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Hvad er ODEON?

• Musik & teaterhus. 32.000 m2 fordelt på 10
niveauer
– 42 boliger
– 240 p-pladser
– 3 store sale – storesal med plads til 1740 siddepladser
– Musik konservatorie / teaterskole
– Kiwi butik
– 24 mødelokaler

• 53 forskellige entrepriser



Lean projektet omfatter

• Pilot projekt – 42 boliger
– Lbs – lps – tavle møder
– Ide med ipads
– Undervisning af byggeleder

• Hoved projekt niv. 4-5
– Lbs – lps – tavlemøder – samarbejde med elevere
– Undervisning af entreprenører
– Undervisning af håndværker (spild spotter)



Hvor i byggeriet har vi udført lbs

Ungdoms
boliger

Konservatorium
Niv. 4-5-6 -7



Indhold i hovedtræk
• Kursus til byggeledelsen i brug af LPS/LBS med fokus på

deres rolle (Hvad skal de bidrage med) samt
undervisning i brug af software.

• Kursus til de udførende i LPS og LBS med fokus på
deres rolle (Hvad skal de bidrage med)

• Samarbejde med i alt 80 studerende fra konstruktør
uddannelsen i Odense.

• Kursus i brug af tavlemøder,
• Kursus i brug af spildtavler og det at være spild spotter.
• Kursus i brug af Ipad´s og udvalgte App´s
• Implementering af de forskellige værktøjer og metoder.



Tavlemøder



Tavlemøder

• Bedre kommunikation mellem byggeledelse og håndværkere
• Bedre kommunikation sjakkene imellem
• Højere informationsniveau omkring hvad der foregår på pladsen
• Løsning af problemer før de bliver til konflikter
• Løsning af problemer på tværs af faggrupper
• Håndværkerne bliver langsomt mere villige til at bidrage med viden

til løsning af opgaver uden for deres fagområde
• Håndværkerne oplever, at de bliver taget alvorligt
• Håndværkerne bringer ”dialogen” med ud på byggepladsen og løser

problemerne der, hvor de opstod uden at ”indkalde” en byggeleder.
Dette betyder en langt større smidighed i bygge-flowet.

• Resultere i godt arbejdsmiljø



IPAD / Digital opslagstavle
På en stor byggeplads er det umuligt at nå hele byggeriet på
sin rundgang.

Dette kan en digital opslagstavle hjælpe med.

Nærved ulykker/hændelser kunne alle håndværkerne
registrere med det samme



Digital opslagstavle



Procesledelse
• Bedre kommunikation mellem håndværkerne og byggeledelsen

samt mellem håndværkerne indbyrdes.
• Motivation til øget samarbejde
• Opmærksomhed og anerkendelse af bygningsarbejdernes viden,

færdigheder og kompetencer



Fokus på Trivsel
Ved ugentlige trivselsevalueringer har kurven været
stigende.

• Øget samarbejde mellem byggeledelse og håndværker
• Øget samarbejde mellem håndværker



Konklusion

• Bedre trivsels
• Færre arbejdsulykker
• Bedre kommunikation
• Mindre spild af tid og økonomi


