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Indledning 
 

Denne rapport omhandler det pilotprojekt, som Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond valgte 
at støtte med en bevilling i 2012.  
 
Projektet har drejet sig om implementering af konceptet Tillidsbaseret Lean i NCC, Råhus Øst og 
blev gennemført i perioden november 2012 og august 2013. Processen er foregået på to pladser: 
Dels Havvigen på Islands Brygge i København og på Rå Silo på det gamle Frihavns område i 
Nordhavn i København. I alt har 45 timelønnede og 10 funktionærer været direkte involveret i 
projektet. 
 
Den interne projektledelse er forestået af produktionsdirektør Lars Scheibel (projektejer), 
afdelingschef Jesper Gaarde samt produktionschef Thomas Kruse. 
 
Den eksterne projektledelse er forestået af konsulentvirksomheden LivingLean, som også har 
leveret den eksterne proceskonsulentstøtte og som har udviklet konceptet Tillidsbaseret Lean. 
 
Udviklingsfonden har fulgt projektet via en Følgegruppe, som har bestået af Steen Boesen, 3F; 
Jørn Jensen, Dansk Byggeri; Jesper Weihe, 3F samt Lone Thrane, Byggeriets Uddannelse. 
 
Endvidere har projektet haft et tæt samarbejde med AMU Nordjylland om AMU-kurser. 
 
Denne rapport beskriver kun overordnet indholdet i og resultaterne af projektet. Såfremt der 
ønskes uddybende oplysninger, kan LivingLean kontaktes. 
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Resume 

 
Formålet med projektet var at vise, at det ved hjælp af Tillidsbaseret Lean er muligt i en 
byggeproces at øge produktiviteten og kvaliteten samtidig med at trivslen og samarbejdet 
forbedres.  
 
Projekt Tillidsbaseret Lean i NCC bygger på en betydelig støttebevilling fra Bygge- og 
Anlægsbranchens Udviklingsfond. 
 
Projektet blev gennemført på to af NCC Råhus’ pladser – Havvigen og Rå Silo – og med hjælp 
fra 5 sjak timelønnede, deres ledere og funktionærer. 
 
Projektet blev opstartet i november 2012 og sluttede i august 2013 – selve procesaktiviteterne 
foregik i månederne januar til juni 2013. 
 
Udover foranalyse og evaluering har projektet bestået af 2 hovedfaser – Konstruktionsfasen og 
Afprøvningsfasen. Undervejs er forskellige procesaktiviteter afprøvet – og fire hovedaktiviteter 
har vist sig duelige: Tavlemøder; Workshops; Temakurser (AMU kurser) samt Sparring. Især 
sparringssessionerne (om lean og om Ledelse/samarbejde) har haft overraskende effekt. 
 
Resultatet vurderes som tilfredsstillende, idet  
 

Byggetiden er reduceret mellem 25 % til 40 %, hvilket er markant også 
selvom gentagelseseffekten tages i betragtning. Faktisk blev den fulde 
gentagelseseffekt opnået betydeligt hurtigere end sædvanligt. 
 
Spildet er reduceret fra 10 % til 50 % på varierende indsatsområder 
 
Lønindtjeningen blandt de timelønnede er forbedret med op til 3 gange 
over den almindelige lønudvikling på pladserne 
 
Trivslen er steget fra 4,0 til 4,4 på en skala, hvor 5 er højest. 
 
Endvidere er der som et meget synligt resultat udarbejdet en 
Værktøjskasse, som bidrager til forankringen af konceptet. Samtidig 
skal værktøjskassen virke som opstartshjælp på nye byggepladser. 
 

Ledelsen i NCC Råhus har på baggrund af resultaterne besluttet at implementere Tillidsbaseret 
Lean i resten af enheden. Og andre enheder er gået i gang med konceptet i pilotprojekter. 
 
3F og Dansk Byggeri har sammen indstillet NCC Danmark til at modtage ProcesPrisen 2013 
for projektet. Prisen uddeles af Boligfonden Kuben og Lean Construction DK. 
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Baggrund 
 
 
Projektets mål har været at udvikle nye metoder til produktivitetsforøgelse til gavn for NCC og for 
byggebranchen. Dette er sket ved en målrettet udvikling af bedre arbejdsprocesser og af bedre 
samarbejds- og ledelsesprocesser. Samtidig har projektet arbejdet for anerkendelse af formel 
kompetenceudvikling som integreret middel til at nå de forretningsmæssige mål. Projektet har 
bygget på en massiv medarbejderinddragelse, således at medarbejderne er blevet involveret 
direkte i løsningsforslag; og at der allerede tidligt i projektet er sket en forankring af next practice i 
processer.  

Projektet har således udviklet en ny model for optimering af arbejdsprocesserne og samarbejdet 
på en byggeplads: Tillidsbaseret Lean i NCC.  

 

NCC og byggebranchen som helhed er i en konkurrencesituation, som dels omfatter et generelt 
presset marked og dels stigende konkurrence fra udlandet. Der er behov for at finde nye veje til 
højere effektivitet – uden at det går ud over trivsel og kvalitet. Derfor har ambitionen i projektet 
været at styrke konkurrenceevnen og fastholde arbejdspladser.  

