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Synopsis:

Titel:
Analyse af spildtiden og optimering af produktiviteten i byggebranchen

Dette afgangsprojekt er en analyse af spildtiden
i udførelsesfasen for den danske byggebranche,
ligeledes undersøges der, hvilket tiltag som kan
medfører en optimering af produktiviteten i
byggebranchen.

Projekt:
7. semester projekt
Projektperiode:

Rapportens introduktion til emnet, omhandler
byggebranchen og hvordan spildtiden i udførelsesfasen kan påvirke samfundsøkonomien. Efterfølgende benyttes tidligere publikationer og artikler til at belyse de problemstillinger der er
med hensyn til spildtiden i byggebranchen og
hvilket tiltag som kan minimere denne spildtid.
Ud fra publikationerne fandt projektgruppen
det relevant at undersøge tiltag fra Lean Construction. Dermed bliver der redegjort for teorier, som knytter sig til disse tiltag. Yderligere
vil en mere dybdegående analyse af spildtiden
blive redegjort for. Dette er gjort på baggrund
af litteraturstudie, interview og spørgeskemaundersøgelse.
I dette projekt er der fortaget et feltstudie,
som danner grundlag på baggrund Lean Construction. Projektgruppen har udarbejdet
styringsværktøjer, der har til formål at minimere spildtiden i udførelsesfasen og skal bevirke
til at byggeledelsen får et bedre overblik i udførelsesfasen. Disse styringsværktøjer afprøves i
samarbejde med DS Flexhal i dette feltstudie.
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Afgangsprojektet afsluttes med en diskussion af
de valgte metoder og de præsenteret resultater.
Yderligere bliver der konkluderet på analysen og
reflekteret over, hvordan der kan arbejdes videre
med problemstillingerne.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.
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Forord
Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen, og er et afgangsprojekt på 7. semester på Diplomingeniøruddannelsen ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.
Afgangsprojektets titel er; Analyse af spildtiden og optimering af produktiviteten i byggebranchen. Interessen for dette emne er opstået i forbindelse med eget kendskab til byggebranchen igennem tidligere
uddannelse og under praktikforløb i forbindelse med diplomingeniøruddannelsen. Afgangsprojektet danner grundlag for tidligere studier om spildtiden i udførelsesfasen i byggebranchen.
De tidligere studier rejste nogle problemstillinger, som er årsagen til spildtiden i udførelsesfasen for
byggebranchen. Dette fandt projektgruppen relevant at undersøge nærmere, så der blev benyttet interview og spørgeskemaundersøgelse for at undersøge, hvordan byggebranchen i dag ser på tidsspild, og
i så fald hvad de udvalgte informanter og respondenter mener er årsagerne til, at der opstår tidspild i
byggebranchen.
Ud fra de tidligere studier fandt projektgruppen en fællesfaktor til optimering af produktiviteten. Fællesfaktoren til dette er brugen af Lean Construction. Derfor fandt projektgruppen det relevant at forsøge
sig med dette. Dette gøres i samarbejde med DS Flexhal i et feltstudie, hvor projektgruppen har udarbejdet styringsværktøjer, der skal sikrer en bedre koordinering og styring af projektet i udførelsesfasen
og dermed også give byggeledelsen et bedre overblik over projektet. Hovedrapporten er 85 sider, Bilag
33 sider.

Læsevejledning
I rapporten er der henvist til kilder med “Havard-metoden”. Kilder er i teksten angivet med forfatter og
udgivelsesår efterfulgt af en eventuel note om kilden, [Efternavn, År, Note]. Noten kan være et sidetal,
et afsnit eller andet relevant for det refererede.
Kilderne er samlet i en litteraturliste fra side 86 til side 87. Kilder til bøger indeholder forfatter, titel,
forlag, udgivelsessted og udgivelsesår. Kilder til internetsider indeholder forfatter, titel, url-adresse,
udgivelsesår og sidste besøgsdato.
Til figurhenvisninger i rapporten henvises til et figurnummer, som er at finde i figurteksten. Figurer
uden kilde i figurteksten er selvkonstrueret af projektgruppen. Figur med en kilde efterfulgte af [Kilde]*
er redigeret af projektgruppen for at få en bedre sammenhæng i nærværende rapport. Tabelhenvisninger
er håndteret på samme måde.
Rapporten er opbygget i fem dele; "Del I - Introduktion", "Del II - Problemformulering", "Del III Lean Construction", "Del IV Analyse & Diskussion"og "Del V - Konklusion & Efterskrift". Hver del
af rapporten vil blive beskrevet inden læseren begynder på delen. Dette gøres for at give en bedre
forståelse for læseren. Rapporten skal læses i kronologisk rækkefølge for at få den fulde forståelse, da
der ofte refereres tilbage til tidligere afsnit.
Gennem rapporten er der refereret til Bilag. Dette gøres på følgende måde; Bilag X, hvor X angiver et
bogstav tilhørende bilaget, som kan findes i indholdsfortegnelsen.
Forfatterne af dette afgangsprojekt omtales som projektgruppen igennem nærværende rapport.
Rapporten er udarbejdet i perioden 3. november 2020 til 20. januar 2021.
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Abstract
The following project studies the danish building industry’s difficulty with downtime in the target phase
and how to minimalize this downtime with the use of Lean Constructions management tools.
Earlier studies have shown a difficulty with downtime in the target phase. Several of these studies show
a lack of productivity in working hours where up to 60% are non-productive and 30% are marked as
downtime. This difficulty has a negative effect on the national economy.
Therefore, the project group found it interesting to examine what causes the downtime in the target
phase which leads to the following investigatory question:
1. Why does downtime occur in the target phase?
2. Can management tools from Lean Constructions minimize the downtime in the construction Business?
The project group has interviewed three key individuals from a construction site by DS Flexhal. Furthermore, a survey was handed out to the hourly employees. This was done to clarify what they believe
to be the cause of the downtime in the construction business. Thus, the project group will compare the
results from the interviews and surveys with earlier studies to define the primary causes of the downtime.
Additionally, the project group has compiled a management tool with principles from Lean Construction
and did a four weeks field study on the construction site by DS Flexhal. The purpose with this is to
determine whether or not the management tool has a positive effect on the downtime in the target
phase.
The project group could, based on the conducted interviews and surveys, conclude, that the primary
causes in the target phase are “coordination and management” in the construction business. The reasons
behind bad coordination and management is the common factor “lack of or no communication” between
the involved participants in the construction. The project group has not been able to determine, based
on the field study, whether or not the management tool had a positive effect on the downtime in the
target phase, due to the short duration of the field study. Thus, a positive response was received from
all participants of the field study.
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Del I: Indtroduktion
Del I - i nærværende rapport, omhandler den indledende fase af dette projekt. Heriblandt motivation og baggrund for projektemne. Dette gøres for
at opstille en initierende problemstilling, for at give læseren en bedre forståelse for projektrapportens indledning. Projektrapportens indledning omhandler den danske byggebranche, samt dens indvirken på den danske samfundsøkonomi. Yderligere vil de valgte metoder og overvejelser i denne
rapport blive redegjort for.
På baggrund af den initierende problemstilling
bliver der foretaget et artikelstudie, som har
til formål at besvare denne problemstilling. Der
bliver i artikelstudiet benyttet tidligere undersøgelser af byggebranchen angående spildtiden i
udførelsesfasen. Artikelstudiet afsluttes med en
sammenfatning af de fundne problemstillinger.
Del I består af følgende kapitler: 1. Indledning, 2.
Metode og 3. Artikelstudie
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Kapitel 1. Indledning

Indledning
Dette kapitel redegør for valg af projektemne og den bagvedliggende motivation, som projektgruppen har
til emnet. Yderligere vil den danske byggebranches beskæftigelse og indvirkning på samfundsøkonomien
blive belyst.

1.1

Motivation og baggrund

Motivationen for udarbejdelse af dette afgangsprojekt, kommer fra projektgruppens kendskab til byggebranchen, både fra nuværende ingeniøruddanelse på Aalborg Universitet Institut for Byggeri, By &
Miljø, samt baggrundsviden fra arbejdet som tømrer. Dette giver anledning til behandlingen af dette
interessante emne på et fagligt højt niveau. Projektgruppen har valgt at undersøge spildtid i byggebranchen, fordi det forventes at kunne give en bedre viden om byggebranchen, som kan anvendes ude
på byggepladsen. Dette giver anledning til opstilling af den initierende problemstilling:

Initierende problemstilling:
Hvor stort er problemet med spildtid i byggerbranchen?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Projektgruppen har gennem erhvervsuddannelses-forløbet og virksomhedspraktikken på nuværende uddannelse oplevet, at der bruges meget tid på at vente på materialer, tegningsmateriale eller på at vente
på det forgående arbejde bliver færdigt. Dette peger bl.a. i retning af dårlig koordinering, manglende
planlægning eller stramme tidsplaner, som leder til lav produktivitet [BAT-kartellet, 2010], hvilket koster
samfundet omkring 3,3 milliarder kroner om året inden for renoveringsopgaver[Emil Filtenborg, 2018].
Flere studier viser at helt op til 1/3 af arbejdstiden er spildtid. Yderligere citeres det i faglitteraturen
„Anlægsteknik 2 - Styring af byggeprocessen [Anlægsteknikforeningen i Danmark, 2011]“ følgende;
"Dansk byggeri bør effektiviseres for også i fremtiden at kunne opfylde kunders og
samfundsmæssige behov".

Byggebranchen har i en lang periode fået kritik for at have for lav produktivitet i byggeprocessen, dårlig
kvalitet og samarbejde mellem byggeriets parter. Kritikken er bred og kommer fra fagblade, aviser, tv og
gennem uvildige undersøgelser[Anlægsteknikforeningen i Danmark, 2011]. En af årsagerne til den lave
produktivitet er bl.a., at byggerbranchen er meget konservativt anlagt og dermed ikke er kommet med på
den nye informationsteknologi, som andre brancher gør [Kim Ebbesen, 2017]. Dette har byggebranchen
være kendt for i mange år.
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1.2

Den danske byggebranche

Byggebranchen er en af de vigtigste brancher i Danmark, da den udgør et stor del af bruttonationalproduktet (BNP) [Dan B Christiansborg, 2020]. Byggebranchen omsatte for 281.733 mio. kr. i 2019, som
udgør 12,1% af den danske BNP [Danmarks statistik, 2020b]. Byggebranchens omsætning har siden
2015 været sigende, som vist på figur 1.1. Figuren viser den danske BNP fra 2015 og frem til 2019.
Ligeledes viser den omsætningen fra byggebranchen fra samme år. Procentsatsen viser byggebranchens
omsætningsandel af den danske BNP.

Figur 1.1 – Byggeri- og anlægsbranchens andel i bruttonationalproduktet. [Danmarks statistik,
2020a]*
Ud fra Figur 1.1 tydeliggøres det, at byggebranchen udgør en stor del af den danske BNP. Eftersom den
danske byggebranche udgør så stor en procentsats af den danske BNP, er der flere artikler der pointerer,
hvad byggebranchen koster samfundet. Nogle udvalgte citater fra artikler er følgende [BygTek, 2018];
"Dårlig planlægning i byggeriet koster 3,3 milliarder"

Denne artikel dækker kun over en bekostning i samfundet på 3,3 milliarder kroner på renoveringsopgaver,
hvor byggebranchen dækker over både nybyggerier og anlægskativiter. Indenfor nybyggeri citeres det i
en artikel følgende [Lederidag.dk - Stefan Buur Hansen, 2015];
"Inden for nybyggeri bruges over 4 mia. kr. til at ombygge ting, der allerede er bygget."

Artiklen omhandler den konservative tilgang i byggebranchen, hvor mangel på god kommunikation via
nye informationsteknologier, kan halvere dette beløb.
Ud fra den danske byggebranchens andel i den danske BNP kan det konstateres ud fra de udvalgte
artikler, at byggebranchens konservative tilgang og dårlig planlægning kan have en negativ konsekvens
for samfundsøkonomien.
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Omsætning i byggebranchen afspejler ligeledes beskæftigelsen inde for byggebranchen, og derfor er det
relevant at se på beskæftigelsen. Beskæftigelsen inden for byggebranchen har også været stigenden siden
2013, ligesom omsætningen har været stigende. Byggebranchen beskæftiger i 2019 192.603 ansatte. Tallet
dækker over rådgivere, entreprenører, producenter og leverandører [Danmarks statistik, 2020b]. Figur
1.2 viser beskæftigelsen i byggebranchen.

Figur 1.2 – Byggebranchen beskæftigelse fra 2003-2019 [Danmarks statistik, 2020c]*
Beskæftigelsen er ikke på samme niveau, som før den økonomiske krise i 2008, men den har været støt
stigende siden 2013.[Danmarks statistik, 2020b].
Produktivitet i byggebranchen
Produktivitet er mål for udnyttelse af en indsats, f.eks. arbejdskraft. Produktivitet kan bruges til at måle, hvor meget der kan produceres i forhold til de ressourcer, som benyttes. Som tidligere beskrevet har
byggebranchen et stort problem med lav produktivitet. En af de primære årsager til den ringe produktivitet, er en manglende erfaringsoverførsel fra sag til sag. Det kan spores tilbage til, at byggebranchen
er meget gammeldags og meget fagopdelt [Anlægsteknikforeningen i Danmark, 2011]. Det er heller ikke
kun i Danmark, at byggebranchen kæmper med at øge produktiviteten. Lande som Tyskland, Sverige
og USA står over for samme udfordring [Anlægsteknikforeningen i Danmark, 2011].
Med udgangspunkt i overstående, findes det relevant at undersøge forsinkelserne i byggebranchen, mere
specifikt spildtid i byggebranchen, som kan forårsage negativ konsekvens i samfundsøkonomien.
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Metode
Dette kapitel er en beskrivelse af de overvejelser, vi har gjort os, og de metoder vi har benyttet i forbindelse med dette projekt. Derudover vil det blive vurderet om de metoder, der er benyttet, er brugbare.
Dette indebærer en vurdering af den valgte litteratur, de afholdte interview, de uddelte spørgeskemaer og
målinger ude på byggepladsen.

