Projektansøgeren - navn, kontaktmulighed og projekt-relation 

Fællestillidsrepræsentant og formand for Jakons Svendeklub Svend Petersen, tlf. 4483 
0200, mobil 4076 1011 - www.svendeklubben.dk 

1.4 

Teknologisk Institut, Stark Trælast og Byggecenter, Marius Pedersen A/S 

Affaldsbehandling, Erhvervsakademiet Nordsjælland, Jakons Svendeklub, fællesklub 

for murere, snedkere og tømrere, samt Jakon A/S.  

Deltagere og interessenter i øvrigt til projektet 

2 Projektbeskrivelse 

2.1 

Jakon har i en del år arbejdet med udvikling af samarbejdet på byggepladserne. 
Medarbejderne har medvirket i processen gennem deltagelse i en række 
udviklingsgrupper. Projektet vedrørende logistik på byggepladsen udspringer af dette 
udviklingsarbejde. Et af de væsentlige mål med dette arbejde, har været at få skabt en 
arbejdsmetode, hvor de traditionelle arbejdsformer og normer ændres eller nedbrydes 
og erstattes af selvfungerende produktionsgrupper. Et vigtigt element i dette arbejde er 
etablering af en grundlæggende organisering, hvor den enkelte medarbejder, i større 
omfang end hidtil, involveres i de besluttende processer med ansvar for 
tilrettelæggelse af arbejdet, indkøb af materialer m.v.  

Idé og baggrund for projektet (hvordan opfylder projektet fondens formål)                                                                         

Et af målene for projektet er, gennem medarbejderudvikling og uddannelser, at sikre 
læring på byggepladsen, dels ved ændrede samarbejdsarbejdsformer og dels ved at 
inddrage AMU-kurser til at understøtte processen. 

Jakon er overbevist om at denne involvering vil medføre et langt større engagement 
hos den enkelte medarbejder, en forbedring af arbejdsmiljøet, en større motivation for 
arbejdet og en større arbejdsglæde generelt. I forlængelse af dette, tror vi på at 
projektet vil bidrage til en forøget kvalitet med færre fejl og en større effektivitet i 
byggesager.  

Derudover er det vores mål at skabe et innovativt tværgående samarbejde, med 
inddragelse af leverandører af byggematerialer og et renovationsselskab, der sørger 
for bortskaffelse af materialerester og affald i byggeprocessen. Vi tror på at et 
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forpligtende samarbejde og en mere systematisk tilgang mellem parterne, vil være 
med til at sikre en effektiv byggeproces med en gennemført logistik på byggepladsen.  

Videre er det også tanken at gennemføre projektet i samarbejde med en skole, der skal 
sikre at medarbejderne løbende bliver opkvalificeret med både faglige og personlige 
kvalifikationer i løbet af byggeprocessen, med bl.a. LEAN, Kvalitet, Arbejdsmiljø og 
Samarbejde. 

Projektet gennemføres ud fra principperne fra BygSol og Trimmet byggeri.  

Et af målene for projektet er, at sikre læring på byggepladsen, dels ved ændrede 
samarbejdsarbejdsformer og dels ved at inddrage AMU-kurser til at understøtte 
processen. Derudover er det ligeledes et mål at afprøve nye samarbejder med 
leverandører til levering og bortskaffelse af materialer løbende i projektet.  

Dette mål forudsætter et tættere samarbejde med to udvalgte leverandører, som 
selvstændigt deltager i projektet og bidrager med diverse input, ønsker og krav til 
bestilling og levering af byggematerialer, bortskaffelse af affald m.v., byggepladsens 
udformning, planlægning og indretning. Dermed bidrager projektet til en udvikling af 
byggebranchen som helhed og medvirker samtidig til en højnelse af kompetence, 
sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Aktiviteterne fra BygSol danner baggrund for projektets design og det er planen at 
gennemføre projektet ud fra disse punkter: 

 

Procesdesign: - Her gennemføres kick-off planlægningsmøder med alle involverede 
parter. 

1. Projekt-Web/ Byggeweb 

2. Implementeringsplan 

Følgende AMU uddannelser indgår: 

43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 

43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen 

 

Byggeriets design – Alle involverede deltager i planlægning, opbygning og 
strukturering af samarbejdet, trimmet byggeri og den tilknyttede byggepladslogistik, 
samt arbejdsmiljø - PSS. 

