
LEAN-MØDER OM KOMPETENCER HOS 
ARBEJDSMILJØKOORDINATORER OG 

PROCESLEDERE, 12 + 19/1 2021

Arrangeret af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Videntjenesten og Lean  
Construction-DK netværket



Spilleregler

• Oplæg: Hold mikrofon og evt. kamera slukket
• Spørgsmål / kommentar: Skriv i chatten
• I grupperum: Hav mikrofon og kamera tændt
• Der udsendes kort spørgeskema efter mødet, 

hvorefter du får adgang til slides



Program

• Velkomst v. Signe Mehlsen og Morten Skaarup Jensen
• Oplæg v. Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø NFA, Jeppe 

Ajslev om forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering
• Oplæg v. Aarhus Universitet, Søren Wandahl og PWC, Hasse Neve om 

forskningsresultater om værdien af lean
• Pause
• Oplæg v. CASA, Simon Edelved Jakobsen om implementering af 

leanværktøjer
• Små film med erfaringer fra projektledere på CASAs byggepladser
• Workshop i mindre grupper
• Opsamling 
• Afrunding og tak for i dag



Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



Kommende møder i Videntjenesten
Dato Møde Tilmelding

20/1 kl. 9-12 Online workshop: Hvordan kan 
teknologier forberede 
kommunikation og koordinering 
omkring arbejdsmiljøarbejdet?

Skriv til sim@bam-bus.dk
hvis du er interesseret 

29/1 kl. 9-12 Netværk om nedrivning 
sammen med Værdibyg 

https://byggeproces.dk/net
vaerk-om-nedrivning/

10/2 kl. 9-12 
+ 
9/3 kl. 13-16

Netværk for koordinatorer https://byggeproces.dk/arb
ejdsmiljoekoordinator-p-
interessegruppens-
moeder/

4/3 kl. 13-16 Netværk for bygherrer om 
arbejdsmiljø 

https://byggeproces.dk/by
gherre-netvaerkets-
moeder/



Lean Construction-DK

• Netværk under Værdibyg siden d. 1. januar 2020

• Arbejder for at udbrede og implementere Lean Construction i dansk byggeri samt 
formidle danske og internationale erfaringer fra den trimmede byggeproces

• Udgiver rapporter, cases og vejledninger og faciliterer kurser, workshops, 
temamøder, studiegrupper og seminarier

• For alle aktører i byggeprocessen, både store og små virksomheder, bygherrer, 
rådgivere, entreprenører, leverandører, producenter, brancheorganisationer og 
uddannelsesinstitutioner

Værdibyg

• En fælles praksis for byggeprocessen, etableret i 2008 af byggeriets 
brancheforeninger

• Udgiver bl.a. korte vejledninger med konkrete anbefalinger, ”fra praktikere til 
praktikere”



Midtvejsrefleksion

- Kort præsentation

- Hvad overrasker mig fra de to oplæg?

- Arbejder I med lean? Hvad er evt. værdien?



Workshop i mindre grupper

1. Hvad kan arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere 
lære af hinanden?

2. Hvordan medvirker du til god byggepladskultur? Og 
hvilke kompetencer anvender du?

3. Kan man lægge godt grundlag for 
byggepladskulturen allerede under projekteringen?

4. Hvad vil I godt spørge en eller flere af 
oplægsholderne om?