2.1

Videnproduktionsprocessen

Hovedformålet i dette projekt er at belyse årsagerne til spildtid i byggebranchen og tilegne os ny viden
omkring minimering af denne spildtid. Dermed forløber vores vidensproduktionsprocesse på følgende
måde som figur 2.1 illustrerer. Problemformulering i nærværende projekt er udarbejdet på baggrund af
del et i dette projekt, hvor problemstillingerne i byggebranchen belyses. Efter problemformulering er
fastsat, er der gjort overvejelser omkring grundelementerne i figur 2.1.

Figur 2.1 – Vidensproduktionsprocessen i projektet [Ib Andersen, 2011]*.
Figur 2.1 viser fire grundelementer i en vidensproduktionsproces og en rækkefølge, hvorpå disse kan
kobles sammen. På baggrund af problemformuleringen i „Kapitel 4, ‘Problemformulering’“ har vi gjort
os overvejelser indenfor de tre hovedelementer i vidensproduktionsprocessen, som er teori, empiri og
data. Disse overvejelser vil blive beskrevet i de følgende afsnit.
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2.1.1

Teori

Der er i dette projekt brugt den "empirisk"induktive metode, hvor observationer, iagttagelser og data
vil blive brugt til at finde et generelt mønster eller en sammenhæng, som kan beskrive problemstillingen
med spildtid i byggebranchen. Det vil sige, at vi vil prøve at finde en generel teori ud fra nogle konkrete
hændelser. Teorien er vist på figur 2.2.

Figur 2.2 – Forklaring af metoder, som er benyttet i denne rapport.

Figur 2.2 viser også den deduktive og induktive metode. Den deduktive metode, tager udgangspunkt i
noget teori, som der kan benyttes til at forklare en problemstilling, som der undersøges. Ud fra de to
metoder, henholdsvis induktiv- og deduktiv metode, kan der underbygges med kvantitative- og kvalitative metoder. I nærværende rapport er både den kvantitative- og kvalitative metode benyttet til at
besvare problemstillingerne, som er beskrevet i „Kapitel 4, ‘Problemformulering’".

2.1.2

Empiri

Empiri betyder erfaring, dermed er det erfaringsbaseret observationer og iagttagelser, som der kan gøres "i marken"[Ib Andersen, 2011]. De erfaringer vi har gjort os fra byggebranchen og fra tidligere
uddannelse, er igennem vores tidligere uddannelse som tømrer, og vi har derfor haft vores dagligdag
på byggepladser i en periode. Dermed har vi gjort os observationer om, hvordan manglende materiale,
oprydning, dårlig koordinering og ledelse, kan lede til spildtid i arbejdsprocessen. Vi har sammenlagt
16 års erfaring ude i byggebranchen.
Ydermere har vi i forbindelse med vores studie været i praktik ved entreprenørvirksomheder, som projektledere/byggeledere, henholdvis på et renoveringsprojekt og et nybyggeri. I den forbindelse har vi
gjort os nogle iagttagelser ude på byggepladserne og har fået et andet syn på, hvor problemet med spildtid kan komme fra. Vi har bl.a. observeret, at spildtiden kan komme fra manglende eller mangelfuldt
tegningsmateriale, fejl og mangler, projekteringsfasen, dårlig kommunikation og mangel på kvalifikation.
Yderligere foretager vi os observationer på byggepladsen i forbindelse med dette projekt, som vil blive
beskrevet nærmere i „Afsnit 2.2.3, ‘Feltstudie’ “.
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2.1.3

Data

For at underbygge vores mistanke om spildtid i byggebranchen, har vi benyttet os af sekundært data fra
videnskablige artikler og tidligere studier. Det har været vigtigt for os, at det data vi søgte var validt.
Der tages hensyn til dokumentationen, og om afsenderen kan have et skjult formål. Der er indhentet
kvantitativ data, i form af tal, grafer og statistikker. Ligeledes er der fortaget kvantitative undersøgelser
i form af interview og spørgeskemaer.

2.2

Undersøgelsesdesign

Der vil i følgende afsnit blive beskrevet den fremgangsmåde, som er anvendt til at indsamle primær og
sekundær data. Til indsamling af primær data er der foretaget personlige interviews, spørgeskemaer og
målinger på byggepladsen. Det sekundære data kommer bl.a. fra en Ph.d.-afhandling, angående spildtid
i byggebranchen. Indsamlingen af sekundær data er sket ved søgning på Google Scholar. De primære og
sekundære data vil blive beskrevet i følgende afsnit.

2.2.1

Interview

Der er fortaget tre interviews med henholdsvis to fra byggeledelsen hos DS Flexhal A/S og en projektleder fra Dan Con Elementmontage A/S. Formålet med at interviewe de tre nøglepersoner var at få en
forståelse af hvordan de, som arbejder med tidsplanlægning og koordinering på byggeriet, har oplevet
spildtid i udførselsfasen. Det er forsøgt at holde spørgsmålene åbne, så der er mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Denne interviewform er kaldt "Det delvist struktureret interview"og er en kvalitative
metode, hvor udbyttet af interviewet bliver beskrivelser, meninger og tanker om det berørte emne. Der
kan derfor være stor forskel på de tre interviews, da der er meget forskel på respondenterens personlighed og personlige oplevelser med byggebranchen [Ib Andersen, 2011]. For at få en god og nem start på
interviewene blev det valgt at bruge et "let"spørgsmål til at "varme"respondenten op. Interviewene vil
blive analyseret ved brug af BAV-modellen, som er vist på figur 2.3 og beskrevet under figuren [Helle
Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson & Anne Smedegaard, 2016].

Figur 2.3 – Illustration af BAV-modellen.

• Beskrivelse
– Beskrive det sagte citat. Her bliver citatet genfortalt så konkret og objektivt som muligt. Der
tages ikke stilling til hensigten af det sagte.
• Analyse/Tolkning
– I Analyse og tolkning af citatet i beskrivelsen bliver citatet analyseret med en teoretisk
tankegang.
• Vurdering
– Det analyserede citat bliver vurderet for, om det giver værdi i forhold til problemformuleringen.
8 af 120

Kapitel 2. Metode

Validiteten
Der er anvendt åbne spørgsmål i interviewet. Dette er gjort for ikke at manipulere respondenten. Det
er valgt for at holde interviewet som en samtale, og for at respondenten ikke skal følge sig presset til
at "plise"intervieweren. Det har været vigtig for os, at interviewet ikke blev præget af vores holdninger
eller viden på området, og derfor har vi holdt os neutrale under disse tre interviews.
Det skal tages i betrækning, at intervieweren er kollega med de to respondenter fra DS Flexhal A/S, og
at projektlederen fra Dan Con elementmontage A/S er underentrenpnør til DS Flexhal A/S.
Ved analysering af interviewene vil vi forholde os objektivt og ikke være farvet af forindtaget antagelser
og viden.

2.2.2

Spørgeskema

Der er blevet foretaget en kvantitativ undersøgelse, hvor der er udarbejdet et standardiseret spørgeskema
bestående af 25 spørgsmål fordelt ud i forskellige kategorier. Formålet med denne undersøgelse var et få
et bredere billede af spildtid på en byggeplads. Da det er et standardiseret spørgeskema, består det af
følgende spørgsmål [Henning Olsen, 2006]:
• Lukkede spørgsmål:
– De lukkede spørgsmål blev valgt, så vi kunne angive svarmulighed på forhånd, så respondenten bare kan krydse af. Fordelen ved disse spørgsmål er, at der kan genereres kvantitative
data, hvorpå der kan opsummeres i procenter, andel, gennemsnit og dermed illustreres i et
søjlediagram. I svarmulighederne til de lukkede spørgsmål er der valgt at tage "ved ikke"svar
mulighed med. Dette er gjort for at respondenten ikke sætter et kryds et sted, som denne
reelt ikke mener og dermed et misvisende svar.
• Åbne spørgsmål:
– Indimellem de lukkede spørgsmål blev det valgt at anvende åbne spørgsmål, hvor respondenten eventuelt kunne uddybe et svar, eller skrive det ned, som falder dem ind. Ulempen
ved disse typer spørgsmål er, at de er mere tidskrævende at behandle, da spørgsmålene ikke
kan kvantificeres. De åbne spørgsmål blev valgt for at undersøge, om der var nogle bestemte
tendenser, der går igen.
• Baggrundsspørgsmål:
– Baggrundsspørgsmålene er valgt for at belyse hvem respondenten er, med hensyn til hvor i
"hierarkiet"vedkommende befinder sig.
Det blev valgt at uddele spørgeskemaet i fysisk format, så der kunne initiere en venlig kontakt til
respondenterne og dermed informerer om formålet med dette spørgeskema. Respondenten udfyldte selv
spørgskemaet helt anonymt. Spørgeskemaet var udarbejdet til de timelønnede, der har sin daglig gang
på byggepladsen, og med afsæt i dette er der anvendt hverdagssprog i spørgeskemaet. Ydermere er
der gjort overvejelser omkring spørgsmålsrækkefølgen. Det vil sige at, hvis respondenten svaret "x"i et
spørgsmål, burde respondenten også svare "x"i et andet spørgsmål. Yderligere blev det valgt at starte
med nemme spørgsmål og efterfølgende bygge på i sværhedsgraden med henblik på at prøve og fastholde
respondenten.
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Validiteten
For at kunne bruge datasættet fra spørgeskemaet skal besvarelsen give mening som helhed og være
ensformig. Det vil sige, at der vil blive undersøgt for bortfald i besvarelserne af spørgeskemaerne, hvor
der undersøges om hele skemaer er besvaret eller kun delvist. Hvis det er tilfældet, at spørgeskemaerne
kun er delvist besvaret, vil det blive vurderet på omfanget af den manglende besvarelse har indflydelse
på, hvorvidt besvarelsen er repræsentativ [Ib Andersen, 2011].
Yderligere blev det valgt at teste spørgeskemaet, inden det blev leveret til de timelønnede på byggepladsen. Testpersonerne var personerne fra byggebranchen, dermed samme målgruppe som respondenterne.

2.2.3

Feltstudie

På baggrund af teorien, som bliver præsenteret i „Kapitel 5, ‘Lean Construction’“, blev det vurderet, at
det ville være interessant at udarbejde et styringsark for en periodeplan og et for en ugeplan og dermed
lave et forsøg med implementering af ugeplanen ved DS Flexhal A/S. Projektet for DS Flexhal A/S er
beskrevet i „Kapitel 6, ‘DS Flexhal A/S’“.
Der blev kun valgt at implementere ugeplanen ved DS Flexhal A/S, fordi nærværende projekt kun
strækker sig over tolv uger, og dermed vil der ikke være tid nok til at måle på effekten af en periodeplan. Derimod blev det valgt at arbejde videre med en ugeplan, hvor hovedformålet med denne ugeplan
var at undersøge, hvor spildtiden opstod i form af årsagsanalyse til ikke udførte aktiviteter.
Årsagsanalysen er udarbejdet med henblik på at måle på hver enkelt underentreprenører, som har aktiviteter i den pågældende uge. Der bliver målt på hvor mange af deres planlagte aktiviteter, der er udført.
Yderligere bliver det målt, hvorfor en planlagt aktivitet ikke er udført, og hvad årsagen er til aktiviteten
ikke er udført. Dette gøres for at undersøge om der er en tendens til, hvorfor disse aktiviteter ikke bliver
udført. Ligeledes om der eventuelt kan være en sammenhæng mellem årsagen til de ikke er udførte
aktiviteter, og hvad de timelønnet mener kan være problemet. Yderligere blev det valgt, at det også ville
være interessant at kunne måle en mulig forbedring af tidsspild ved implementering af ugeplanen ved
DS Flexhal. Denne mulige forbedring bliver målt henover den samlede periode for målingerne og bliver
målt på baggrund af en PPU måling, som er beskrevet i „Kapitel 5, ‘Lean Construction’ i afsnit 5.4.4,
‘PPU’“. PPU står for procent planlagt udført.
Validiteten
I undersøgelsen med årsagsanalyse til ikke udførte aktiviteter, samt en mulig forbedring af spildtiden
foretages målingerne henover en måned på byggepladsen.
For at holde styringsarket så repræsentativt som muligt, er brugeren blevet instrueret i brugen af arket.
Yderligere vil vi være til stede ude på byggepladsen, hver fjortende dag til at være behjælpelig, og sikrer
at arket blive brugt optimalt. Det er afgørende, at brugeren er forandringsparat for at få det fulde
udbytte ud af styringsarket.
Eftersom vi kun er tilstede hver fjortende dag og ikke har vores daglig gang på byggepladsen, ligger
ansvaret for brugen af arket ved brugeren fra DS Flexhal A/S. Derfor skal brugeren have en daglig
opfølgning på byggepladsen for at have et overblik over, hvorvidt underentreprenørene følger den udarbejdet ugeplan og gå i dialog med underentreprenørene inden hver uges formandsmøde, hvor ugeplanen
skal koordineres.
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2.2.4

