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Lean Construction på rådgiverens dagsorden
Ved årsskiftet havde vi en overskrift om, at Lean Construction i 2016 er begyndt at
komme højt op på bygherres dagsorden – og med tre nye medlemmer fra rådgiverbranchen i første kvartal må vi sige, at rådgiverne følger godt efter.
Både os i sekretariatet, som jo bor hos Bygherreforeningen, og fra bestyrelsen, hører stadigt hyppigere om bygherrer, rådgivere og entreprenører som er flittige bruger af LC-værktøjskassen – og selvom der er behov for langt mere fokus på processer, kommunikation og samarbejde, så er det under alle omstændigheder optimeringstiltag, der giver resultater.
I efteråret 2017 vil foreningen som altid holde en række højaktuelle seminarer og
arrangementer, men som udmeldt på Årsmødet, vil der også være fokus på udarbejdelse af en ny strategi.
Bestyrelsen har besluttet at holde et internt strategiseminar som første led i denne
proces. Her vil vi udarbejde grundlaget for et senere strategiseminar, hvor vi håber
at du som medlem vil deltage for at støbe fundamentet for foreningens fremtid. Vi
skal sammen finde ud af i hvilken retning foreningen skal gå fremover.
Se den opdaterede kalender nederst i mailen.
Og studieturen gik til Japan!
Vi har i foråret også arrangeret en større studietur til Leans hjemland Japan. Skal
man tro deltagerne har turen været en stor succes både i forhold til inspiration og i
form af de muligheder for netværk en sådan tur byder på. Nu skal vi så finde ud af
hvor turen går hen næste gang.
Medlemsmøder og samarbejde virker!
I januar og februar holdt vi i samarbejde med BAMBUS tre medlemsmøder med fokus var på lean og arbejdsmiljø. Møderne blev holdt i Aarhus og Ballerup med mere
end 200 deltagere.
I februar holdt vi et medlemsmøde om LPS i Carlsberg Byen hvor vi fik en spændene rundtur på området og hørte om de mange udfordringer med et så komplekst
byggeprojekt.
I juni holdt vi medlemsmøde i Aalborg i samarbejde med NBE, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Vi har gjort en indsats for at bevare de
gode relationer til Nordjylland efter Randi, vores tidligere formand og fanebærer,
blev udstationeret til London tidlige på året. Himmerland Boligforeningen var vært:

De var blevet så inspirerede af et medlemsmøde, som Randi holdt sidste år, at de
besluttede at prøve principperne af på en stor renoveringsopgave i Aalborg.
Og de er ikke de eneste, der er blevet inspireret til at bruge Lean Construction: I
forbindelse med 2.etape af renoveringsprojektet af Korsløkkeparken i Odense, har
byggeledelsen ønsket at gennemføre renoveringen som et leanprojekt inspireret af
Byg til Vækst-Lean gode resultater, som blev præsenteret til fejringen af Procesprisen sidste år.
Med ønske en god sommer og godt gensyn
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.

Videntjeneste om arbejdsmiljø
Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og organisationerne bag
inviterede sammen med Lean Construction
til møder med indlæg og diskussion om,
hvordan vi får vi bedre projekteringsprocesser med fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed. Læs mere her!
Lean værktøjer og lokationsbaseret tidsplanlægning med Carlsberg byen og HHM
Det var en lærerig og spændende eftermiddag med Lokationsbaseret planlægning i
Carlsberg Byen. Ca. 25 deltagere var med,
da vi hørte om planerne og visioner for
Carlsberg Byen, hvordan Lokationsbaseret
planlægning blev brugt og hvilken værdi
det har skabt for projektet. Læs mere her!

Lean Constructions studietur til Japan
Lean Construction sendte I samarbejde
med kompetenceforum 12 deltagere afsted til en inspirerende studietur i Lean
Productions oprindelsesland Japan. Læs
deltagernes beretninger fra turen her,
både i form af videoindlæg og opdateringer
på linkedin.

LCDK's Årsmøde 22. marts 2017: Bedre
byggeprocesser og resultater med Lean
Construction, Digitalisering og ny Teknologi
Op mod 70 deltog i foreningens årsmøde,
der satte fokus på samspillet imellem Lean
Construction og ny teknologi. Læs beretningen fra årsmødet her!

Skurvognsmøde om værdien af bæredygtighed og Lean Construction
Tirsdag den 13. juni invitererede LCDK og
NBE - Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark - til et fælles informations- og inspirationsmøde.
Der blev stillet skarpt på:
•
•

Værdien af bæredygtigt byggeri
Hvordan lean construction giver
værdi for byggeprocessen. Læs
mere her!

Det sker i foreningen:
September
Onsdag d. 6

Lean Commissioning og re-organisering af byggeriets
kompetencer med LCDK og V2C

Valby

LCDK Skolen og uddelingen af studieprisen 2017

København

Julestue i Lean Construction

København

Oktober
Torsdag d. 26
December
Torsdag d. 7

Herudover udmeldes snart en dato for strategiseminaret i der afholdes i efteråret
2017. Husk at du altid kan holde dig opdateret på foreningens spændende arrangementer på hjemmesiden under vores kalender, som du finder her.

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.

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 lcdk@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