NCC Beton & Råhus havde i en periode ovevejet forskellige tiltag, der kunne forbedre 
produktiviteten. Man har tidligere gjort en del erfaringer med LEAN, men erfaringerne var, at det 
ikke i fuldt omfang har været muligt at fastholde metoderne i det daglige arbejde og gøre brug af 
det fulde potentiale. Derfor var antagelsen, at der er et betydeligt effektiviseringspotentiale, som vil 
kunne realiseres gennem udvikling af nye processer; såvel inden for arbejdsprocesser som 
indenfor for ledelse og samarbejde. 

 

NCC Beton & Råhus gennemførte med støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond en 
foranalyse med det formål at få tydeliggjort, hvilke indsatser og konkrete mål, der ville kunne opnås 
ved at gennemføre ”Projekt Tillidsbaseret Lean”. 
 
Analysefasen har givet en baggrundsforståelse for de aktuelle arbejdsgange og aktuelle 
udfordringer på pladserne. Dette er sket via fokusgruppeinterviews, pladsobservationer, 
kompetenceafdækning samt analyse af kvantitative data. 
 
På baggrund af for analysen blev der udarbejdet en projektplan, som beskrev projektets faser og 
forventede procesaktiviteter. Alt sammen ud fra de præmisser og krav, som de involverede 
byggepladser i NCC opstillede. 
Det var også herudfra, at de konkrete indsatsområder i projektet blev defineret: 
   

• En synlig produktivitetsforøgelse på de involverede pladser 
• En mærkbar forbedring af ledelses- og samarbejdsprocesserne 
• Styrke konkurrenceevnen som følge af bedre arbejds- og samarbejdsprocesser 
• Højere personlig effektivitet og trivsel via kompetenceudvikling 
• Sikre forankring og spredning, der igen sikrer en vedvarende effekt 
• Udvikle en next practice standard, der kan anvendes bredt i branchen 
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Hvad er Tillidsbaseret Lean? 
 
 

Tillidsbaseret Lean kombinerer den grundlæggende leanmetode, som generelt anvendes til 

effektiviseringer, med Tillidsbaseret Ledelse og Samarbejde, som er særligt virkningsfuld i 

forandringsprocesser. 

Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Leanmetoden sikrer, at man gør det 

rigtige på den rigtige måde – og at man til stadighed forbedrer indsatsen. Leanmetoden er isoleret 

set et meget effektivt værktøj til optimering af arbejdsprocesser; og mange virksomheder har 

høstet markante produktivitetsforbedringsresultater med lean. 

Imidlertid forudsætter en vedvarende effekt af lean, at der etableres en tilsvarende stærk ledelses- 

og samarbejdskultur. Det drejer om involvering og motivation samt om forventningsafstemning og 

gensidig commitment. Tillid har en afgørende betydning heri. 

I Tillidsbaseret Lean fokuseres særligt på følgende lean principper: 

 Identificere og skabe værdi for kunden, på den mest effektive måde 

 Synliggøre værdistrømme igennem forretningen, som leverer værdi til kunden, så vi kan 

fjerne spild 

 Flow igennem processerne, så værdien skabes ubrudt gennem hele værdikæden 

 Der skabes behovsstyret træk fra kunden og hele vejen op igennem værdikæden 

 Målet er perfektion, altid lidt bedre gennem løbende forbedringer og afprøvning af nye 

idéer 

Tilsvarende fokuseres der på følgende tillidsprincipper: 

 Tillid handler om respekt gennem en stærk ledelses- og samarbejdskultur. 

 Involvering og motivation af medarbejderne.  

 Delegering og plads til ansvar 

 Spilleregler som gør, at relationer bliver mere afstemte og fleksible.  

 Synlighed og åbenhed om trivsel og forventninger 

Tillidsmetoden motiver således ledelses og samarbejdsprocesser, mens leanmetoden faciliterer 

arbejdsprocesserne. De to metoder smeltes så at sige sammen i et fælles koncept, hvor det hårde 

og det bløde blandes i en nøje afstemt proces. 
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Projektforløbet 

 
Projektet blev bygget om fire procesfaser: 
 

 
 
 
 
 
 

Situationsbestemt implementering 

 
 
Projektet strakte sig over en ganske lang periode – 8- 9 måneder -, hvor projektet kom ind i 
medarbejdernes dagligdag via on-the-job-training. Proceskonsulentindsatsen var i perioden også 
ganske massiv, idet der i perioder blev gennemført op til flere ugentlige procesaktiviteter. Det skal 
dog understreges, at tidsforbruget også er udtryk for, at der var tale om et pilotudviklingsprojekt, 
hvor der også blev anvendt tid på konstruktion og afprøvning. Ved en ren implementering af 
Tillidsbaseret Lean kan ressourceforbruget reduceres betydeligt. 
 
En afgørende metode har været den såkaldte Situationsbestemte Implementering, som har været 
anvendt i alle fire faser. Metoden går i al sin enkelhed ud på, at proceskonsulentassistancen 
gennemførtes meget fleksibelt, og i størst muligt omfang tilpassede sig deltagernes aktuelle vilkår 
på pladserne. Omvendt blev selve målstyringen holdt meget fast. 

 
Som nævnt blev der foretaget en foranalyse før selve projektet blev igangsat. Et centralt element i 
for-analysen var gennemførelsen af en potentialemåling (se figur).  
 