Sekundærdata

For at få indblik i byggebranchens andel i den danske samfundsøkonomi, er der indsamlet kvantitativ
data fra statistikker i Danmarks Statistik. Yderligere er der fortaget en undersøgelse af videnskabelige
artikler for at få et indblik i, hvorfor der opstår spildtid i byggebranchen i Danmark. De tre udvalgte
artikler, er frembragt ved hjælp af søgekriterier på Google Scholar;"Byggebranchen", "Spildtid"og "Produktivitet". De tre artikler, der er behandlet i nærværende projekt, er følgende videnskablige artikler:
• Produktivitet i renovering #Spildtid
– Denne videnskabelig artikel er valgt, da den er omtalt i flere forskellige artikler, og er et stort
omfattende Ph.d studie. Studiet giver et indblik, hvor problemet med spildtid opstår, samt
hvor forskerne mener, der kan optimeres.
• State of the Art: Industrielle processer
– Denne videnskabelig artikel er valgt, da den fokuserer på bygge- og planlægningsprocesserne
i byggeriet, og hvorfor spildtid opstår der.
• Produktivitet i byggeriet
– Denne videnskabelig artikel er valgt, da den omhandler produktiviteten i byggeriet og en
mulig forbedring af denne.
Der er yderligere anvendt relevante internet artikler, som er frembragt af Google søgning. Her er der
fokuseret på, at artiklerne kommer fra byggebranchen og dens samarbejdspartnere. Disse artikler er
medtaget for at få indblik i overskrifter fra medierne, som underbygger f.eks. Ph.d. studiet "Produktivitet
i renovering #Spildtid", samt den generelle problematik i byggebranchen med for lav produktivitet.
Reliabiliteten
For at sikrer, at den sekundære data har været troværdig er de to søgemaskiner brugt med omtanke.
Dataen er ikke valg ud fra "første og bedste princip", men der er undersøgt om dataen er indsamlet på
en videnskablig metode.
Artiklerne, som er frembragt ved hjælp af internet siden Google, er udgivet via Dansk Byggeri, 3FFagbladet og Licitation og derfor anses at være pålidelige kilder. Disse artikler underbygger Ph.d.afhandling fra Aarhus Universitet og dermed anses Ph.d.-afhandling også for at være en pålidelig kilde.
Ph.d.-afhandling er også en reproducering af et tidligere studie, der har undersøgt det samme og kom
frem til samme konklusion [Lars Blaaberg, 2018]. Yderligere er Ph.d.-afhandling et veldokumenteret
studie, hvor fremgangsmåden for indsamling af data, samt behandling af dette er godt beskrevet.
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Artikelstudie
Dette kapitel redegør for påstanden omkring spildtid i byggebranchen i udførelsesfasen. Redegørelsen
foretages på baggrund af tidligere studier og videnskabelige artikler. De fundne problemstillinger vil blive
opsummeret i et problemtræ til sidst i dette kapitel.

3.1

Artikel 1: Produktivitet i Renovering #Spildtid

I år 2018 publicerer Hasse Neve og Søren Wandahl fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet et omfattende forskningsstudie og omtalt som, „Produktivitet i Renovering #Spildtid “. Dette
studie viser, at kun en tredjedel af arbejdstiden er værdigskabende, hvilket vil sige, at to tredjedele af
arbejdsdagen er spildtid.
Studiet er baseret på observationer fra fire forskellige byggepladser, hvor der over 1.000 timer er blevet
målt produktivitet. Håndværkerne blev observeret i deres arbejde, hvor det blev noteret hvilken aktivitet
de beskæftigede sig med hver andet minut.
Alle byggepladserne var renoveringsprojekter, som henholdsvis var udbudt som hoved- og totalentrepriser. Tre af byggepladserne, der deltog i forskningsstudiet, blev observeret over 5-8 uger, og observationerne er foretaget ved 5-6 fagentrepriser. Den fjerde byggeplads blev observeret i 17 uger, og alle
fagentrepriserne var med i studiet som en enhed.
Håndværkernes aktivitet blev vurderet og noteret inden for tre kategorier, som henholdsvis er direkte
arbejde, indirekte arbejde og spildtid. De tre kategorier indeholder forskellige underkategorier, disse kan
ses på tabel 3.1.
Tabel 3.1 – Kategorier, underkategorier og deres betydning [Hasse Neve og Søren Wandahl, 2018].
Direkte
arbejde

Indirekte
arbejde

Produktion

Den tid, hvor der udføres byggearbejde, som er værdiskabende.

Klargøring

Tiden, som er nødvendig, men ikke giver værdi.
Forbedredelse, rengøring, oprydning, sikkerhed m.m.
Tiden, hvor medarbejderne snakker sammen om f.eks. tegninger,
arbejdets udførelse, problemer m.m.
Tiden, der bruges på at flytte materialer eller materiel fra et
sted til et andet sted.
Tiden, der bruges for at komme fra et sted til et andet sted,
uden at have materialer eller materiel med.
Tiden, hvor man venter på kollegaer, informationer, materialer
eller at forudgående aktivitet er afsluttet.
Tiden, hvor medarbejderen er væk fra produktionsstedet.

Samtale
Transport
Gå

Spild

Vente
Borte

Resultatet af de 1.000 timers observationer var, at der blev brugt meget tid på både transport, klargøring
og samtale, som alle hørte ind under underkategorien indirekte arbejde. Her er det vigtig at pointere,
at noget af det indirekte arbejde er nødvendigt arbejde, og skal sikre at opgaven bliver udført korrekt
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og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Yderligere blev der også brugt meget tid på direkte spildtid, hvor
håndværkerne overhovedet ikke skaber nogen from for værdi. Nedenstående figur 3.1 viser målingerne
fra de fire forskellige byggepladser.

Figur 3.1 – Resultatet af frekvensstudiet for de fire byggepladser [Hasse Neve og Søren Wandahl,
2018]*

Udover den direkte information, som kom ud af målingerne, har de to forskere også prøvet at finde
ud af, om der er en sammenhæng mellem hvilket fag, der oplever spildtid. For hver byggeplads er
observationerne blevet delt ud på de forskellige fag, som deltog i forskningsstudiet. Dette er vist i tabel
3.2.
Tabel 3.2 – Beskrivelse af de 16 fag fra de tre byggepladser.
Byggeplads nr. 1
Fag 1 Tømrer
Fag 2 Facade
Fag 3 Nedbrydning
Fag 4 Murer
Fag 5 Gulvlægger

Byggeplads nr. 2
Fag 6 VVS
Fag 7 Tømrer
Fag 8 Maler
Fag 9 Køkkenmontering
Fag 10 Gulvlægger
Fag 11 Facade

Byggeplads nr. 3
Fag 12 VVS
Fag 13 Tømrer
Fag 14 Maler
Fag 15 Flisemurer
Fag 16 Betonarbejder

Håndværkerne er efterfølgende blevet forelagt resultaterne fra målingerne i et såkaldt "feedbackloop".
I den forbindelse skulle håndværkerne komme med en realistisk vurdering af, hvad de kunne gøre for
at forbedre spildtiden i deres arbejdsdag. Her kom håndværkerne frem til, at det største potentiale
var inden for samtale, borte, gå og transport. Håndværkerne identificerende som helhed, at der kunne
optimeres på følgende i tabel 3.3, ved at vurdere hvert punkt på en skala fra 1-10.
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Tabel 3.3 – Optimerings forslag fra håndværkerne [Hasse Neve og Søren Wandahl, 2018]*.
Indirekte arbejde:
Spildtid:

Transport: 22,9 %
Vente: 12,2 %

Klargøring: 5,4 %
Borte: 39,7 %

Samtale: 48,3 %
Gå: 24,4 %

Som det kan ses i tabel 3.3 mener håndværkerne, at der er en stor mulighed for at optimerer inden for
området "samtale". Som det står beskrevet i studiet af „Hasse Neve og Søren Wandah [Hasse Neve og
Søren Wandahl, 2018]“:
„Håndværkerne identificerende på tværs af faggrupper et meget stort potentiale inden for Samtale og
understregede samtidig, at Samtale indeholdt det største potentiale for at blive optimeret. Håndværkerne
identificerende årsagen til optimeringspotentialet i Samtale til primært at komme fra manglende og
utilstrækkelig planlægning. Håndværkere eksemplificerende dette ved at fortælle, hvordan de meget ofte
blev sat til at udføre aktiviteter, hvor der manglede de rigtige tegninger, materialer, fri plads til at arbejde
på osv. Håndværkerne fortalte også, at igangsætningen af de ikke klargjort aktiviteter resulterede i daglig
brandslukning og heraf følgende samtale, koordinering og planlægning i den tid, hvor arbejdet egentlig
skulle udføres.“
Som håndværkerne fremhæver, er den primære årsag til samtale-spildtid planlægning/koordinering og
kommunikation. For underkategorier gå, transport, vente og klargøring, er den primære årsag også
utilstrækkelig planlægning og dårlig planplanlægning. Håndværkere siger samtidig, at underkategorien
"borte"primært er, at håndværkerne kommer forsent, lange pauser eller går for tidligt. Derfor vurderer
de også, at der er meget at optimere her.
Forskerne vurderer, at den samlede forbedring vil være omkring 56 %. På figur 3.2 kan forskellen på de
målte værdier og de optimerende værdier ses.

Figur 3.2 – Illustration af målt data og den vurderede optimering [Hasse Neve og Søren Wandahl,
2018]*
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Forskerne har lavet et estimat på, hvilken økonomisk gevinst det vil give, at produktivitetstiden blev
øget med 56 %. De kom frem til, at renoveringsbranchen alene ville kunne give en besparelse på 3,25 mia
kr.. Eftersom renoveringsbranchen beskæftiger ca. 62.000 mennesker, og byggeri- og anlægsbranchen som
helhed beskæftiger ca. 191.000 i 2018/2019, er der et stort potentiale for at spare penge i byggebranchen
ved at kunne optimere på spildtiden.
Hasse og Søren kommer frem til tre anbefalinger for at minimere spildtiden i byggeri- og anlægsbranchen.
1. Lean og Lean Construction - tænk produktion mere end byggeri
2. Forbedret ledelse og planlægning
3. Integrering af projekter og holistiske beslutningsværktøjer

3.2

Artikel 2: State of the Art : Industrielle processer

Dette afsnit omhandler artiklen "State of the Art: Industrille processer". Afsnittet er bygget op på den
måde, at der forekommer en kort beskrivelse af artiklen. Efterfølgende fortages der en vurdering af
artiklen. Til sidst vil anvendelsen af artiklen i nærværende projekt blive beskrevet.
Beskrivelse
Denne artiklen er udarbejdet af en Temagruppe 4 [Temagruppe 4, 2000], som har til opgave at udvikle
dele af byggeprocesserne til industrielle processer, som kan gentages fra sag til sag og dermed optimere
byggeprocessen. Artiklen har til formål at belyse følgende:
• Effekten af industrielle processer i dagens byggeri
• Behovs- og problemerkendelser
• Udviklingsretninger og tiltag
Artiklen er baseret på litteraturstudier samt empirisk samlet data i form af enkelte interviews og samtaler med temagruppens medlemmer. Litteraturen, som er anvendt, er primært faglitteratur fra byggebranchen, som vedrører produktivitet og forskellige byggeprocesser. Temagruppen er en gruppe, der er
sammensat af en række fagpersoner inden for byggebranchen.
Vurdering
Byggebranchen har en konservativ tilgang til informationsteknologi, som ellers kunne hjælpe både arkitekten, ingeniøren og entrenpnøren med projekteringsfase og udførelsesfasen. Den meget konservative
tilgang til byggeriet kommer også til syne ved måden byggebranchen ser på hver byggesag. Byggebranchen ser mere procesorinteret på byggesager, hvor industrien ser mere pruduktorienteret. Den procesorinteret tilgang til byggeriet giver ikke den samme mulighed for at optimere de forskellige processer, som
byggeriet har. Byggebranchen har en tendens til at tænke, at byggeriet er en enkeltstryksproducent.
Dette går også ud over samarbejdet mellem de enkelte fag, som oftest prioriterer eget udbytte over
den fælles succes. Dette kan være et problem med svag ledelse af byggeprocessen, som ofte er en meget
kompliceret proces.
Et af de store punkter er, at "Flow og logistik"er vigtigt for, at en byggeplads fungerer optimalt. Men
ofte bliver materialeflowet ukoordineret og meget tilfældigt, hvilket kan give forsinkelser, spildtid og
ekstraomkostninger. Alt dette leder frem til en sætning, som er beskrevet i artiklen, som følger:
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"Arbejdsprocesserne på byggepladsen kendetegnes ved mange sekundære arbejdsoperationer og stor spildtid. Undersøgelser indikerer, at kun 1/3 af arbejdstiden går til det egentlige byggeri, 1/3 til forberedende
aktiviteter og 1/3 er ren spildtid."
Yderligere pointerer temagruppen, at industrien har en tendens til at arbejde meget tæt med få leverandører. Byggebranchen bruger ofte op til 30 virksomheder til at udføre et byggeri. Dette hæmmer
proceskoordineringen, da der er større mulighed for, at der sker kommunikationsfejl.
Anvendelse
Ud fra overstående ses det relevant at se nærmere på de punkter, som har indflydelse på spildtiden i
udførselsfasen:
• Flow og logistik
• Koordinering og styring
• Kommunikation
Tankegangen med at indarbejde industrielle processer i udførselsfasen kan være med til at minimere
spildtiden.

