
Kom godt i gang med 
Byg til Vækst Lean



Strategisk niveau

- Beslut hvilke elementer I vil bruge fra ”Byg til Vækst-LEAN”
- Få ganske kort beskrevet jeres værdier i forhold til den 
   konkrete byggesag
- Informer alle deltagende virksomheder og interessenter i 
  byggeriet om implementeringen af Byg til Vækst lean og søg   
   deres opbakning
- Vælg nu ud hvilke elementer I vil inddrage i planlægningen af                                           
   byggeriet 
- Beskriv mål og succeskriterier
- Sørg for at byggeledelsen har viden om LEAN og kompetence til               
   implementeringsprocessen
- Nedsæt en følgegruppe. Gruppens møder skal fungere som             
   kommunikativ platform mellem alle tre niveauer. Sørg for at der  
   kan holdes møder på pladsen.

Taktisk niveau

- Nedsæt en task-force-gruppe. Denne skal som minimum bestå      
   af byggeleder, tavlefører, 3F-repræsentant og evt. eksterne              
   projektdeltagere, fx undervisere
- Byggeledelsen indkalder entreprenører til en workshop:                    
   ”Hvad er LEAN på denne byggeplads” og : hvordan planlægges       
   efter  Last planner-system
- Det aftales med hvilken frekvens, der afholdes 
   planlægnings møder og hvordan der følges op
- Alt efter projektets størrelse udnævnes ”ambassadører” fra               
   operativt niveau



Operativt niveau

- Gennemfør en intro-workshop for alle 
   medarbejdere, også dem fra taktisk og strategisk  
   niveau. Denne kan have form af et AMU-kursus
- Iværksæt tavlemøder
- Anvend tablets
- Gennemfør trivselsmålinger

Vi anbefaler at der begyndes med følgende elementer:
- Last planner-system
- AMU-kurset: ”Byg til vækst LEAN”
- Spildreduktion
- Tavlemøder
- Tablets
- Planlagt opfølgning og evaluering
- Skurvognsfaciliteter
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