 
 
Målingen, som gennemførtes både blandt timelønnede og funktionærer, havde til formål, dels at 
skabe overblik over nu-situationen og samtidig lade de involverede vurdere, hvor langt man kunne 
forbedre indsatsen på en række områder. Ideen bag dette var, at denne tidlige involvering ville 
skabe et commitment og ejerskab. 
Potentialemålingen er under selve projektet blevet gentaget. 
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Konstruktionsfasen er den proces, hvor værktøjer og aktiviteter blev udviklet og pilotafprøvet – 

både hver for sig og sammen. Rettesnoren var de fastlagte indsatsområder; og dermed fokus på 

effektivitet, trivsel og kvalitet. Det var kendetegnende for denne fase, at det drejede sig om 

involvering af alle aktører ud fra devisen ”Lyt, Lær og Prøv”. 

Hurtigt i denne fase centredes procesaktiviteterne om Tavlemøder, Workshops, Temakurser 

(AMU), og Sparringssessioner.  

Fokus var blandt andet på input til, hvor der er fremmere og hæmmere af effektivitet, trivsel og 

kvalitet.  

Fremmere er det, som gør den enkelte mere effektiv i dagligdagen, blandt andet fordi 

vedkommende er involveret, informeret og kompetent, og samtidigt indgår i et team, der vil det 

sammen; og som støtter hinanden i at levere det bedste.Hæmmere er tilsvarende alt det som i 

dagligdagen fører væk fra større effektivitet, højere trivsel og bedre kvalitet – f.eks. dårlig 

arbejdstilrettelæggelse, lav team spirit, accept af unødige fejl. 

I Afprøvningsfasen blev erfaringerne og øvrige input fra konstruktionsfasen direkte anvendt til at 

udforme det endelige koncept, som skulle vise sit værd efterfølgende.  

Formålet var at bruge konceptet i et struktureret forløb henover en periode. Det var vigtigt, 

aktiviteterne blev en integreret del af hverdagen. Det var således et selvstændigt succeskriterium, 

at deltagerne uopfordret anvendte metoder, redskaber mv. i deres daglige arbejde – og at 

forbedringer på de tre områder (effektivitet, trivsel og kvalitet) kunne dokumenteres jf. 

indsatsområderne. 

I afprøvningsfasen blev det cementeret, at de fire anvendte procesaktiviteter havde en god 

virkning; og de blev det fortsatte omdrejningspunkt for konsulentassistancen: 

Tavlemøder: 
Disse møder blev afholdt på pladsen med det enkelte sjak og med ad hoc deltagelse af 
funktionærer, herunder ledere. Mødet blev som regel holdt hver uge.,  
Dagsordenen for møderne var typisk ”Løbende Forbedringer”, som foregik i en struktureret, men 
åben dialog. Det er jo medarbejderne (der er midt i arbejdsprocessen), som ved, hvor værdi 
tilføres, og hvor der f.eks. er spild, og som kan udfordre spildet i hverdagen.  

 
Workshops: 
Undervejs blev der afholdt korte workshops – typisk af et par timers varighed. Indholdet spændte 
vidt; men drejede sig om emner, der i den aktuelle situation enten var en hæmmer eller en 
fremmer. Samarbejde, kommunikation, værdistrømanalyse, 5S og kompetencematrix er eksempler 
på disse emner.  
Også disse møder holdes på pladsen med det enkelte sjak og med ad hoc deltagelse af 
funktionærer, herunder ledere.  

 
Temakurser: 
Temakurserne var AMU-kurser, og repræsenterede som sådan direkte den formelle 
kompetenceudvikling, som også var et mål med projektet. Set i et overordnet perspektiv ville 
projektet forsøge at skabe accept både blandt de timelønnede og i ledelsen, at formel 
kompetenceudvikling kan være en løftestang til at nå såvel de nære mål som de 
forretningsmæssige mål.  
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I og med at der af gode grunde ikke findes et selvstændigt AMU-mål, der eksklusivt omfatter 
Tillidsbaseret Lean-konceptets, har projektet anvendt eksisterende, konkrete AMU-mål. Det 
drejede sig f.eks. om ”Introduktion til lean” eller ”Sjakbajsen som leder”. 
Nogle af disse kurser holdtes på pladsen med det enkelte sjak og med ad hoc deltagelse af 
funktionærer, herunder ledere. A 
Disse kurser blev gennemført i godt og tæt samarbejde med AMU-Nordjylland. 

 
Sparringssessioner: 
Med henblik på at kunne adressere individuelle og teammæssige sparringsbehov gennemførtes 
løbende sparringssessioner.  
Sessionerne gennemførtes på pladserne, og var især målrettet sjakbajser og arbejdsledere – men 
andre deltog også efter behov i sessionerne.  
Sjakbajserne spillede en central rolle i projektet som kulturbærere af next practice. 

 

 

Resultatet 

Resultatet er fremkommet ved indsamling af dokumentation og registreringer fra centralt hold i 
NCC samt på de involverede pladser. Ligeledes er data indsamlet ved interview med timelønnede, 
sjakbajser, arbejdsledere samt øvrige funktionærer. Efter bearbejdelsen, har NCC verificeret 
resultatet der ses nedenfor.  
 