3.3

Artikel 3: Produktivitet i byggeriet - En analyse af mulighederne
for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Dette afsnit omhandler artiklen "Produktivitet i byggeriet". Afsnittet er bygget op på den måde, at der
forekommer en kort beskrivelse af artiklen. Efterfølgende fortages der en vurdering af artiklen. Til sidst
vil anvendelsen af artiklen i nærværende projekt blive beskrevet.
Beskrivelse
Denne Artiklen er udarbejdet af Byggeri-, Anlægs- og Trækatellet (BAT-kartellet), med henblik på at
få mere fokus på den danske byggebranchens produktivitet og finde en frembar veje til at forbedre
produktiviteten [BAT-kartellet, 2010].
Formålet er at nedbringe fejl, mangler og overskridelser af tids- og budgetrammer.
Vurdering
På grund af fejl, mangler, spildtid, dårlig planlægning, manglende samarbejde, og overskridelser af tidsog budgetrammer, koster byggebranchen et stort milliardbeløb hver år. Det er både virksomhederne,
samfundet og forbrugerne, som er med til at betale denne regning. BAT-kartellet er i tvivl om, hvorvidt
at byggebranchen har udviklet sig positivt. I studiet er der foretaget to casestudier, hvor der er afprøvet
en række initiativer, som havde til formål at øge produktiviteten. Det viste i studierne, at en korrekt
implementering af Lean Construcion, var med til at øge produktiviteten. Ud fra studiet er følgende
fokusemner udvalgt, som er relevante i dette projekt:
• Samarbejde på byggepladsen
• Fejl, mangler og kvalitetssikring
• Ledelse
• Arbejdsmiljø
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Byggeriets samarbejdspartnere varierer tit fra projekt til projekt og byggeprocessen er stærkt opdelt
mellem de forskellige entreprenører. Dette medvirker til, at vidensdeling ikke altid bliver udført, og viden
fra tidligere projekter går tabt.
Anvendelse
Ud fra artiklen fra BAT-kartellet findes det relevant at undersøge styringsredsakbet fra Lean Construction. Ydermere vil fejl og mangler, ledelse og arbejdsmiljø blive undersøgt nærmere.

3.3.1

Underbyggende artikler

Forskningsstudiet, „Produktivitet i Renovering #Spildtid “ fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus
Universitet af Hasse Neve og Søren Wandahl, har skabt en stor interesse indefor byggeri- og anlægsbranchens foreninger og interesseorganisationer, heriblandt BAT-kartellet, 3F, Byggeherre foreningen
og Dansk Byggeri.
Tidligere direktør for rådgivningsvirksomheden Value 2 Construction (V2C), Lars Blaaberg, har kommenteret på studiet i en artikel i Dansk byggeri, hvor han konstaterer, at et lignende studie for 15 år
siden kom frem til samme konklusion. I artiklen skriver Lars Blaaberg følgende:
"Trist at vi ikke har flyttet os. Vi har stadig forsinkelser, der påvirker alle parter og bringer økonomiske tab med sig gennem hele kæden, ikke mindst hos bygherren. Årsagen kan bl.a. findes i manglende
koordinering, dårlig planlægning og for lidt styring. [Lars Blaaberg, 2018]"
Han mener, at dette studie er en mulighed for, at bygge- og anlægsbranchen kan gribe optimeringsmulighederne for at minimere spildtiden ved bl.a. at implementere Lean Construction.
Fagbladet 3F skriver i en lignende artikel af formanden Kim Lind Larsen, at de ved en rundspørge blandt
deres medlemmer for nogle år siden, spurgte ind til problemer på byggepladsen. I denne rundspørge mente medlemmerne, at det allerstørste problem er spildtid, primært på grund af dårlig planlægning. 3F
byggegruppen vil sammen med andre arbejdsgiverorganisationener som Dansk Byggeri, udbrede kendskabet til Lean-processerne i byggebranchen, som stadig ikke har udnyttet Lean-principperne optimalt.
Produktionsupportchefen fra storentreprenøren, Enemærke & Petersen kommenterer i artiklen, at han
ikke er overrasket over, at to tredjedele af arbejdstiden er tidsspild. Produktionsupportchefen pointerer
også, at en byggeproces er meget kompliceret, og der er mange ting, som skal lykkes for at undgå, at
der ikke opstår spildtid i arbejdsprocessen [David Rebouh, 2018].
En rapport fra Aalborg Universitet viste i 2007, at hele 39 % af tiden var ren spildtid [Jonas Schrøder,
2007]. Det kan derfor konstateres, at det ikke er et nyt problem, men at byggebranchen stadig har
problemer med spildtid.
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3.4

Problemstillinger

Problematikken for overstående artikler er opstillet i er problemtræ for samtlige problemstillinger. Fælles
for de tre artikler er, at der er et problem med spildtiden i udførelsesfasen på et byggeri. Problemtræet
kan ses på figur 3.3. Den første artikel omkring spildtid i byggebranchen, som er publiceret af Hasse Neve
og Søren Wandahl fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, omhandler Produktivitet
i byggebranchen. I dette omfattende forskningsstudie belyser de problematikken omkring spildtiden at
være forårsaget af følgende;
• Koordinering og styring: Dette er den primære årsag til spildtiden i dette studie og er utilstrækkelig planlægning og dårlig overlevering af projektmateriale til underentreprenørne.
Den anden artikel, som er udarbejdet af temagruppen, fokuserer på processerne i byggeriet og konstaterer, at spildtiden er forårsaget af følgende;

• Flow og logistik: Ukoordineret materiale flow skaber spildtid.
• Koordinering og styring: Her menes det, at en svag ledelse skaber dårligt samarbejde mellem
underentreprenøren, som forårsager spildtid.
• Kommunikation: For mange aktører på et byggeri skaber større mulighed for kommunikationsfejl.

Den tredje artikel, som er udarbejdet af BAT-kartellet, omhandler produktiviteten i byggeriet og hvordan
denne kan forbedres. I denne artikel belyser de spildtiden til at være forårsaget af følgende;
• Dårligt samarbejde
• Fejl, mangler og manglende kvalitetssikring
• Dårlig ledelse
• Dårligt arbejdsmiljø
I denne artikel pointeres det at overskridelser af budgetrammer og tidsplan, forårsaget af overnævnte
problemstillinger, koster milliard beløb, som virksomhederne, samfundet og forbrugerne betaler.
En opsummering af overnævnte årsager til spildtiden i udførelsesfasen i byggeriet kan ses på figur 3.3.
Som problemtræet illustrerer er der mange årsager til spildtiden i udførelsesfasen. Heriblandt flow og
logistik, dårlig ledelse, dårligt arbejdsmiljø, fejl og mangler, manglende kommunikation, dårligt samarbejde og en dårlig koordinering og styring, som det fremgår af figuren. Disse årsager har en effekt
på byggeriet, hvilket medfører forsinkelser, dårligt arbejdsmiljø, dårlig økonomi og utilfredse aktører i
byggeriet. I problemtræet er hovedproblemet startet med at blive opsat, hvorefter effekterne af dette
problem belyses.
18 af 120

Kapitel 3. Artikelstudie

Figur 3.3 – Problematikken illustreret i problemtræ.
Problemtræet benyttes til at få en oversigt over de årsager, der medfører spildtiden i udførelsesfasen
på et byggeri. Disse årsager vil blive benhandlet i denne rapport ved interview af nøglepersoner på en
udvalgt byggeplads, samt spørgeskemaundersøgelse af de timelønnede på denne byggeplads. Ligeledes vil
der i denne rapport blive undersøgt om Lean-værktøjerne kan afhjælpe byggeledelsen til at få et større
overblik over, hvor der skal fokuseres henne, så spildtiden minimeres og produktiviteten effektiviseres.
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Del II: Problemformulering
Del II - i nærværende rapport omhandler problemstilling og problemformulering af dette
projekt. I "Del I"af rapporten blev der fundet
problemstillinger i artikelstudiet, som er årsager
til spildtiden i udførelsesfasen for byggebranchen.
De fundne problemstillinger danner grundlag
for problemsformuleringen i denne rapport. Problemformuleringen beskriver det videnskabelige
problem, og har til formål at informere læser om,
hvad projektgruppen ønsker at besvare i denne
rapporten.
Del II består af følgende kapitel: 4. Problemformulering
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Problemformulering
Dette kapitel fremhæver de problemstillinger, der er fundet i nærværende projekt i artikelstudiet, samt
den fastsatte problemsformulering. Yderligere vil afgrænsninger i dette projekt blive beskrevet.

4.1

Problemstilling

På baggrund af den initierende problemstilling; "Hvor stort er problemet med spildtid i byggebranchen?".
Blev der vurderet ud fra artikelstudiet, at der er flere væsentlige faktorer, som er skyld i, at byggebranchen har et stort tidsspild i udførelsesfasen.
Industrien har igennem de sidste mange år øget produktiviteten for at minimere tidsspild, hvorimod
byggebranchen har haft en meget lille stigning i produktivitet og dermed også et større tidsspild.
Det findes derfor relevant at undersøge, hvor problemet med spildtid opstår i udførselsfasen, og hvordan
spildtiden kan minimeres.
Ud fra artikelstudiet fremgår det, at en løsning til minimering af spildtiden, kunne være at tænke Lean
Construction ind i byggebranchen. Med udgangspunkt i Lean Construction vil vi undersøge, hvordan
Lean-principperne kan anvendes til at minimere spiltid i udførselsfasen og dermed øge produktiviteten.
Formålet med undersøgelsen vil være at forbedre byggeledelsens muligheder for at minimere spildtiden
ved implementering af Lean Construction-styringsværktøjer.

4.2

Problemsformulering

På baggrund af problemstillingen, som tager udgangspunkt i de artikelstudiet, er følgende problemformulering fastsat:
• Hvorfor opstår spildtid på en byggeplads i udførelsesfasen?
• Kan styringsværktøjer fra Lean Construction minimere spildtiden i udførelsesfasen for byggebranchen?

4.2.1

Afgrænsning

I nærværende rapport vil der kun blive undersøgt spildtid i udførselsfasen, og hvordan tiltag fra Lean
Construction kan minimere denne spildtid.
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Del III: Lean Construction
Del III - i nærværende rapport omhandler Lean
Construction. Historien bag Lean Construction vil
blive beskrevet, samt teorier, som vedrører dette
projektemne, vil blive redegjort i kapitel fem. Yderligere vil virksomheden DS Flexhal blive beskrevet
i kapitel 6. Dette gøres for at informere læseren
om, hvilken virksomhed projektgruppen har samarbejde med angående et feltstudie på en af deres
byggepladser.
Formålet med kapitel fem og seks er at give
læseren en bedre forståelse af de styringværktøjer,
som vil blive benyttet i feltstudiet. Styringsværktøjerne er udarbejdet på baggrund af principperne
og teorien for Lean Construction. Disse styringsværktøjerne bliver benyttet i feltstudiet og bliver
beskrevet i kapitel syv i denne rapport.
Del III består af følgende kapitler: 5. Lean Construction, 6. DS Flexhal og 7. Implementering af
Lean
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Lean Construction
I dette kapitel vil historien bagved Lean Construction blive beskrevet kort. Ligeledes vil udvalgte teorier
i Lean Construction blive redegjort for. Dette kapitel tager udgangspunkt i kilden „Håndbog i trimmet
byggeri [Sven Bertelsen, 2012]“, med mindre andet er angivet.
Begrebet Lean betyder slank og trimmet på dansk. Det kan tolkes i virksomhedsregi som, at produktionen skal kunne køre ved så få ressourcer som muligt, hvor man skærer ind til benet, de steder der
indgår i gentagne processer.[Thomas B. Chrisiansen, Niels Ahrengot, Michael Leck, 2009]
Lean Construction begrebet opstod i starten af 1990’erne, da den europæiske og amerikanske bilindustri begyndte at sammeligne sig med den japanske bilindustri. Baggrunden for denne sammenligning
er, at den amerikanske bilindustri ønskede svar på, hvorfor og hvordan den japanske bilindustri kunne
producere biler bedre end amerikanerne. Svaret på disse spørgsmål blev besvaret i bogen „The machine
that Changed the World „ af Jack Womack, Daniel Jonés og Daniels Roos, som udkom i 1990. I de efterfølgende fem år, blev Lean begrebet dyrket i den vestlige verden, hvor to ud af de overnævnte tre
forfattere udgav bogen „Lean Thinking“. Denne Bog opstiller fem grundprincipper, som netop kunne
udbrede konceptet til andre brancher end bilindustrien.
Disse fem punkter er kernen i Lean-principperne og er som følgende:
1. Kortlæg den kæde, der skaber værdi for kunden
2. Optimer denne kæde
3. Hold produktet i bevægelse - lagre er spild

4. Benyt pull-logistik
5. Tilstræb stadig forbedring

Disse fem grundprincipper understøtter TFV-teorien, (Transformaiton, Flow & Value) og kan implementeres i byggebranchen i planlægning og udførselsfasen. Principperne dækker dog over masseproduktion
i bilindustrien, og dermed kun dækkende i nogen grad til en produktion i byggebranchen. TFV-teorien
kan ses på figur 5.2 og de fem principper i „Lean Thinking“ kan ses på figur 5.1.

Figur 5.1 – De fem principper i „Lean Thinking“ Figur 5.2 – TFV-teorien [Sven Bertelsen, 2012]
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5.1

Fra produktionen til byggebranchen

TFV-modellen på figur 5.2, kan omstilles yderligere til byggebranchen ved at skifte transformation
ud med operation, hvor det skal tolkes som det man køber og betaler hos fagentreprenørerne. Flowet
erstattes af processer, hvor det kan tolkes som styring af processer fra byggeledelsen. Hovedemnet i figur
5.3 er byggeri, som kan ses som et produkt. Figuren beskriver, hvad mennesker og maskiner gør med
dette produkt.

Figur 5.3 – OPV-modellen [Sven Bertelsen, 2012]*.