3. Partnersamarbejde – byggeriets design 

4. Workshopprojektering 

5. Trimmet projektering 

6. Effektevaluering og refleksion 

Følgende AMU uddannelser indgår: 

43749 Byggepladslogistik 

43578 Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 
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Byggeriets udførelse – Her skal de udførende deltage i projektgranskningen og være 
med til at sikre gennemførelsen af byggesagen i praksis. 

7. Projektgranskning 

8. Kick-off 

9. Partnersamarbejde – Byggeriets udførelse 

10. Trimmet byggeri 

11. Procesplanlægning 

12. Uge- og periodeplan 

13. Skole på byggepladsen - Byggepladsmødet 

14. Kompetenceudvikling 

 

Følgende AMU uddannelser indgår: 

45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 

40508 Sjakbajs – Procesgranskning og kvalitetssikring 

40509 Sjakbajs – Planlægning og styring af byggeriet 

45779 Sjakbajs - Planlægning og koordinering 

40510 Sjakbajs som leder 

 

Aflevering, evaluering og perspektivering – Her evalueres byggesagen og –processen 
og de indhøstede erfaringer beskrives efterfølgende. 

15. Plan for byggeriets aflevering 

16. Evaluering og refleksion 

17. Perspektivering 

 

Trimmet byggeri 

Byggesagen planlægges efter principperne i trimmet byggeri, hvor der først og 
fremmest gennemføres en grundig projektgranskning inden arbejdet påbegyndes på 
byggepladsen. 

I projektet vil de 7 strømme danne baggrund for alt planlægning:  

Fagene skal arbejde i takt, detailplanlægning med kort tidshorisont, der øger planens 
pålidelighed, fjernelse af forhindringer for et jævnt arbejdsflow. 

• At dem, der kender og udfører aktiviteterne, planlægger arbejdet og sikrer holdbare 
aftaler mellem håndværkerne. 
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• At inddrage håndværkernes kompetencer i planlægningen og derved øge 
arbejdsglæden. 

• Få styr på produktionsforudsætningerne ved anvendelse af metoder for at skabe 
sunde aktiviteter.  

• At lade tænkningen om sunde aktiviteter og de syv strømme forholde sig til 
byggeprocessens kompleksitet, herunder lægge op til en praksisnær planlægning af 
arbejdstilrettelæggelsen. Dvs. lade folk på byggepladsen tage sig af den nære 
ugeplanlægning. 

• At have fokus på, at håndværkerne får en bedre akkord og større arbejdsglæde, når 
de ved at koordinere med de andre fag f.eks. ikke skal bruge tid på af, flytte på 
materialer, rette fejl og lave om, og ikke at blive nødt til at gå i gang, selvom de 
forudgående fag ikke er færdige. 

 

Udfordringen er endvidere, at optimere logistikstyringen ved anvendelse af følgende 
tre planlægningsniveauer: 

Procesplanen - en overordnet liste over arbejdsoperationer struktureret efter 
bygningsdele. 

Periodeplanen - en 3 - 5 ugers plan, hvor der skabes sunde aktiviteter.  

Ugeplaner – en planform, hvor håndværkerne planlægger den næste uges aktiviteter 
ved at anvende sunde aktiviteter fra periodeplanen. 

 

2.2 

Formålet med projektet er gennem uddannelse at få medarbejderne kvalificeret til at 
medvirke til at nytænke metoder til at planlægge og gennemføre byggesager på 
grundlag af en detaljeret logistikplanlægning, hvor medarbejderne får stor indflydelse 
på hele byggeprocessen, arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse, i forhold til de 
rammer som myndigheder og Arbejdsmiljøloven stiller, i et forpligtende samarbejde 
med de nævnte aktører.  

Problemformulering 

Der gennemføres en indgående projektgranskning, der skal sikre at alle aspekter i 
byggesagen indtænkes og planlægges grundigt inden opstart af selve byggesagen. 