Det overordnede mål for projektet var som nævnt at øge effektiviteten, hæve kvaliteten samt at 
forbedre trivslen. I starten af projektet blev der identificeret en række indsatsområder, som der blev 
arbejdet med i projektet. Projektet har dog vist et resultat som går videre end indsatsområderne. 
NCC og LivingLean har derfor valgt at vægte følgende resultat som til fulde indfrier målet for 
projektet.  

 I løbet af projektperioden er byggetiden pr. etage er blevet reduceret mellem 25 og 40 % 
hvilket er markant også selvom gentagelseseffekten tages i betragtning. Ifølge teorier om 
gentagelseseffekten, indtræffer denne først fuld ud efter 7 enheder. Dette skete langt 
hurtigere i processen, helt ned til 2 enheder. Reduktionen ses måske endnu tydeligere af 
timeforbruget pr etage, hvor eksempelvis de sidste etager på Rå Silo blev færdiggjort med 
godt 400 timer færre end antallet af timer på de midterste etager.  
 

 Lønindtjeningen for de timelønnede blev ligeledes forbedret markant i projektforløbet. 
Stigningen var på hhv. 7,01 % på Havvig og 6,73 % på Rå Silo. Dette var altså en 
forbedring med op til 3 gange over den almindelige lønudvikling på pladserne. 

 
 Ligeledes blev det vurderet at spildet er blevet væsentligt reduceret. Der var en generel 

opfattelse af at spildet blev reduceret af både timelønnede og funktionærer. 
Spildreduktionen varierede fra 10 % til 50 % på forskellige indsatsområder – dette gælder 
både planlægning, ventetid på materialer, forbedret arbejdsprocesser osv.  

 
 Endvidere steg trivslen ligeledes i projektperioden fra 4,0 til 4,4 på en skala, hvor 5 er 

højest. Dette er imponerende, idet man kunne have forventet en faldende trivsel når 
byggehastigheden forøges så markant. 
 

 En væsentlig udfordring i al forandring er forankringen af de nye gode vaner. For at sikre 
dette samt mulige udbredelse af Tillidsbaseret Lean blev der udviklet en praktisk 
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”værktøjskasse” der indeholder 9 praktisk anvendelige værktøjer til brug i branchen. 
Endvidere har NCC valgt at udbrede Tillidsbaseret Lean i resten af enheden, ligesom andre 
enheder har taget metoden til sig. I denne forbindelse, er der blevet udnævnt en række 
interne ambassadører, som skal medvirke til forankringen og udbredelsen af Tillidsbaseret 
Lean i NCC. 

 
Projektet har derved vist, at det er muligt at få en effekt på de bundlinje-relateret parametre 
samtidig med at trivsel tilsvarende stiger. Dette er ikke naturligt at forvente, idet 

forandringsprocesser og effektivisering ikke nødvendigvis giver mere trivsel. 
 
Tidsanvendelsen: 
For at eksemplificere effektiviseringen på tidsanvendelsen, kan en række eksempler fremhæves. 
Byggetiden blev i løbet af processen væsentligt forbedret, også taget gentagelseseffekten i 
betragtning.  

 
Inddragelse: 
Det involverende forum, der blev skabt blandt de timelønnede ift. tavlemøderne og i arbejds-
processen, var en meget væsentlig årsag til, at så mange forbedringsforslag kom frem.  
Tilsvarende gjaldt naturligvis det ledelsesmæssige fokus, der blev sat på involvering overfor ideer 
og forbedringsforslag. Der blev hele tiden sat fokus på; hvad har fungeret godt? Hvad kan vi gøre 
bedre til næste gang? Den inddragende tilgang, som er et væsentligt fokuspunkt i Tillidsbaseret 
Lean, betød at alle timelønnede, selv de mere stille, kom med forslag til forbedringer. Ligeledes 
viste lean værktøjet værdistrømanalysen sig effektiv i denne sammenhæng, både fordi værktøjet 
gav de timelønnede en visuel oversigt over processen (og gav dem derved en ny måde at anskue 
sammenhængen i deres arbejde). Alt dette betød, at der fra etage til etage kom mange 
kompetente løsningsforslag som medvirkede til en forenklet byggeproces.  Det centrale var, at når 
forslagen fra de timelønnede kom, skulle de afprøves, ikke bare forkastes. Herved oplevede de 
timelønnede at blive taget alvorligt, få anerkendelse og blive inddraget i processen.  

 
Alt, lige fra små til store forbedringsforslag, blev imødekommet og kunne reducere tidsforbruget pr 
etage. For eksempel fra lys på pladsen når det var mørkt, til de helt store tidsbesparende forslag: 
Eksempelvis, ved underløb af stålsøjler, skulle de timelønnede i første omgang støbe en betonkant 
i bunden af søjlen, som skulle hærde før montering. Men sjakket fandt ud af, at ved at lægge en 
”pølseisolering” ind i bunden af søjlen, og benytte et lille hul i søjlen, kunne den fortyndet beton 
komme direkte i søjlen. Herved opnåede de samme resultat, blot langt hurtigere. Dette arbejde 
besparede flere dages arbejde og var samtidig ergonomisk langt bedre for de timelønnede, som 
blev belastet hårdt rent fysisk, ved netop dette arbejde.  
 