Værdiskabelsen gennem et byggeri sker ved, at produktet kommer igennem en række processer, som
kommer igennem en rækker operationer, som leveres af de enkelte fagentrepriser. Byggeledelsen står for
værdien igennem processerne ved hjælp af styringsværktøjer og planlægning.
Figur 5.3 beskriver følgende tre emner:
Operationer
Operationer kan ses som en række aktiviteter, der udføres fra rådgiver til håndværker i byggeriet. De
udførte operationer af aktiviteter sikres igennem kvalitetssikring og kontrol, hvor byggeledelsen står for
kontrakter, aftaler, omkostninger og kvalitetsikring i form af tilsyn. Styring af operationer går igennem
hovedtidsplanen, som byggeledelsen har udarbejdet.
Proces
Proces kan stadigvæk ses som et Flow, som TFV-teorien siger. De operationer, der løber igennem et
byggeri, forgår i enkelte fagentrepriser, hvor det handler om at skabe den mest optimale proces for alle
operationerne. Der ses på fagenes afhængighed af hinanden, og hvornår områder bliver frigivet til andre
fagentrepriser. Processen i byggerierne strækker sig typisk fra idefasen til aflevering af udførelsesfasen.
Værdiskabelse
Værdiskabelse kan deles op i flere begreber, men to primære begreber, nemlig værdiforumlering og
værdilevering. Værdiformulering drejer sig om budgetrammen som bygherre har sat og dermed skabe
mest værdi indenfor disse rammer. Værdileverance gælder for leverancetemaet af produktet byggeriet,
hvor det gælder om at få størst mulig avance.
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5.2

7K-modellen

Med udgangspunkt i figur 5.3, som beskriver værdiskabelsen for et byggeri i to begreber: værdiformulering og værdirealisering. Disse begreber er beskrevet i „afsnit 5.1, ‘Værdiskabelse’“. I figur 5.4 er disse to
begreber illustreret. Dermed finder værdiformulering sted ved de indledende projekteringer. Denne fase
kaldes koncept, hvorimod værdirealisering kaldes konstruktion, da den finder sted ved detailprojektering
og udførelsen.

Figur 5.4 – 7K modellen [Sven Bertelsen, 2012]*.
Figur 5.4 illustrerer også 7K-modellen, som tager udgangspunkt i værdiskabelse for byggeriet. Målsætning for byggeriet er at skabe værdi igennem hele forløbet og samtidig minimere spildtid. Derfor
skal der holdes fokus på, hvor og hvornår der skabes værdi, og hvordan denne bibeholdes. Dette gøres
i projektering og udførelsen. 7K-modellen er bygget op i "faser", som en skabelon til byggeriet, hvor
værdiskabelsen er i fokus. Dette forsøges med 7K-modellen som en mental model, hvor der stoppes op
efter hver endt fase for at sørge for, at værdi og spild ikke udvikler sig i en negativ retning. Dermed skal
en påbegyndt fase være afsluttet før den næste påbegyndes. I nogle faser kan der forekomme komplikationer. Disse komplikationer kan man kontrollere i udførelsesfasen ved hjælp af Last Planner System,
som bliver beskrevet i „afsnit 5.4, ‘Last Planner System’“. I 7K-modellen arbejdes der med 3 hovedfaser;
Koncept, Kontrakt og Konstruktion. Hver af disse faser afsluttes med en kortere handling; Kontakt,
Kontrakt, og Kontrol. Den sidst fase er konsum fasen. Fasen hvor man reflekterer over de opsamlede
erfaringer under de andre faser. Med udgangspunkt i figur 5.4 beskrives 7K-modellens faser:
Krav
Bygherre udspecificerer kravene til, hvad byggeriet skal kunne opfylde af art og brug. Bygherren pointerer
også sine drømme og visioner for byggeriet. Efter kravene til byggeriet er sat op, kan der tages kontakt
til en del af leveranceteamet i form af bygherrerådgiver, ingeniør og arkitekter afhængig af hvilken
entrepriseform, der er bestemt til byggeriet.
Kontakt
Kontakten etableres til resten af leveranceteamet, som er de udførende på byggeriet. Dette kan ske ved
licitation eller omvendt licitation.
Koncept
Leveranceteamet er valgt, og samarbejdet begynder nu med bygherre, hvor visioner og drømmene omsættes til løsninger indenfor de givne rammer. Her bliver det også bestemt, hvad der vægtes højst, om
det er økonomi, tid eller kvalitet.
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Kontrakt
Kontrakten er milepælen for projekteringsfasen og dermed overgangen til detailprojektering og udførelsesfasen. Kontrakten udformes efter hvilken entrepriseaftale, der er på byggeriet.
Konstruktion
I konstruktionsfasen færdiggøres detailprojektering, hvor de nødvendig dokumenter, såsom tegninger,
beskrivelser, planer m.m. udearbejdes for at kunne gennemføre byggeriet. Det gælder her om at indfrie
bygherrens forventninger med minimale omkostninger.
Kontrol
Kontrol foretages løbende og ved aflevering. Der foretages kontrol om, hvorvidt der er blevet leveret den
ønskede værdi i forhold til kravspecifikationen og konceptet.
Konsum
Som tidligere beskrevet er konsumfasen den fase, hvor erfaring opsamles, hvilket egentlig skal benyttes
til fremtidige byggerier. Figur 5.4 illustrerer, at denne fase skal være inden kravfasen.

5.3

Lean i byggebranchen

Planlægning og styring er en stor del af et byggeri. Dette afsnit redegør for brugen af Lean værktøjer i
byggebranchen, hvor fokuset er at minimere spildet og maksimere værdien.

5.3.1

Planlægning

En plan for et byggeri udtrykker en plan ud i fremtiden, som ikke altid kan forudsiges, men den sætter
rammerne for, hvad der er aftalt indenfor planen. Trimmet byggeri præsenterer planer for byggeriet, som
ikke er lavet primært for at blive overholdt, men derimod for at sætte kursen i processen og samtidig
forstå processen. De typiske tidsplaner, der hænger i skurvognen rundt på byggepladser i Danmark, er
tidsplaner i form af Gant-diagrammer, som udearbejdes på baggrund af critical path method (CPM).
Denne metode belyser den kritiske vej i aktivitetrækkefølgen. Et typisk kendetegn for disse tidsplaner
er, at aktiviterne skal udføres i en bestemt rækkefølge og aktivitetens varighed fremgår, hvor varigheden
adderes for at finde start og slut tidspunkt for hver aktivitet. Et eksempel på CPM-modellen kan ses på
figur 5.5 og et eksempel på Gant-diagram kan ses på 5.6.

Figur 5.5 – CPM-modellen [Sven Bertelsen,
2012]
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Gant-diagrammet bygger dermed på varigheden af aktiviterne i byggeriet, samt start og slut tidspunkt
for byggeriet og illustreres i figur 5.6, ved et horisontalt søjlediagram. Problemet ved dette diagram er,
at det ikke er en forudsætning, at varigheden kendes. De forudsætninger, der kan stilles i et byggeri, er
benævnt i trimmet byggeri, som de 7 strømme.
De 7 strømme er som følgende:
1. Forudgående arbejde skal være afsluttet
2. Der skal være plads
3. Tegninger og anden information skal foreligge
4. Der skal være kvalificerede folk til at udføre arbejdet
5. Materialerne skal være til stede
6. Materiellet skal være på plads og i orden
7. Vejrliget, tilladelser og andre ydre forhold skal være i orden
Disse forudsætninger definerer de 7 strømme, som skal opfyldes ved hver aktivitet. Hvis de 7 strømme
er opfyldt, anses aktiviteten for at være sund. De 7 strømme er illustreret i figur 5.7.

Figur 5.7 – De 7 strømme [Sven Bertelsen, 2012]*
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5.4

Last Planner System

Last Planner systemet benyttes i projektering og udførelsesfasen, hvor vi i denne rapport kun ser på
udførelsesfasen.
De syv strømme har til formål at skabe en sund aktivitet i planlægningen og udførelsen. OPV-modellen
skaber værdi for byggeriet, og 7K-modellen skal skabe værdi for bygherren. Dermed vil det følgende afsnit redegøre for brugen af styringsværktøjer, som kan skabe værdi for bygherren og byggeriet i
udførelsesfasen.
I et byggeri sættes en hovedtidsplan af leverancetemaets aftale med bygherre og gennemførelsen af
byggeriets tidsramme, og dermed tages der ikke højde for de problemstillinger, der kan opstå. I Last
Planner Systemet (LPS), tages der højde for disse problemstillinger, der kan opstå i et byggeri. LPSmetoden indrager de involverede parter i byggeriet, hvor metoden anvendes til at planlægge byggeriet i
projektering- og udførelsesfasen. Dermed kan man opnå en bedre kommunikation blandt de involverede
og måske skabe en værdi for projektet for de involverede parter.
LPS anvender tre delplaner, som udarbejdes på baggrund af en hovedtidsplan, som bygherrens leveranceteam har udarbejdet. Disse tre delplaner er benævnt som; procesplan, periodeplan og ugeplan. De tre
delplaner vil blive beskrevet i de følgende underafsnit.

5.4.1

Procesplan

Procesplanen udarbejdes på baggrund af hovedtidsplanen og har det formål at fastlægge den optimale
byggeproces for de forskellige aktiviteter. Ofte er det byggeledelsen eller bygherrens leveranceteam,
der fastlægger procesplanen i form af gant-diagram eller et cyklogram. LPS anvender indragelse af
alle fagentrepriser fra det udførende leveranceteamet, hvor de stiller med en repræsentant, som skal
komme med deres bud på de aktiviteter de har i delfaserne for byggeriet. Disse delfaser kan f.eks.
være jordarbejde og fundament, lukning af råhus og aptering. Hver delfase for byggeriet skal have en
procesplan og dermed også en procesplanlægning for hver delfase.
I procesplanlægning skal fokusset være hvilke aktiviteter, der skal koordineres og tidspunktet for forskellige fagentreprisers arbejde på byggeriet, så fokusset for hvor der kan opstå konflikter belyses. Samtidig
skal varigheden for aktiviterne også fremgå.
Ved indragelse af fagentrepriserne i denne planlægning indgår de involverede en aftale, hvordan den
bedste byggeproces er for byggeriet. Dermed skaber procesplanlægning medansvar og ejerskab for fagentrepriserne, som er tilknyttet byggeriet.

5.4.2

Periodeplan

Periodeplanen bliver udarbejdet på baggrund af procesplanen og har til formål at styre logistikken, om
hvorvidt de fremtidige aktiviteter kan udføres, når de skal udføres. Procesplanen er dermed en seks ugers
plan, hvor der ved hver periodeplans møde ses seks uger frem i byggeriet for at sikre, at en aktivitet er
sund, som det blev beskrevet i „afsnit 5.3.1, ‘Planlægning’“. For at aktiviteten er sund skal de 7 strømme
tjekkes, som er en forudsætning for en sund aktivitet. Et eksempel på en periodeplan kan ses på figur
5.8.
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Figur 5.8 – Periodeplan fra Trimmet byggeri [Sven Bertelsen, 2012]*.
på figur 5.8 fremgår det for hver af aktiviterne, hvem den ansvarlige er og perioden seks uger frem i
byggeriet. Derudover er de 7 strømme inkluderet i periodeplanen for at tjekke om aktiviteten er sund,
og i så fald tjekke om aktiviteten kan udføres ved det påtænkte starttidspunkt.
Forhindringsanalyse
De 7 strømme betegnes i periodeplanen som en forhindringanalyse. Opstår der en forhindring indenfor
de 7 strømme ved en aktivitet, bliver der udpeget en ansvarlig til at få "fjernet"den forhindring, der
skulle være. Hvis alle 7 strømme er opfyldt sikres der et kontinuerligt flow i processen. De 7 strømme,
som kan ses på figur 5.7 i „afsnit 5.3.1, ‘Planlægning’“, har følgende betydning:
1. Forudgående arbejde
• Forrige arbejde skal være færdigt.
2. Materialer
• Er materialerne bestilt med hensyn til materialer med lang leveringstid?
3. Materiel
• Er der styr på leje af lifte, kraner m.m. med hensyn til arbejdsmiljø
4. Mandskab
• Er det relevante mandskab med de rigtige kvalifikationer klar på det pågældende tidspunkt.
5. Information
31 af 120

Kapitel 5. Lean Construction
• Er de nødvendige tegninger, beskrivelser og afklaringer på plads.
6. Plads
• Er der styr på byggepladsen, med hensyn til adgangsveje og sikkerhed.
7. Ydre forhold
• Myndighedsgodkendelse, budget, vejret egnet til næste aktiviteter
Periodeplanen anses ikke som en tidsplan, men mere som en "fælles huskeliste"over, hvem der gør hvad
og inden hvornår.

5.4.3

Ugeplan

Ugeplanen er den tredje plan i LPS-metoden. Ugeplanen har det formål at sikre, at arbejdsprocessen
forgår mest hensigtsmæssigt for alle fagentrepriser. Ugeplanen udarbejdes hver uge i samarbejde med de
udførende fagentrepriser på byggepladsen for en uge af gangen. Ugeplanlægning er et styringsredskab,
som byggeledelsen benytter til at styrke samarbejdet mellem fagentreprisen på byggeriet, da det er dem,
der kommer med deres bud på aktiviterne, og de koordinerer indbyrdes til dette møde. Ved indragelse
af fagentrepriserne i denne planlægning, kan man skabe en dialog imellem dem, med henblik på at
minimere spildtid og ressourcer på pladsen. Derfor er det også en forudsætning, at repræsentanten fra
fagentreprisen har sat sig ind i næst kommende aktiviteter. Et eksempel på en ugeplan kan ses på figur
5.9. I denne ugeplan er aktivitet tilføjet, stedet aktiviteten finder sted, hvilke dage aktiviteten udføres
og eventuelt bemærkning til aktiviteten eller forhindringer.

Figur 5.9 – Ugeplan fra Trimmet byggeri [Sven Bertelsen, 2012]*.
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Ugeplanen kan ses som en aftale mellem fagentreprisen, men hvor byggeledelsen styrer dagsorden til
mødet. Dagsorden på mødet skal være følgende punkter:
1. Forrige ugeplan
• Forrig uges aktiviteter vendes på mødet, om de planlagte aktivteter er bleven udført.
2. Forhindringlisten
• Er den forrig uges aktiviteter ikke udført, noters det hvorfor de ikke er udført. Efterfølgende
planlægges næste uges aktiviteter, samt eventuelle forhindringer.
3. Periodeplanen
• Gennemgang af periodeplanen, med henblik på eventuelle forhindringer
4. Koordinering
• Koordinering af ugens aktiviteter.
Med ugeplanen inkluderes fagentrepriserne direkte i planlægning af arbejdesprocesserne, og dermed
skabes der igen et medansvar og ejerskab for byggeriet.

