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Lean Construction flytter ind på bygherres dagsorden
Årsskiftet er en velkommen chance til både at skue tilbage i 2016 og kigge fremad
mod 2017.
Særligt to begivenheder lagde tungt beslag på foreningens ressourcer i 2016, men
har også fået skabt fornyet opmærksomhed om Lean Construction:
Procesprisen 2016
I samarbejde med boligfonden Kuben uddeler vi hvert tredje år procesprisen. Vi
havde i år 13 stærke kandidater hvoraf fire blev udvalgt som spidskandidater. Feltet viste, at Lean Construction formår at leve op til sit eget krav om kontinuerlig
forbedring og udvikling, og at Lean Construction ikke kun er noget der foregår på
byggepladsen. Det er lige så interessant i de tidlige faser for bygherrer og rådgivere
og en faktor i udbudsprocessen og tildelingskriterier.
Vi var stolte af at kunne præsentere den fynske netværksforening Byg til Vækst
som vinder. Foreningen viser, at når de kommunale Bygherrer støtter op om at fokusere på processer, kan vi som byggebranche nå meget langt på kort tid. For projektet Odeon, hvor der blev arbejdet med Lean Construction principper, kunne det
konstateres at håndværkerne ikke bare var meget tilfredse, men at projektet ydermere har medført fem-otte procent mindre spild. Eksempler på spild kan fx være
ventetid, omarbejde eller sygefravær.
Så en opfordring fra os er, at det må være på tide at alle parter i byggeriet tager ansvar og indfører Lean Construction.
Lean Construction in the Public Sector 2016
LIPS 2016 konferencen blev i år for første gang blev holdt i Skandinavien. Konferencen trak deltagere fra hele verden, og fra Danmark var der god repræsentation fra
både bygherrer, rådgiver og entreprenørsiden. To af de dominerende emner, vi
helt sikkert kommer til at høre mere om var Integrated Project Delivery (IPD) og
BIM. Vores finske og norske kollegaer er allerede langt fremme i brugen af IPD, og
man kan jo håbe at de store danske bygherrer lader sig inspirere.
Lean Construction lader til at være metoden for fremtiden
For foreningen var 2016 også året hvor Bygherrerne for alvor meldte sig ind i kampen om at forbedre processerne. Byggeri Københavns kæmpe rammeudbud blev
udformet med stor fokus på kvalitet og processer. Da foreningen inviterede Byggeri
København og projektvinder Enemærke & Petersen til foreningens julestue først i
december, kunne de fortælle, at alle de fem prækvalificerede teams enten havde

Lean Construction eller Trimmet Byggeri med i deres tilbud – det er vi rigtig glade
for.
Hvad kommer der til at ske i 2017?
Efter to år, hvor vi i foreningen har haft held til at trække store internationale Lean
Construction konferencer til Danmark, vil vi koncentrere os om at skabe værdi lokalt for vores medlemmer i 2017. Vi tror, at vi med udviklingen i 2016 vil se et år
med fremgang i medlemstallet. Og vi har allerede taget initiativ til at gøre et medlemsskab af foreningen mere attraktivt:
I 2017 vil vi lancere tre nye netværk, hvor formålet er at skabe et forum hvor medlemmerne i samarbejde kan få vendt de ting, der udfordrer i hverdagen og derved
kan tage værdiskabende viden med tilbage til virksomheden. Netværkene vil blive
præsenteret på årsmødet.
Vi inviterer også på studietur, der i år vil gå til Leans hjemland Japan. Vi har allerede haft stor efterspørgsel og er du interesseret i at deltage, kan vi kun anbefale
dig at kontakte os hurtigt.
Endelig har vi styrket sekretariatsfunktionen, så sekretariatet i endnu højere grad
kan understøtte en mere professionel organisation. Med de kræfter, der ligger i
Bygherreforeningen, har vi store forventninger til at det giver et positivt udbytte
for foreningen.
Årsmødet finder i år sted den 22. marts 2017 og med et tema om hvordan vi med
nye processer og teknologier kan skabe mindre spild og mere værdi, kan vi kun anbefale at du allerede nu sætter et kryds i kalenderen.
Med andre ord glæder vi os til et år hvor vi vil fokusere på at gøre dit medlemskab
endnu mere attraktivt.
Med ønske et godt nytår
Jakob Lemming, formand
Lean Construction – DK
Arrangementer
Nedenfor kan I se lidt om hvad der ellers er sket hen siden sidst og hvilke arrangementer, der er foreløbig er i kalenderen for 2017.