Et andet eksempel var, at sikkerhedsbrædderne blev monteret inden monteringen, så dette ikke 
skulle gøres under montering. Forberedelsen gjorde, at arbejdet havde et bedre flow, og var 
tidsbesparende, fordi arbejdet var gjort på forhånd i samme arbejdsgang. Dette var i denne 
sammenhæng ganske tidsbesparende. Eksemplerne som viste at tidsanvendelsen var markant 
forbedret i processen havde ud over en tidsreducerende effekt også en lang række andre fordele, 
så som bedre ergonomi, mere sikkerhed samt bedre trivslen. 
   

Spild: 
Et andet væsentligt områder der har vist sig markant forbedret i projektet er spild. Her oplevede 
timelønnede, arbejdsledere og funktionærer en spild reduktion i spændet mellem 10-50 %. Da 
spild reduktionen indgår på mange forskellige områder, og i mange sammenhæng som ikke kan 
isoleres, har det ikke været muligt at fastsætte et endeligt, samlet tal for reduktionen, men i stedet 
et spænd.  
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Ud over de traditionelle spildtyper indgik også de nye Tillidsbaseret Lean spildtyper; så som dårlig 
kommunikation, ringe samarbejde etc. 

Bedre planlægning: 
Eksempelvis, blev der reduceret meget spild ved den løbende, synlige planlægning som sjakkene 
fik etableret. Dette skete ifa. daglige koordineringsmøder, informations- og tavlemøder samt ikke 
mindst en bedre løbende aktiv dialog på pladsen omkring arbejdsprocesserne. Derved opnåede 
sjakkene et langt bedre flow i arbejdsgangen, gjorde tingene i den rigtige rækkefølge og havde 
langt mere fokus på at gøre tingen rigtigt første gang. Dette udmøntede sig i et bedre overblik over 
hvem-gør-hvad, tidsplanlægning og koordinering af eks kranbrug og arbejdsgange. En af de 
væsentlige årsager til denne spildreduktion var – ud over bedre planlægning – også forbedret 
kommunikation sjakket imellem samt sjak og ledelsen imellem. Ved at sætte stærkt fokus på 
kommunikation samt opsætte spilleregler omkring kommunikationen, blev det mere legalt at stille 
spørgsmål og sige til og fra til ledelsen og kollegerne. Her igennem blev der også – af sjakket - 
opfordret til at spørge en ekstra gang hvis man var i tvivl, sige fra og sige til hvis man så noget, 
som man tænkte var forkert eller kunne gøres på en smartere måde. Ligeledes blev alle også 
opfordret til at være mere aktive til at tænke to skridt længere frem – og aktivt bidrage til den 
daglige planlægning. Den forbedrede kommunikation viste også at der blev lavet færre fejl, idet der 
blev åbnet op for at stille ”dumme” spørgsmål, bede om at få forklaret arbejdsopgaven igen, og 
spørge hvis man var i tvivl. Dette indgik også i de interne aftaler og spilleregler som sjakkene 
indgik. 

 
Orden og systematisering: 
Ligeledes var der mange konkrete eksempler på spildforbedringer ift. orden og bedre 
systematisering. En af de helt store udfordringer på mange byggepladser, er den løbende 
oprydning og systematisering af materialer og værktøjer. Dette var også et emne som blev berørt 
mange gange igennem projektet. Timelønnede såvel som ledelsen oplevede, at ved at sætte fokus 
på dette, blev der holdt bedre orden og at tingene blev sat i systemer som gjorde arbejdet langt 
lettere. Eksempelvis blev bøjlerne på Rå Silo systematiseret med oversigts kort og anvisninger til 
bøjle størrelse, hvilket resulterede i et væsentligt reduktions af spild fordi det blev langt lettere at 
finde frem til den rigtige bøjle hurtigt.  
 
Dertil fremgik det af interviewene med timelønnede, sjakbajser og arbejdsledere at der endvidere 
var en lang række af eksempler af løbende forbedringer som reducerede spildet, eksempelvis en 
større beton spand der resulterede i langt færre kranløft. Levering af materialer og brug af udstyr.       

 
Trivsel: 
Interviewene med timelønnede, arbejdsledere og funktionærer viste også at trivslen blev forbedret 
gennem processen, også på trods af mere effektivitet og kvalitet. Der blev i projektet arbejdet med 
den gode kommunikation og samarbejdet i sjakket. Her opstillede sjakkene spilleregler for det 
gode samarbejde og kommunikation samt udfyldte kompetenceoversigt for sjakket og drøftede 
hvordan de ønskede sidemandoplæringen skulle foregå. Dette havde både en effekt på bl.a. den 
enkelte timelønnedes arbejdsglæde, arbejdsflowet samt reduktion af ex. fejl og omarbejde. 
Ligeledes var der en klar kompetenceudvikling hos de timelønnede igennem projektet – idet der 
blev iværksat sidemandsoplæring og kurser på pladsen.  
 