5.4.4

PPU

Byggeledelsen kan benytte sig af et styringsværktøj, som kan måle, hvor mange af de planlagte aktiviterne der er udført på de aftalte tidspunkter ved hjælp af en PPU-model. PPU-modellen står for
procent planlagt udført. Med dette værktøj kan det også måles, hvor pålidelig periode- og ugeplanen
er. Jo højere procent jo mere pålidelige er planerne. PPU kan måles ved antal udførte aktiviter over
samlede aktiviteter, så hvis der er 12 udførte aktiviter og 20 samlede ativiter, vil PPU’en angive 60 %.
Hvis en aktivitet er udført, skal aktiviteten være udført, samt der skal være ryddet op til næste aktivitet.
PPU’en kan tolkes og benyttes på følgende måde med fokus på, hvad der skal være styr på til næste
uge, og til at se hvor mange aktiviteter, der er udført. Så vi på denne måde kan få en højere PPU og
dermed flere udførte aktiviteter.
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DS Flexhal A/S
Dette kapitel redegør for koncernen DS Gruppen og virksomheden DS Flexhal A/S, samt et projekt for
DS Flexhal A/S, hvor nærværende projekts analyse tager udgangspunkt i brugen af Lean værktøjer i
udførelsesfasen.

6.1

Om DS Gruppen

DS koncernen omsatte for 1.500.000.000 kr i 2017/18. I samme regnskabsår havde koncernen et forbrug
af stål på 45.000 tons og 55.000 tons beton. DS koncernen beskæftiger omring 1.000 medarbejdere, som
er spredt ud i forskellige afdelinger og selskaber, som det kan ses på figur 6.1 [DS gruppen, U.d.].

Figur 6.1 – DS koncernen’s afdelinger [DS gruppen, U.d.]
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Disse afdelinger beskæftiger sig med hver deres kompetencer indenfor alle typer af byggeri i beton og
stål. DS Gruppen A/S er moderselskabet i koncernen og spænder ud over fire døtreselskaber, hvor af
tre af dem er producerende virksomheder. Disse tre selskaber er; DS Elcobyg, DS Stålkonstruktioner og
DS Stålprofil. Det fjerde datterselskab hedder DS Stahl og er et salgskontor i Tyskland. Disse selskaber
kan ses på figur 6.2.

Figur 6.2 – DS koncernen’s organisation [DS gruppen, U.d.]*.

6.1.1

DS Flexhal A/S

DS Flexhal fremgår af figur 6.1 og figur 6.2. Dette selskab blev sat i verden, for at kunne tilbyde en samlede løsning ved brug af egene produkter, så som betonelementer, stålkonstruktioner, tyndpladestål osv.
Dermed leverer DS Flexhal totalentrepriser med fleksible erhvervsbyggerier i stål og beton. Det erhvervsbyggerierne DS Flexhal leverer, er lager- og logistikbyggeri, administrationsbyggeri, industribygninger,
erhvervsbyggeri, idræts og sportsanlæg [DS Flexhal, U.d.].
DS Flexhal beskæftiger 40-45 medarbejdere og omsætter for omkring 750.000.000 DKK i et regnskabsår.
DS Flexhal har egen tilbuds-, konstruktionsafdeling og tegnestue. Virksomheden er opdelt i to afdelinger
i Danmark, henholdsvis øst og vest. Hovedparten af medarbejderstaben ligger i vestafdelingen i Hobro
ved hovedkontoret, og beskæftiger 30 medarbejdere fordelt på administration, tegnstue, konstruktionsafdeling, tilbuds-/salgsafdeling og projektledere. Østafdelingen er placeret i Albertslund og har en lille
administration, hvor størstedelen af medarbejderstaben er projektledere og byggeledere. Organisationsdiagrammet for DS Flexhal kan ses på figur 6.3.
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Figur 6.3 – DS Flexhal organisationsdiagram [DS gruppen, U.d.]*
Den flade organisationsstruktur i DS Flexhal skaber en kort kæde til beslutningstagerne. Dette gør, at
medarbejderne selv kan tage hurtige beslutninger i dagligdagen [DS Flexhal, U.d.].

6.2

Projektbeskrivelse

DS Flexhal udfører et fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek i Frederiksunds nye
byudviklingsområde, Vinge. Projektet blev vundet af DS Flexhal i omvendt licitation og udføres som
en totalentreprise.
Projektet omfatter et nyt fællesmagasin på 17.300m2 , som skal sikre kulturarv og samlinger for Nationalmuseet og Det Kongelig Bibliotek. Det store fællesmagasin er fordelt på tre typer; basismagasiner,
tørre magasiner og kolde magasiner for at sikre de optimale klimaforhold for kulturarven og samlingerne. Ydermere skal byggeriet rumme logistikfunktioner, personale- og studiefaciliteter. Projektperiodens
varighed er sat til 36 måneder og forventes afleveret primo 2022 [Building supply, U.d.].
DS Flexhal har været leverendører på projekteringsdelen i samarbejde med interne rådgivere og bygherrerådgivere. På nuværende tidspunkt er DS Flexhal i gang med udførelsesfasen på projektlokationen,
som nærværende projekt omhandler.

36 af 120

Kapitel 6. DS Flexhal A/S

6.2.1

Projektorganisation

Organisationsdiagrammet på figur 6.4, er udarbejdet af DS Flexhal, og har fokus på korte og præcise
kommunikationsveje, samt inddragelse af rådgivernes projektleder og specialistkompetencer i henholdvis
projektering og udførsel.

Figur 6.4 – DS Flexhal projektorganisations for fællesmagasin projektet.
Ud fra figur 6.4 er bygherres leveranceteam bestående af følgende partnere:
• Bygherre - Slots- og Kulturstyrelsen
• Bygherrerådgiver - Sweco
• Bruger og bestiller - National Museet og Det Kongelige bibliotek
• Bygningejer og driftherre - National Museet og Det Kongelige bibliotek
Ud fra figur 6.4 er totalentreprises leveranceteam bestående af følgende partnere:
• Totalentreprenør - DS Flexhal - projekteringsledelse og byggeledelse
• Arkitektrådgiver - Gottlieb Palludan Architects - myndighedskontakt og IKT ansvarlig
• Rådgivende ingeniører - MOE A/S - ingeniørrådgiver, performancetestkoordinator
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6.2.2

Nuværende ledelse- og planlægningstruktur

DS Flexhal vil gerne fremstå som en projekt- og procesorienteret virksomhed. I udførelsesfasen bestræber de på at køre en stram styring af byggeprocesserne i tæt samarbejde med bygherrens leveranceteam.
I henhold til projektorganisationen på figur 6.4 skal totalentrepriselederen lede, og sikre at projektet
forløber planmæssigt og som aftalt. Totalentrepriselederen står for den direkte kontakt til bygherres
leveranceteam. På figur 6.4 fremgår der også en byggeleder fra DS Flexhal. Vedkommende refererer
direkte til totalentrepriselederen og har også den daglige kontakt med udførelsesteamet, bestående af
underentreprenører. I udførelsesfasen styrer byggelederen aftalerne med hensyn til kvalitet, pris og tid
ved udarbejdelse og løbende revidering af; Deltidsplaner, beslutningsplaner, risikovurdering, kvalitetsstyringsplaner og planlægning for sikkerhed og sundhed. Disse dokumenter samles i en procesplan for
hver deletape på projektet.
DS Flexhal benytter sig dermed ikke af styringsværktøjer fra Lean Construction, selvom flere videnskabelige artikler belyser, at mere Lean i byggebranchen minimerer spildtid og maksimerer værdien i
projektet.

38 af 120

Kapitel 7. Implementering af Lean

Implementering af Lean
Dette kapitel omhandler Implementering af Lean på et projekt ved totalentreprenøren DS Flexhal A/S.
Dermed vil de udarbejdet styringsværktøjer blive beskrevet, og der vil blive redegjort for brugen af disse.
Styringsværktøjerne er udarbejdet af projektgruppen for nærværende projekt.

7.1

Implementering i en virksomhed

Implementering af Lean i en virksomhed er en holdopgave, som er bestående af alle de involverede
i projektet. Leans oprindelse opstod i store produktionsvirksomheder, hvor der er et jævnt flow, og
hvor produkterne flyder igennem et afmålt procestrin. I byggebranchen er tingene lidt anderledes, da
bygningerne opføres på en given lokation og ikke kører igennem et samlebånd. Dermed kan følgende
konstateres:
"I byggebranchen ligger udfordringen i at få alle materialer og fagentreprenører til at være det rigtige
sted på det rigtige tidspunkt" [Thomas B. Chrisiansen, Niels Ahrengot, Michael Leck, 2009].
Med udgangspunkt i overstående er der i dette projekt udarbejdet styringsværktøjer bestående af en
periode- og ugeplan, som netop har til hensigt at lede og orientere underentreprenørerne dagligt på
projektet fra DS Flexhal. Det teoretiske grundlag der ligger bag periode- og ugeplan er udarbejdet på
baggrund af teorien, som er præsenteret i „Kapitel 5, ‘Lean Construction’“.

7.2

Lean projektledelse værktøjer

For at få en god periode og ugeplan skal OPV-modellen fra „Afsnit 5.1, ‘Fra produktionen til byggebranchen’, figur 5.3“ benyttes. De tre hovedemner i denne model er; værdiskabelse, operationer og processer.
Værdiskabelsen for projektet sker igennem en ordentlig kvalitet i byggeriet. Byggeriet overdrages til
den aftalte tid og det aftalte budget. Dette imødekommes ved, at byggeriet ryger igennem en række
operationer, som modellen illustrerer. Operationerne består af levering af de rigtige materialer i den
rigtige kvalitet til den rigtige tid. Yderligere skal fokusset være på, at byggeprocessen sker uden spild,
som sikres ved hjælp af tilsyn, kvalitetssikring og kontrol. Flowet i byggeprocessen skal sikres ved, at
materialer ankommer i den rigtige rækkefølge på den rigtige lokation, og der er kvalificeret mandskab
til opgaven.
Hvis det udførende team på projektet kunne regne med, at leverandørene leverer til tiden, og det var de
rigtige materialer der ankom, samt det rigtige manskab der stod klar til at udfører opgaven, ville dette
være simpelt at indføre. Dette er ikke altid tilfældet, som det citeres i „Bogen; LEAN - implementering
i danske virksomheder [Thomas B. Chrisiansen, Niels Ahrengot, Michael Leck, 2009].“;
"Derimod er byggerier komplekse, og dermed vil der opstå problemer undervejs i udførelsesfasen, som
skal løses nu og her for at komme videre"
Hvis projektledelsen derimod brugte tid på analysering af de opstået problemer undervejs i byggeriet, og
så problemerne som kærkomne forbedringsmuligheder, ville projektledelsen have mulighed for at kunne
fjerne årsagerne til at problemerne opstår fremadrettet. Dette kaldes en Kaizen kultur, hvor der løbende
søges om konstant forbedring, som også er en af de fem grundprincipper i Lean.
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7.2.1

5S-metoden

„Dette afsnit tager udgangspunkt i kilden [Thomas B. Chrisiansen, Niels Ahrengot, Michael Leck, 2009]
med mindre andet er angivet“
En væsentlig faktor på byggepladser landet over, for at skabe et kontinuerligt flow i byggeprocesserne,
er ryddelighed og indretning af byggepladsen [Dansk Byggeri - Bedre Bundlinje, 2018]. 5S metoden
fokuserer på effektive arbejdspladser, indretning af arbejdspladsen og arbejdsrutiner. Formålet med 5S
metoden er at skabe et bedre arbejdsmiljø og dermed også en bedre sikkerhed for håndværkerne på
pladsen. Dette skal også tænkes ind i planlægningen, og derfor er dette væsentligt at fremhæve i dette
kapitel.
5S metoden består af følgende:
• Sortere
– Betydning: Fokuserer på at fjerne alt unødvendigt på byggepladsen, såsom defekt værktøj,
overflødige materialer og affald. Dette vil skabe mere plads på "gulvet".
• Simplificere
– Betydning: Fokuserer på de tilbageværende værktøj og materialer på byggepladsen. Dette
skal være placeret så tæt på stedet, hvor det skal anvendes. Dette skal tænkes ind i byggepladsindretning.
• Støve af
– Betydning: Når de to overstående er på plads, er det vigtigt, at der fokuseres på ryddeligheden
på byggepladsen. Bedre ryddelighed kan skabe bedre arbejdsmiljø og mindre spildtid.
• Standardisere
– Betydning: Informationen omkring placering af materialer, værktøj, arbejdsområder og affaldshåndtering skal gøre sig gældende på en byggepladsindretning for at holde ryddeligheden
på byggepladsen. Dermed kan der fokuseres på at holde rent, i stedet for at gøre rent. Ligeledes
hvis procedureren for placering af materialer osv. er ens, sikres der en hurtigere lokalisering
for de enkelte medarbejdere og dermed mindre spildtid.
• Selvdiciplin
– Betydning: Dette skal sikre, at de overnævnte rutiner fastholdes på byggepladsen. I denne
fase skal der fokuseres på, hvorfor eksempelvis materialet ikke er på sin plads, og dermed
indgå i en dialog omkring dette for at løse det fremadrettet. Dermed er det også op til de
enkelte at sørge for, at de gældende faser overholdes, hvilket vil gøre dagligedagen bedre for
alle med en ryddelig byggeplads.
5S-metoden skal benyttes af alle interessenter i udførelsesfasen på byggeriet for at skabe en mere sikker
arbejdsplads med et bedre arbejdsmiljø, som dermed også kan skabe et bedre flow i byggeprocesserne. Et
forsøg på at løse udfordringen i byggebranchen med at få alle materialer og fagentreprenører til at være
det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, vil blive beskrevet i følgende afsnit, og der vil blive redegjort
for periode- og ugeplan, der er udarbejdet i forbindelse med dette projekt.
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7.3

Periodeplan ved DS Flexhal

Periodenplanen, som er udarbejdet til benyttelse ved DS Flexhal, har til formål at styre logistikken på
byggepladsen og tage hånd om mulige forhindringer. Det påtænkes, at periodeplanen skal koordineres i
forbindelse med byggemøder, da der her vil være projektleder til stede for de tilknyttede fagentrepriser
på projektet.