Byg til Vækst vandt procesprisen 2016!
Byg til vækst fejrede d. 16 november at
have vundet Lean Construction-DK og Boligfonden Kubens Procespris 2016. Med
prisen fulgte 100.000 kr til afholdelsen af et
fagligt arrangement, og dette arrangement
blev afholdt på Odense Rådhus d 16 november. Læs mere her!

Studieprisen 2016 gik til DTU-Studerende
Cecilie Elisa Juul Martiny og Andreas Pihl
Hjelm Jensen har for deres projekt 'Leanværktøjer ved ledningsarbejde' vundet
Lean Construction - DKs Studiepris og de
medførende rejselegater på en værdi af
20.000 kr

LCDK Skolen
LCDK skolen blev i år afholdt sammen med
uddelingen af studieprisen – og sådan vil
det også være fremover. LCDK skolen bød
på sparring mellem praktikere, arbejdsgivere og studerende til at mødes i spændingsfeltet mellem teori og praksis inden
for Lean Construction.

Lean erfaringer hos bygherren
Udvikling og implementering af Lean Construction kan bestemt understøttes af bygherren. Det synes at være konklusion fra
det temamøde der fandt sted på byggepladsen for Bostedet Hadsund d. 7 november. Læs hvilke erfaringer og konklusioner
der kom ud af mødet her

Julestue med Strategiske Partnerskaber
Lean Construction holdt traditionen tro Julestue, i år med fagligt fokus på Københavns Kommunes strategiske partnerskaber med oplæg fra Byggeri København og
Enemærke & Petersen, som vandt den
store aftale på 2,3. mia kr. Vi hørte bl.a.
Byggeri København fortælle, at Lean Construction og Trimmet Byggeri indgik i alle
tilbud.
Efter det faglige indhold blev der julehygget og netværket med æbleskiver og Glögg.

Det sker i foreningen
Januar

Bestyrelsesmøde om ny strategi

Tirsdag d. 24

Hvordan får vi bedre projekteringsprocesser - med fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed? Med V2C og C.G. Jensen

København

Aarhus

Februar
Onsdag d. 1.
Marts

Hvordan får vi bedre projekteringsprocesser - med fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed? Med V2C og C.G. Jensen

København

Tirsdag d. 21

Onsdag d. 22
Lean Construction - DK
Frontløbere i byggeriets
processer
Vi er mødestedet for alle, der
vil optimere byggeriets processer gennem brug af Lean Construction. Hos os mødes engagerede medlemmer for at blive
kompetente frontløbere som
værdiskabende og effektive
medspillere i byggeriets processer.

Generalforsamling i LCDK
Forhåndstilmed dig her

København

Årsmøde i Lean Construction DK

København

Forhåndstilmed dig her

Juli
Tirsdag d. 4/7fredag d. 7/7

IGLC 2017 (LC3 2017)

Heraklion, Grækenland

Oktober
Torsdag d. 26

LCDK Skolen og uddelingen af studieprisen
2017

TBA

LCDK’s julestue med ny viden, gløgg & æbleskiver

København

December
Torsdag d. 7

Har du lyst til at være vært ved et arrangement, eller er der et arrangement du savner, så kontakt sekretariatet 33 47 66 76 eller lc-dk@leanconstruction.dk
Sekretariat
Lean Construction - DK
Borgergade 111
1300 København K
Tlf.: +45 33476676
lcdk@leanconstruction.dk

Yderligere arrangementer
I får som altid invitationer til arrangementerne, når programmerne er helt på plads,
men sæt allerede nu kryds ved dem I finder
interessante – og skriv gerne til os, hvis der
er noget du ønsker vi tager fat på: lcdk@leanconstruction.dk