Der blev endvidere arbejdet med sparring af ledere, hvilket gjorde at ledergruppen (sjakbajser og 
arbejdsledere) fik flere redskaber til at håndtere svære situationer samt at skabe motivation og 
styrke de timelønnede i at være selvledende. Eksempelvis, blev lederne mere bevidst om at 
håndtere eventuelle konflikter og udfordringer den enkelte timelønnede kunne stå med, ved at 
snakke/sparre med de timelønnede løbende, spørge mere ind til problemstillingerne løbende og 
forsøge at finde fælles løsninger inden problemet blevet stort. Ligeledes blev der arbejdet med 
sjakbajsens rolle, afklaring af rollen samt værktøjer til at styrke den enkelte timelønnede.  
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Læringspunkter 

 
Et så omfattende projekt, som Tillidsbaseret Lean i NCC har været, har naturligvis givet en lang 
række læringspunkter, som kan anvendes i fremtiden. Antallet er meget stort; og derfor gengives 
her kun de væsentligste set i forhold til projektets formål: 
 
Kommunikation, 
Som i alle forandringsprojekter er kommunikationsdelen afgørende – projektet burde have været 
kommunikeret tydeligere ud før opstart. Såvel blandt timelønnede som funktionærer blev projektet 
mødt med en vis skepsis, fordi projektet stort set ikke var igennem en modningsfase. 
 
Ledelsesopbakning, 
Ligesom kommunikation er ledelsens involvering essentiel. Projektet burde tidligere have sikret 
ledelsens attention og opbakning.  Selvom projektet bygger på en Buttom – Up – proces, så er det 
alligevel afgørende med en ledelsesinvolvering. Derfor intensiveredes denne involvering et stykke 
inde i konstruktionsfasen; hvor topledelsen gik i spidsen for at aktivere mellemlederlaget. 
 
Uddannelse, 
Det kan betale sig at uddanne sig. Denne erkendelse blev tydelig undervejs i takt med at de 
timelønnede erhvervede de formelle kompetencer via AMU-kurserne og handlingskompetencerne 
via on-the-job-training. Set i et overordnet perspektiv udgør viljen og muligheden for at uddanne sig 
et af de stærkeste midler til at nå de langsigtede mål – også de forretningsmæssige. Derfor en 
systematisk kompetenceudvikling både en praksisnær forudsætning for øget produktivitet på 
byggepladserne; og så kan det være en afgørende konkurrenceparameter. 
 
Inden projektstart var der en vis bekymring for om det eksisterende uddannelsessystem (AMU) har 
den fleksibilitet, logistik og pædagogik, der nødvendig for at skabe den udviklingsmæssige synergi. 
Eksempelvis at kurserne afholdes i klasselokaler væk fra pladserne, på traditionelle 
skoletidspunkter, og med hele dages varighed. Imidlertid er det oplevelsen, ar de afholdte kurser 
har fungeret godt og har været en succes ud fra de præmisser, som de nu en gang skal afvikles 
på. For god ordens skyld skal det nævnes, at projektets kurser blev afholdt på pladserne, og at 
AMU Nordjylland gik professionel ind i opgaveløsningen. 
 
I forhold til de fremtidige uddannelsestilbud er læringen fra projektet, at det med fordel kan 
overvejes at give underviserne endnu større muligheder for at fungere som sparringspartner eller 
konsulent for kursisterne. Afsættet bør helst være den helt aktuelle arbejdssituation og 
arbejdsopgaver på byggepladserne. Det vil sige endnu mere praksisnær undervisning. Og 
eventuelt en kursusafvikling i et joint venture med de aktuelle arbejdsgivere. 
 
Sparringssessioner, 
Det viste sig, at sparingssessionerne – både de individuelle og de kollektive – fik en meget 
betydelig effekt i forhold til at rykke på holdninger og adfærd. Det er måske det helt afgørende 
læringspunkt. Umiddelbart kan det ses som en omkostningstung procesaktivitet; men 
tilsyneladende er det den, som sikre at de nye metoder bliver til gode vaner. Og så er der tale om 
en investering, som i forhold til indtjeningspotentialet er yderst begrænset.. 
 
Sammenhæng, 
Implementering af Tillidsbaseret Lean vil naturligt kunne støtte den sammenhæng, der skal være 
mellem den strategiske udvikling og den der til hørende nødvendige implementering af 
forandringer ude i den yderste arbejdsproces i en virksomhed. 
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Konkurrencefordele, 
Specifikt for bygge- og anlægsbranchen kan et certificeringskrav fra bygherrer formentlig give 
certificerede anlægsvirksomheder en fordel i forhold til øvrige aktører. 
 
Omkostningsfordele, 
Ud over de faktuelle besparelser ved kortere byggetider og mindre spild; vil virksomheden opnå at 
blive opfattet som en bedre arbejdsplads. Det indebærer, at virksomheden både kan stille større 
krav til sine medarbejdere; men også at virksomheden vil kunne fastholde og satse på 
kernemedarbejdere. 
 
 
 

Hvori adskiller Tillidsbaseret Lean sig andre Lean- og forandringsledelsesmetoder? 
 
Som nævnt under afsnitte ”Hvad er Tillidsbaseret Lean?” har konceptet smeltet en række 
grundlæggende metoder sammen. Udover denne integration har projektet i NCC vist tre helt 
afgørende forskelle; som har en tæt sammenhæng med proceskonsulentindsatsen. Det drejer sig 
om: 
 
Situationsbestemt implementering, 
Målet ligger helt fast (som her: effektivitet og trivsel); men implementeringen sker med øje for de 
aktuelle vilkår i virksomheden og på pladsen – også selvom de ændrer sig undervejs. 
 