7.3.1

Beskrivelse

Periodenplanen ser seks uger frem i udførelsestidsplanen. Periodeplanen skal synliggøre, hvad der kan
udføres i den kommende periode. Periodeplanen koordineres med projektlederen, da projektlederen ser
længere frem i tidsplanen end en formand ville gøre. Tidshorisonten på periodeplanen kan justeres til,
så den passer til den længste leverancetid på en given aktivitet. Den udarbejdet periodeplan ses på figur
7.1, hvor man i første kolonne tilføjer de aktiviteter, der er på projektet. De blå felter angiver lokation
på projektgrunden, hvor aktiviteterne finder sted. Nummer to kolonne beskriver den fagentreprise, der
er ansvarlig for aktiviteten. De næste seks kolonner er ugenummer, hvor der tilføjes de antal uger, som
aktiviteten strækker sig over. De næste syv kolonner tager højde for hvilke forhindringer, der er ved
aktivteten. Kolonnen, hvor der står "Klar", bliver markeret med "Ja" eller "Nej", afhængigt af om alle
syv forhindringer er krydset af i periodeplanen. Hvis tilfældet er, at aktiviteten ikke er klar, vil feltet
blive markeret med "Nej", og der tilføjes en forklaring af forhindringen, og der udpeges en ansvarlig for
at tage hånd om den eller de forhindringer, som er knyttet til aktiviteten.

Figur 7.1 – Periodeplan til DS Flexhal projektet.

Hovedformålet med denne periodeplan er at kunne se om en aktivitet kan forløbe uden forhindringer, så
der ikke forekommer stop i processen. Forhindringerne i periodeplanen bliver vurderet på baggrund af de
syv strømme, som er beskrevet i „Afsnit 5.3.1, ‘Planlægning’ “. Forhindringsanalysen vil blive beskrevet
i efterfølgende afsnit.
41 af 120

Kapitel 7. Implementering af Lean

7.3.2

Forhindringsanalyse

Forhindringsanalysen på periodeplanen benyttes netop til at tjekke om en aktivitet kan starte op på det
pågældende tidspunkt. Dette gøres ved brug af de syv strømme, som definerer en sund aktivitet, hvis
de syv strømme opfyldt, og dermed er der klar til næste aktivitet.
Forhindringerne, som der kan opstå i de syv strømme, kan ses på figur 7.1 og er beskrevet nedenfor:
• Forudgående arbejde: Er den forudgående aktivitet færdig?
• Materialer: Er materialerne ankommet, eller skal de leveres, og hvad med leveringstider?
• Materiel: Er de nødvendige tegninger klar/ er der taget hånd om afklaringerne?
• Mandskab: Er der kvalificeret og tilstrækkeligt mandskab til aktiviteten?
• Information: Er der det nødvendige hjælpe-udstyr/værktøj til aktiviteten?
• Plads: Er der ryddeligt på pladsen, hvor aktiviteten skal forgå?
• Ydre forhold: Myndighedsgodkendelser/vintervejr, forhold som er svære at kontrollere, men kan
tænkes ind i planlægningen.
Overnævnte forhindringer noteres på periodeplanen med seneste dato for afklaring og en ansvarlig for
forhindringen udpeges.
Forudsætninger for mødet
Projektlederen fra DS Flexhal skal have kendskab til de næste seks ugers aktiviteter, ajourføre sidste
ugers forhindringsliste, medbringe status på afklaring fra bygherre, arkitekt, rådgiver, leverandører osv.
Efter mødet udarbejder projektlederen forhindringslisten på ny. Underentreprenørens projektleder skal
vurdere, om der er kommende forhindringer med hensyn til deres aktiviteter i periodeplanen, tjekke
op på egne kommende leverancer. Efter mødet fjerner projekterlederen selv de forhindringer, der kan
fjernes.

7.4

Ugeplan ved DS Flexhal

Ugeplanen er udarbejdet med det formål at kunne styre og koordinere kommende uges aktiviteter for
underentreprenørerne. Her påtænkes det, at det er formændene på byggepladsen, som skal deltage i
mødet, fordi de har deres daglige gang på byggepladsen. Ugeplanen ser på de kommende tre ugers aktiviteter, og håndterer aktiviteter som ikke er blevet udført som planlagt ved en årsagsanalyse. Ugeplanen
er tiltænkt til at skulle koordineres på et formandsmøde uafhængigt af byggemødet. Forhindringslisten
fra byggemødet kan dog medbringes og koordineres med formændene.

7.4.1

Beskrivelse

Ugeplanen ser tre uger frem i projektet, men på mødet koordineres den kommende uge. De sidste to
uger bliver udarbejdet af byggeledelsen fra DS Flexhal i forlængelse af mødet. Til mødet koordineres
hver fagentreprises aktiviteter på byggepladsen, hvor deltagerne på mødet bliver enige om:
• Næste uges aktivitet, hvem skal til hvor og hvor længe?
• Hvornår er en lokation klar til næste aktivitet
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• Materialeleverance i kommende uges koordineres med hensyn til oplageringsplads.
• Den forgangne uge vendes og skal give et overblik over hvilke af aktiviterne, som er udført til aftalt
tid, og hvis aktiviterne ikke blev udført.
• Hvis en aktivitet ikke blev udført, bliver årsagen noteret og brugt til fremtidig forbedring.
Dermed giver ugeplanen en mere detaljeret tidshorisont, som formændene har udarbejdet i fællesskab
med byggeledelsen. Ugeplanen er derfor et styringsredskab både til byggeledelsen, men også til formændene på byggepladsen. For at ugeplanen skal give værdi, er det vigtigt, at alle fagentrepriser bliver
involveret i udarbejdelsen af denne. Fagentrepriserne skal se det som et ekstra styringsredskab til at
håndtere og samle op på forsinkelser i den forrige uge og til at koordinere arbejdet. Dette skal give bedre
flow i udførelsesfasen. Figur 7.2 illustrer den udarbejdede ugeplan.

Figur 7.2 – Ugeplan til DS Flexhal projektet.
I ugeplanen skal de enkelte dages aktiviteter beskrives og markeres, som vist på figur 7.2. Ugeplanen
giver dermed en mere detaljeret beskrivelse af ugens arbejde, end periodeplanen gør. Felterne, der skal
udfyldes i ugeplanen på figur 7.2, er som følger:
• Aktivitet: Den pågældende aktivitet på den/de rigtige dage skrives på.
• Fag: Den fagentreprise som står for aktiviteten.
• Lokation: Hvis der er behov for en dellokation inden for byggeområdet.
• Uge nr: Her markeres de dage, som aktiviteten strækker sig over.
• Udført: Er aktiviteten udført efter det aftalte? Dette markeres med "Ja" eller "Nej".
• Årsag: Årsagen markeres, hvis en aktivitet ikke er blevet udført.
• Bemærkning: Her tilføjes en eventuel bemærkning til aktiviteten.
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7.4.2

Årsagsanalyse

Hvis en aktivitet ikke er udført til aftalt tid, skal der laves en beskrivelse af, hvorfor aktiviteten ikke er
lavet. Dette gøres ud fra de syv strømme, som er beskrevet i „Afsnit 5.3.1, ‘Planlægning’ “. Det første
der skal tages stilling til, er en af følgende årsagskategorier:
• UE/Selvforskyldt: Hvis skylden for, at en aktivitet ikke blev udført, ligger ved underentreprenøren selv. Dette kan være ukvalificeret mandskab, manglede information fra projektlederen og
ned til håndværkerne, materiale der ikke har været bestilt, kraner/ lifte osv.
• Andre forhold: Hvis skylden for, at en aktivitet ikke blev udført, ligger ved byggeledelsen. Dette
kan f.eks. være manglede afklaring ved bygherre, arkitekt, rådgiver, manglende information til
underentreprenøren, dårligt arbejdmiljø på byggepladsen osv.
• Ydre forhold: Forhold som er svære at kontrollere, så som vejrforhold.
Overnævnte årsager koordineres til formandsmødet, hvor der nås til enighed om årsagen, så det kan
benyttes til fremtidige forbedringer. Til årsagerne er der tilknyttet underkategorier i programmet, som
specificerer årsagen til, at aktiviteten ikke er udført. Dette er gjort for at kunne få noget data ud af
ugeplanen, som kan benyttes til at se hvilken fagentreprise, der ikke får udført aktiviteterne til aftalte tid
og hvorfor. Dette samles i en samlede graf med PPU måling for hver fagentreprise, samt en gennemsnits
PPU-måling for alle fagentrepriserne. Dermed kan det ses, hvem der trækker PPU op eller ned. Et
eksempel på sådan en graf kan ses på figur 7.3. På figur 7.3 ses ti fagentrepriser med aktiviteter i den
pågældende uge. Hver fagentrepise har deres egen PPU måling af deres aktiviteter. Procenterne i toppen
af søjlen ved hver fagentreprise angiver dens PPU for den pågældende uge. Den orange linje, der går
igennem søjlerne, angiver en gennemsnits PPU for hele ugen og af alle de samlede aktiviteter. Dermed
fremgår det også ud fra gennemsnits PPU, hvem der trækker op og ned i PPU målingen. PPU måling
er beskrevet i „Afsnit 5.4.4, ‘PPU’“.

Figur 7.3 – PPU-måling af hver enkelt fagentreprise pr. uge.
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Ud fra figur 7.3 ønskes det også at finde ud af, hvad den primære årsag er til, at en aktivitet ikke er
udført pr. fagentreprise og for at kunne udarbejde fokuspunkter til den kommende uges aktiviteter.
Et eksempel på sådan en graf kan ses på figur 7.4. På denne figur angiver de blå søjler, hvor mange
aktiviteter der ikke er blevet udført. I dette eksempel er der seks aktiviteter, som ikke er blevet udført.
De blå søjler angiver også, hvilken årsag der er til, at aktiviteten ikke er blevet udført. I dette eksempel
er tre af aktiviteterne ikke udført på grund af vejret, en anden på grund af manglende kvalitet, en tredje
på grund af mandskabet og en fjerde på grund af manglende afklaring. De orange søjler på figur 7.4
angiver ud fra hver årsag til, at en aktivitet ikke er udført, hvor stor en procent, den enkelte årsag er
"skyld"i, at de samlede aktiviteter ikke er blevet udført. F.eks. årsagen "vejret"udgør 50% på figur 7.4
og er dermed den primære årsag til, at aktiviterne ikke er blevet udført i den pågældende uge.

Figur 7.4 – Den primære årsag til en aktivitet ikke er udført.
Ved brug af disse grafer i sin tidsplanlægning til formandsmøder, kan byggeledelsen finde ud af, hvad
fokuspunkterne skal være i den kommende uges aktiviteter for at stræbe efter forbedring af udførte
aktiviteter og overholdelse af tidsplanen.
Forudsætninger for mødet
Byggeledelsen ved DS Flexhal skal have kendskab til udførelsestidsplanen, og byggeledelsen skal have forbedret ugeplanen inden formandsmødet. Derudover medbringer byggeledelsen også afklaring til
projektet, samt forhindringslisten fra byggemøderne og eventuelt også vejrudsigten for kommende uge.
Efter mødet revideres ugeplanen og sendes ud. Underentreprenøren skal have gennemtænkt kommende
uges aktiviteter inden mødet, samt have et overblik over, hvornår deres leverancer bliver leveret. Yderligere skal de bidrage aktivt i planlægningen af kommende uges aktiviteter, og efter mødet orienterer
formanden sit sjak om det aftalte.
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Del IV: Analyse & Diskussion
Del IV - i nærværende rapport omhandler analyse
og diskussion af det indsamlede data i dette
projekt. Analysen er fastsat på baggrund af
problemformuleringens spørgsmål. Dermed er
formålet med analysen at besvare problemformuleringens rammer, samt præsentere mulige
løsningsforslag. I Analysen bliver de fundne
problemstillinger fra artikelstudiet behandlet, hvor
hvert emne bliver diskuteret i en deldiskussion.
Ligeledes bliver dataen fra feltstudiet præsenteret
og diskuteret i en deldiskussion.
Deldiskussionerne i denne rapport danner grundlag for den samlede diskussion af det indsamlede
data. Den indsamlede data bliver vurderet og
diskuteret i en diskussion i kapitel ni. Diskussionen omhandler de fundne problemstillinger samt
feltstudiet. Fælles for det indsamlede data er, at
der i diskussionen vil blive vurderet rapportens
reliabilitet og validitet. Dette har til formål at
informere læseren om, hvor retvisende det indsamlede data er, og projektgruppens refleksion
over dataen.
Del IV består af følgende kapitler: 8. Analyse og
9. Diskussion
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Analyse af indsamlet data
Dette kapitel omhandler analyse af det indsamlede data i nærværende projekt. Dette kapitlet er inddelt i
tre afsnit. Afsnit et omhandler informanterne og respondenterne, der er udvalgt i dette projekt. Afsnit to
er en analyse af de problemstillinger, der er fundet frem til ved hjælp af sekundær data og holdes op imod
analysen af interviewene med de tre nøglepersoner på projektet for DS Flexhal. Afsnit tre omhandler de
målte data i felten.

