Studiepris
2018
Vind et rejselegat med
Lean Construction-DK
Hvad er Lean Construction/Trimmet Byggeri?
Lean Construction er et ledelseskoncept bredt rettet
mod byggeriets processer. Ledelseskonceptet kan bruges mange steder i byggeprocessen. Den hidtil mest udbredte anvendelse er i håndteringen af planlægning og
samarbejdet på byggepladsen ved hjælp af værktøjet
Last Planner System™.
Hvad er Lean Construction-DK?
Lean Construction-DK er en forening, der arbejder for at
trimme byggeprocessen samt udbrede og implementere
Lean Construction i dansk byggeri.
Lean Construction-DK henvender sig til alle aktører i
byggeprocessen. Medlemmerne er virksomheder inden
for en række brancher: Bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører, producenter, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Hvem kan modtage Lean Construction-DK’s studiepris
2018?
Rejselegatet til et europæisk Lean Construction arrangement uddeles til en eller flere studerende fra:
•
•
•
•

Ingeniørhøjskolerne
Universiteterne
Arkitektskolerne
Konstruktørskolerne

Hvordan foregår udvælgelsen?
• Bedømmelsesudvalget skal bruge et kort CV samt en
kort beskrivelse af projektet og med fokus på indsatsen i relation til byggeprocessen/Lean Construction
• Lean Construction-DK’s bestyrelse vil herefter udpege
vinderprojektet og kontakte vinderen for nærmere aftale om uddelingens forløb
Hvad skal der til?
For at komme i betragtning til studieprisen er det nødvendigt:
• At man i sit projekt har tydelige referencer til, eller
gør aktivt brug af Lean Construction
• At der bygges oven på den eksisterende viden - fx via
analyser eller studier af specielle områder af byggeprocessen
• At argumenter underbygges af relevante referencer,
egne undersøgelser o.l.
Du kan læse mere på hjemmesiden, hvor du også se tidligere vinderprojekter: www.leanconstruction.dk.
Hvornår & hvor?
Indstilling kan sendes via e-mail til
lcdk@leanconstruction.dk eller til foreningen på nedenstående adresse. Indstillede projekter skal senest være
foreningen i hænde den mandag den 28 september
2018. Uddeling af prisen ligger enten i november eller
december.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til sekretariatet på
tlf. 3347 6676, e-mail lcdk@leanconstruction.dk eller Søren Wandal, AAU, swa@eng.au.dk

Vinderne af studieprisen 2017 Joachim Skovbogaard fra
Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, vandt Studieprisen med projektet Creating a Baseline of Productivity in
the Refurbishment Sector and Identifying Potential Improvements using Lean Tools’ og formanden for Lean
Construction DK: Jakob Lemming.

Vidste du, du kan blive gratis medlem af Lean Construction-DK?
Som studerende kan du blive gratis medlem af Lean
Construction-DK via foreningens hjemmeside. Som studiemedlem har du mulighed for at:
• Deltage i foreningens medlemsmøder og modtage informationer fra foreningen.
• Få informationer i forbindelse med studieopgaver og
afsluttende specialeopgaver. Fx hjælp til problemformulering samt litteratur.
Tilmeld dig via hjemmesiden www.leanconstruction.dk