Fleksibilitet, 
Det kræver meget stor procesfleksibilitet: Proceskonsulenterne skal kunne magte hurtigt at flytte 
procesindsatsen på en bred bane – uden at målet tabes af sigte eller bliver forsinket.. 
 
Involvering, 
I stedet for at få fortalt, hvad løsningen er; skal medarbejderne selv vælge de bedste løsninger. 
Der er tale om målstyrede og brugerdrevne forandringsprocesser – det skaber ejerskab og 
forankring. 
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Bilag 
Nedenfor er medtaget en række bilag, som uddyber og dokumenterer projektforløbet. Som tidligere 

nævnt står konsulentvirksomheden LivingLean til rådighed for uddybende kommentarer. 

Dokumentation 

Indsatsområderne: 
Ved projektets start blev der identificeret en række indsatsområder, som der blev arbejdet med i 
processen. Disse blev udvalgt på baggrund af en foranalyse der involverede timelønnede såvel 
som funktionærer. I alt blev der udvalgt 7 indsatsområder, hvortil et yderligere senere blev tillagt: 
 

 Ting til tiden 

 Spild 

 Sikkerhed (færre nærved ulykker – flere risikovurderinger) 

 Lønindtjening 

 Fra fravær til nærvær 

 Samarbejde og Ledelse 

 Forankring 

 Tid anvendt pr cyklus (etage) 

  
I forbindelse med evalueringen blev de valgte indsatsområder gennemgået, og viste følgende: 

 
 

Planlægning/Leverancer: 
Mål for ting til tiden er inden for aftalt tidspunkt (ikke for tidligt eller for sent, overholdelse af 
kunde/leverandøraftaler) Det gælder materialer og informationer.  
 
Generelt er det sådan, at både planlægning og leverancer er svære at kvantificere. Derfor må dette 
indsatsområde bygge på et skøn. Endvidere overlapper dette indsatsområde med indsatsområdet 
omkring ”spild” hvorfor der henvises til dette for det skønsmæssige resultat.  
 
Der blev dog i den kvantitative del af evalueringen indsamlet en række udsagt som viste en lang 
række forbedringer på dette område; eksempelvis blev der bedre kommunikation, information samt 
planlægning af processer og arbejdsgange. Dette gjaldt alt lige fra ferieplanlægningen til bedre 
planlægning af den daglige arbejdsgang med brug af tavler og oversigter der involverede hele 
sjakket.  

 
 

Spild : 

 
Mål for at værdiskabende aktiviteter (det kunden vil betale for) øges 15 %; herunder omarbejde, 
ventetid, lede tid, transport, fejl, overproduktion, bevægelse, mm.  
 
Evalueringen af projektet viser, at der har været stor vilje og evne til at spotte spild. Dette både i 
det daglige arbejde, ved gennemførsel af værdistrømanalyse samt gennem fokus på spild gennem 
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uddannelse af spildspottere i sjakkene. Der har i projektet været et stigende fokus på spild – og 
evalueringen viste, at fokus var bredt funderet i sjakkene – dvs. at flere og flere aktivt tog del i at 
sætte fokus på spild.  
 
I løbet af processen stod det klart, at det var vanskeligt at opgøre spildniveauet kvantitativt, hvorfor 
der her også er tale om et skøn. Der er tale om en lang række forbedringspunkter som har 
reduceret spildet – lige fra små indsatser til de helt store. Derfor må det vurderes at spildet 
reduceres fra 25 % til 40 %. Eksempler på reducerede spildområder var; kortere ventetid på 
materialer, forbedret processer, tilgængeligt materialer og udstyr, bedre organisering (herunder 
udnyttelse af rette kompetencer), reducerede antal fejl (fokus på rigtig første gang) 

 
 

Sikkerhed (færre nærved ulykker og risikovurderinger) 

Mål for systematiske risikovurderinger, så nærved ulykker og ulykker undgås 
Opgørelsen af ulykker og risikovurderinger viser at Havvigen udmærkede sig ved at der ikke er 
nogen nær ved hændelser opgjort efter 16 risikovurderinger. Der var 3 nær ved hændelser på Rå 
Silo i projektperioden. 

 

Lønindtjening: 

Mål for at lønindtjeningen for de involverede timelønnede kan hæves med op til 5 % af 
gennemsnits lønindtjeningen i 2012 

Lønindtjeningen for sjakkene på de to pladser hhv. Havvig og Rå Silo steg markant i 
projektperioden.  

I forhold til gennemsnitsakkorden i 2012 for hele Råhus Øst steg gennemsnitsakkorden 1. halvår af 
2013 med 2,25 %. 

På Havvig steg akkorden i gennemsnit med 7,01 %. 

På Rå Silo steg akkorden i gennemsnit med 6,73 %. 

De to involverede pladser havde altså en procentmæssig lønstigning på ca. tre gange mere end 
stigningen for hele Råhus. 

 

Fra fravær til nærvær 

Mål for at sygefraværet kan sænkes til under 2,9 %, samtidig med at trivslen måles højere ud fra 
”HKI-målepunkterne” herom (den interne NCC trivselsundersøgelse); endelig skal 
personaleomsætningen blandt kernemedarbejdere ikke være højere end 20 %. 
 