Der skal udarbejdes en procedure for opstart af byggepladser, med afholdelse af 
opstartsmøde med fokus på byggepladsindretning og PSS - plan for sundhed og 
sikkerhed, arbejdsmiljø, herunder fokus på tunge løft m.v., samt planlægning og 
styring af leverancer mest hensigtsmæssigt og effektivt, og en systematiseret plan for 
løbende oprydning, rengøring og bortskaffelse af byggepladsaffald. 

2.3 

Det er projektets mål, gennem uddannelse af medarbejderne, at skabe en innovativ, 
effektiv og kvalitetsfyldt byggeproces, hvor både leverandører, byggeledelse, 
formænd og svende opkvalificeres i et praksisnært miljø på byggepladsen, til en mere 
ansvarsfuld og selvstændig produktionsstyring og en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
gennemførelse af byggesagen, samt en ændret holdning til det at være byggearbejder, 

Mål og målgruppe for projektet 
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der altid leverer et kvalitetsfyldt produkt fri for fejl og mangler til glæde for 
kunderne. 
 

2.4 

At medarbejderne fremover vil kunne deltage i byggesager og være med til at 
planlægge og gennemføre byggesager på en mere inspirerende måde, med 
inddragelse af andre interessenter, til levering af et innovativt, effektivt og 
kvalitetsfyldt byggeri uden fejl og mangler. Samtidig vil samarbejdet bidrage til en 
større arbejdsglæde for alle involverede parter.   

Synlige resultat af projektet  

AMU uddannelserne bidrager til en generel opkvalificering af deltagerne i projektet. 

2.5 

Formidling påhviler Teknologisk Institut, der som uvildig rådgiver får ansvaret for at 
udforme en rapport der formidler projektets mål og resultater til andre virksomheder 
inden for bygge- og anlægsbranchen. Rapporten fortæller hvilke uddannelsesplaner 
der er lavet og hvilke AMU uddannelsesmål der er anvendt, og evt. om der er opstået 
behov for nye uddannelser. 

Formidling af projektets resultater 

Desuden viser rapporten omfanget af deltagere på de enkelte uddannelsesmål og hvor 
mange medarbejdere der har deltaget samlet set. 
 

2.6 

Der er ingen sammenhæng med andre projekter. 

Eventuel sammenhæng med andre lignende projekter 

2.7 

Projektet skal afvikles i perioden 2009 – 2010, med forventet opstart september 2009.  

Tidsplan 

 

3 Projektbudget 

3.1 

Samlede omkostninger til projektets planlægning, gennemførelse og evaluering: 

Samlet budget for projektet 

Kr. 855.175 

3.2 

Projektet finansieres, dels via egenbetaling i form af den tid m.v., som de enkelte 
aktører investerer i projektet, og dels via tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens 
Udviklingsfond. 

Påtænkt finansiering, herunder egenfinansiering samt forbrug i forhold til tidsplan 

Tidsforbruget er for de enkelte aktører estimeret til – se bilag med budget. 

Samlet projektøkonomi: Kr. 855.175 

Egenfinansiering: Kr. 546.575 

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond: Kr. 308.600 

 

3.3 Eventuelle andre der er søgt om støtte fra 
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Der er ikke søgt yderligere støtte til projektet, men der vil indgå et ikke nærmere 
defineret antal AMU kurser i forløbet, som yderligere egenfinansiering. 

 

Styregruppe for projektet 

 

3.4 

Stark Trælast og Byggecenter, Finn Pedersen, tlf. 82524225 – 20960964, mail 

fpe.kbh@stark.dk 

Deltagere og interessenter i øvrigt til projektet 

Marius Pedersen A/S Affaldsbehandling, Nina Jensen, tlf. 44888624 – 21213125,  

Mail nin@mariuspedersen.dk 

Teknologisk Institut, Michael Flor Hansen, tlf. 72202755,  

Mail Michael.Flor.Hansen@teknologisk.dk 

Erhvervsakademiet Nordsjælland, Lone Colding og Per Back, tlf. 48 225 347 - 40 46 

72 46, mail lgc@eanord.dk 

Jakons Svendeklub, fællesklub for murere, snedkere og tømrere, Fællestillidsmand 

Svend Petersen, tlf. 40761011, mail spe@jakon.dk 

Jakon A/S, Håkon Pettersen og Jørgen Abildgaard Nielsen tlf. 44830200 

 

mailto:lgc@eanord.dk�
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