Sygefraværet: er opgjort ud fra de almindelige fraværsstatistikker son NCC udarbejder. Fraværet 
for Havvig udgør i projektperioden 2,77 %, hvilket opfylder målet. Fraværet på Rå Silo har været 
højere – 5, 09 % -, hvoraf ca. 1,5 % skyldes fravær som følge af sygdom i familiekredsen. 

I stedet for den traditionelle HKI blev der gennemført en Smiley-måling ved projektets start og 
afslutning. Smiley-målingen erstatter derfor den først planlagte HKI-måling. 
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Trivsel: Smiley-måling viste at de timelønnede oplevede at trivslen ved projektets start var på 4,0 
og ved projektafslutning var på 4,4. Dette udgør derved en procentmæssig stigning på 10 %,  

Medarbejderomsætningen: for sjakkene i projektperioden var 7,8 % - altså langt under niveauet i 
indsatsområdet.  

 

Samarbejde og ledelse: 

Mål for at vurderingen skal hæves fra 5 til 8, jf. målestokken fra fokusgruppeinterviews og HKI-
undersøgelsen.  
 
Det er ligeledes gældende for dette indsatsområde, at HKI-målingen er erstattet af Smiley-
målingen da denne blev udført ved opstart og afslutning af processen. 

Samarbejde: Smiley-målingen viste, ved projektets afslutning, scorede de timelønnede 

samarbejdet til 4,2 (på en skala fra 1-5, hvoraf 5 udgør den højeste score), til sammenligning 
scorede samme gruppe samarbejdet til 3,9 ved projektets start. Der er altså tale om en stigning på 
8 %. 

Ledelse: Smiley-målingen viste, at de timelønnede ved projektets afslutning scorede ledelse til 

4,1 (på en skala fra 1-5, hvoraf 5 udgøre den højeste score) og til sammenligning ved projektets 
start scorede ledelse til 3,8. Der er derved en stigning på 8 %. 

Både samarbejde og ledelse var i forvejen vurderet højt (3,9 og 4,2 på en skala, hvoraf 5 udgør 

den højeste score), og alligevel er scoren steget 6 % på begge områder. 

 

Forankring: 
 
Mål for at forankringen lykkes via overlevering af Best practice – sker via audit ud fra et 
Tillidsbaseret Lean – scorecard. I løbet af projektet udvikles et værktøj, som både kan anvendes til 
at måle før og efter situationen; men som også kan anvendes, når gode vaner skal overdrages fra 
en person til en anden – eller fra et sjak til et andet. Værktøjet bliver generelt, således at det kan 
anvendes bredt i branchen. 
 
Et af de vigtigste indikationer på forankring af Tillidsbaseret Lean er, at NCC har valgt at udbrede 
metoden til resten af Råhus. Ligeledes har NCC afdelingen Infrastruktur tilsvarende valgt at 
udbrede Tillidsbaseret Lean metoden. Det betyder at metoden bliver en naturlig del af arbejdet og 
derved forankres. 
 
En forankring metodik er ligeledes blevet udviklet igennem forløbet – en Tillidsbaseret Lean 
værktøjskasse – som er operationelle og simple værktøjer til at indføre Tillidsbaseret Ledelse samt 
at videreudvikle dette. Herved videreføres de Best practice erfaringer som blev uddraget fra NCC 
Tillidsbaseret Lean processen. 
 
Den oplevede forankring blandt de timelønnede er ligeledes interessant at pointere. Smiley-
målingen indeholdt 4 spørgsmål omhandlende forankring. Målingen viste en fremgang ift. oplevet 
forankring. De timelønnede vurderede forankringen til 4,0 ved projektafslutning, hvor de i starten af 
projektet vurderede denne til 3,3. Dette er derved en procentmæssig stigning på 21 %.  
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Værktøjskassen: 

For at sikre forankringen af projektet samt mulig udbredelse af Tillidsbaseret Lean, blev en 

værktøjskasse udviklet, indeholdende i alt 9 grundværktøjer omkring Tillidsbaseret Lean. Der er 

udviklet en ”A3” på hvert grundværktøj som beskriver processen for værktøjet. Tilsvarende hører 

en beskrivende præsentation til hver af disse værktøjer. De 9 grundværktøjer er: 

• Tavlemøder  
• 5S 
• Planlægning  
• Værdistrømanalyser  
• Samarbejde  
• Trivsel 
• Kompetenceoversigt  
• Spildspotter 
• Selvledelse 

 
Nogle eksempler på grundværkøjerne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenceoversigt   Spildspotter 

 

 

 

 

 

 

 

Tavlemøder    Samarbejde 
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Billeddokumentation: 

 

Der er igennem projektet taget mange billeder til dokumentation. Her følger en række af disse – 

nogle som før/efter og andre som dokumentation fra pladsen.  

 

 

 

Orden og systematisering: 

Før    Efter 

 

 

 

 

 

 

Før    Efter 
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God oversigt over planer   Dårlig placering af oversigt 

over planer  

   

 

 

 

 

 

 

God orden/struktur 

  

 

Værdistrømanalyse   Tavlemødet 

 

 

 

 