8.1

Informanterne og respondenterne

Dette afsnit er en kort beskrivelse af de udvalgte informanter, som projektgruppen har haft interview
med. Ligeledes er afsnittet en henvisning til bilagene fra hvert interview og analyse af de afholdte interviews. Derudover bliver det kort beskrevet, hvorfor det er relevant for projektgruppen at interviewe
informanterne.
Informanterne, der er udvalgt til dette projekt, er en projektleder fra DS Flexhal, en byggeleder fra DS
Flexhal og en underentreprenør til DS Flexhal. Informanternes interview og analyse kan ses i følgende
bilag.
1. Informant - Projektleder DS Flexhal
• Navn: Benjamin Pedersen
• Transkribering kan ses i Bilag D
• BAV-Aanalysen kan ses i Bilag G
2. Informant - Byggeleder DS Flexhal
• Navn: Kim Zachariassen
• Transkribering kan ses i Bilag E
• BAV-Aanalysen kan ses i Bilag H
3. Informant - Underentreprenør til DS Flexhal
• Navn: Svend Åge Madsen
• Transkribering kan ses i Bilag F
• BAV-Aanalysen kan ses i Bilag I
Informanterne er udvalgt for at få en indsigt i deres planlægning af projekter, samt hvad de ser som
problemstillinger i byggebranchen. Ligeledes er de valgt for at få forskellige perspektiver, da de ikke har
samme titel på projektet og varetager forskellige arbejdsopgaver, som det kan ses på organisationsdiagrammet for DS flexhal i „Afsnit 6.2.1, ‘Projektorganisation’ på figur 6.4“. I det beskrevet afsnit ses
det på figuren, at projektlederen har den styrende rolle på projektet, hvor byggelederen refererer til
projektlederen, men har den daglige kontakt til underentreprenørerne, hvor underentreprenøren er vores
tredje informant.
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8.1.1

Præsentation af informanterne

Dette afsnit er en præsentation af informanterne i denne undersøgelse, hvor hver deres arbejdsområder
bliver præsenteret, samt deres erfaring inden for branchen samt ansættelsestid i hver deres firma.
1. Informant - Projektleder DS Flexhal
• Projektlederen ved DS Flexhal har den højeste position af de tre informanter på projektet
for DS Flexhal. Projektlederen har det overordnet ansvar for styring af projektet. Ligeledes
har projektlederen den direkte kontakt til bygherrens leveranceteam samt interne rådgivere
og arkitekter. Projektlederen har samlet 17 års erfaring inden for denne branche og har været
ansat ved DS Flexhal i 1,5 år.
2. Informant - Byggeleder DS Flexhal
• Byggelederen ved DS Flexhal refererer direkte til projektlederen på projekt og sørger for
den daglig kontakt til underentreprenørerne. Ligeledes står byggelederen for revidering af
tidsplaner, sikkerhed og ryddelighed på byggepladsen. Byggelederen har samlet 8 års erfaring
inden for denne branche og har været ansat ved DS Flexhal i 2 år
3. Informant - Underentreprenør til DS Flexhal
• Underentreprenøren til DS Flexhal er projektleder ved Dan Con og står for elementmontage
på projektet for DS Flexhal. Underentreprenøren referer direkte til Byggelederen for DS
Flexhal. Underentreprenørens opgaver er at lede sine folk og planlægge deres tid bedst muligt
på projektet, så de overholder det aftalte i henhold til projektet. Projektlederen fra Dan Con
har samlet 35 års erfaring inden for branchen og har været ansat ved Dan Con i 4-5 år.

8.1.2

Præsentation af respondenterne

Dette afsnit er en præsentation af de udvalgte respondenter til spørgeskemaundersøgelsen. Ligeledes
bliver det præsenteret, hvorledes respondenterne fordeler sig på hver entreprise samt antal af besvarelser.
Respondenterne i denne spørgeskemaundersøgelse er de timelønnede på projektet for DS Flexhal. Disse
respondenter er udvalgt for at se, hvilket billede de har af problemstillinger, og hvordan de synes byggepladsen fungerer med nogle forskellige hovedemner. De respondenter, der er blevet spurgt, dækker over
flere fagentrepriser på projektet, og hvordan de fordeler sig kan ses i følgende tabel 8.1.
Tabel 8.1 – Fordeling af respondenterne og antal besvarelser
Entreprise
Firma
Dan Con
Elementmontage
Brdr. Christensen
Jord
Mogens Lund
Beton
SH-Installationer
Teknik - VVS
Bruynzeel
Reolsystem
Carlsen & Co
Tømrer
Teqton
Gulv
Phønixtag
Tagpap
Samlet antal besvarelser

Antal besvarelser
9
3
3
2
3
3
3
2
28
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Yderligere er de blevet spurgt om deres jobtitel på projektet, for at få et indblik i deres besvarelse med
hensyn til deres erfaring inden for branchen. Fordelingen af dette spørgsmål kan ses i søjlediagrammet
på figur 8.1.

Figur 8.1 – Fordelingen af de timelønnet på byggepladsen.

8.2

Analyse af spildtiden i byggebranchen

Dette afsnit redegøre for de problemstillinger, der er fundet frem til ved hjælp af den sekundære data,
samt hvad nøglepersonerne fra de afholdte interviews mener er problemstillinger i forhold til tidsspild i
udførelsesfasen i byggebranchen. Dette vil blive holdt op i mod, hvad de timelønnede på byggepladsen for
DS Flexhal har besvaret i spørgeskemaundersøgelsen.
I henhold til forskningsstudie i „Kapitel 3, ‘Artikelstudie’“ omtalt som, „Produktivitet i Renovering
#Spildtid “. Udtaler forskerne følgende:
"Håndværkerne identificerende årsagen til optimeringspotentialet i Samtale til primært at komme fra
manglende og utilstrækkelig planlægning."
Utilstrækkelig planlægning kan dække over mange aspekter. I dette projekt har projektgruppen prøvet at
tydeliggøre dette ved at dele utilstrækkelig planlægning op i nogle underkategorier, hvor informanterne
er blevet spurgt ind til følgende problemstillinger i byggebranchen under de afholdte interviews: Fejl og
mangler, kommunikation, formidling af projektet, styring og koordinering, samt logistik og leverancer.
Nogle af disse problemstillinger bliver også belyst i artikelstudiet under „afsnit 3.2, ‘Artikel 2: State
of the Art : Industrielle processer’“. Artikel „afsnit 3.3, ‘Artikel 3: Produktivitet i byggeriet - En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen’“ fremhæver, at brugen af Lean
Constructions styringsredskaber kan minimere spildtiden i udførelsesfasen. Dette fandt projektgruppen
interessant at undersøge, og spurgte derfor informanterne ind til, hvad de kendte til Lean Construction.
Følgende afsnit redegør dermed for disse problemstillinger, der er forsøgt at belyse i dette projekt.
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8.2.1

Fejl og mangler

Begrebet fejl og mangler dækker over projektering- og udførelsesdelen, men dette projekt omhandler
kun udførelsesdelen af et byggeri. Fejl og mangler opstår dermed under den udførende del af byggeriet,
hvor de vigtigste aktører er underentreprenørerne, da det er disse, som er på byggepladsen og udfører
byggeriet. Dermed ligger en stor del af ansvaret ved underentreprenøren, for at byggeriet bliver afleveret
i en god kvalitet. Byggeledelsen fortager tilsyn på byggepladsen af det udførte arbejde for at tjekke, om
det arbejde, der bliver udført, stemmer overens i forhold til projektmaterialet.
I dette projekt er informanterne blevet spurgt ind til, om de oplever nogle problemstillinger i henhold
til fejl og mangler i byggeriets udførelsesfase, hvortil projektlederen fra DS Flexhal svarer følgende:
"Jeg vil mene, det er minimalt, for hvis tømrerne har lavet en fejl, så er han som regel hurtig til at
udbedre den, hvis han ved den har indflydelse på andres arbejde." - 1. informant (Bilag G)
Dermed mener projektlederen fra DS Flexhal ikke, at fejl og mangler er den store tidsspildfaktor. Ligeledes blev underentreprenøren også spurgt om hvorvidt fejl og mangler har en indvirkning på tidsspild,
hvortil informanten udtaler følgende:
"Det kommer igen an på projektering, hvem der har projekteret det. Nogle projekter er et rent helvede,
der er ikke andet end at ligge ind bagi tidsplanen. Men kommer tingene og det passer, så holder den
tidsplan vi har lavet." - 3. Informant (Bilag I)
Interviewer stiller et opfølgende spørgsmål; ”Så det du tænker er problemet er projekteringsdelen, eller
at dem man har lavet aftaler med ikke overholde dem? ” - interviewer (Bilag I). Hvortil informanten
svarer, at aftaler, der ikke bliver overholdt, er et kæmpe problem. Ifølge underentreprenøren er fejl og
mangler en grund til tidsspild. Dette kan skyldes, at informantens folk skal lave tingene to gange.
Del diskussion
Dermed er fejl og mangler også en tidsspildfaktor for underentreprenøren, men nødvendigvis ikke for
det samlede projekt ifølge projektleder fra DS Flexhal. Yderligere mener Underentreprenøren, at hvis
aftaler ikke bliver overholdt, kan dette skabe en dårlig kommunikation på byggepladsen.

8.2.2

Kommunikation

God kommunikation og samarbejde på byggepladsen skal sikrer en effektiv byggeproces. En byggeproces
er kompleks, og den gennemføres kun én gang, da der ikke er nogen projekter, der er ens. Kommunikationsproblemer i udførelsesfasen kan opstå flere steder i byggeriet. Det kan være mellem byggeledelsen
og underentreprenøren, men også mellem underentreprenøren og de timelønnede. I henhold til bogen
„Organisation og mennesker [Bjarne Kousholt, 2. udgave 2019]“, citeres det at;
"Kommunikation er helt afgørende for, at organisationen kan fungere. En organisation, hvor kommunikation er mangelfuld eller dårlig, falder fra hinanden"
Dermed tydeliggøres det, hvor vigtig en god kommunikation er i en projektorganisation. Projektorganisation for DS Flexhal projektet kan ses i „Kapitel 6.2.1, ‘Projektorganisation’“, hvor kommunikation
fra projektlederen går gennem rådgiver, arkitekter, byggeleder og videre til underentreprenøren, som
dermed formidler "budskabet"videre til de timelønnede. De tre informanter blev spurgt ind til, om de
oplever problemstillinger i henhold til kommunikation på byggepladsen.
Projektlederen fra DS Flexhal bliver spurgt ind til om han oplever nogle problemstillinger mellem
byggeledelsen og underentreprenøren, hvortil han svarer følgende;
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"Det kan der selvfølgelig godt. Man kan jo godt være i en situation, hvor man forsøger at komme ud med
noget, og så er det noget andet, der bliver modtaget, og så er man jo lige vidt." - 1. informant (Bilag G)
Informanten udtaler, at der kan være kommunikationsbarrierer på byggepladsen. I udtalelsen pointerer
Informanten at overdragelse af en besked, som modtager misforstår, skaber tidsspild. Det teoretiske
grundlag for denne påstand er, at afsender af budskabet er kilden i kommunikationen. Afsender ønsker
et budskab leveret, hvor modtager afkoder budskabet og kan sende en tilbagemelding på dette. Derfor
gælder det om at være kort og præcis i sit budskab til modtager [Bjarne Kousholt, 2. udgave 2019].
Projektlederen følger op på sin udtalelse og tilføjer følgende; "I øvrigt sker der en gang mere, når
budskabet skal videre fra underentreprenørens leder og ned til hans personale. Så misforståelser og dårlige
kommunikation er helt sikkert også en faktor." - 1. informant (Bilag G).
Underentreprenøren til DS Flexhal, 3. informant, blev spurgt ind til, hvorvidt han oplevede kommunikationsproblemer fra ham og ned til de timelønnede, hvortil han svarede;
"Næ, så har jeg ikke lavet mit arbejde godt nok. Vi kan da godt snakke forbi hinanden en gang imellem.
Jeg vil våge den påstand og sige, at det har jeg fuldstændigt styr på, men det er igen hvilken slags folk
har du at arbejde med. Skal jeg have fremmede ind, er jeg nødt til at være på pladsen hele tiden, og det
er spildtid." - 3. informant (Bilag I).
I udtalelsen pointerer informanten, at han mener, at han har helt styr på kommunikationen, men de
godt kan snakke forbi hinanden en gang imellem. Dette hænger meget godt sammen med fejl og manglerne afsnittet, hvor han mener, at dette er skyld i tidsspild. Fejlen opstår, når budskabet ikke formidles
ordentlig videre, som projektleder fra DS Flexhal pointerer. Ligeledes udtaler underentreprenøren, at
mandskabet på projektet har en betydning for tidsspild. Rutineret folk er bedre kvalificeret end nye
mandskaber til at udføre en opgave, som de har udført på samme måde de sidste 35 år. Dermed er det
svære at få formidlet budskabet ordentlig videre til de nye folk, og manglende information kan dermed
forårsage, at der sker fejl, hvor konsekvensen er tidsspild.
For at få budskabet afsendt og modtaget ordentligt af modtager, skal der vælges en kommunikationsform,
som typisk afhænger af, hvem afsenderen er. Der kan vælges forskellige kommunikationsformer til at
afsende budskabet. De mest anvendte i byggebranchen er skriftlig og mundtlig kommunikation, hvor der
er fordele og ulemper ved begge former. Uanset hvilken kommunikationsform der vælges, er tanken at
modtager skal forstå budskabet korrekt. Hvortil den „dansk filosof, Søren Kirkegaard“ udtalte følgende
[Bjarne Kousholt, 2. udgave 2019];
"Det være sig underligt med menneskene, som er skabt med en mund og to ører, tit agerer som om det
modsatte var tilfældet."
Det Søren Kirkegaard mente med citatet, er at vi ikke hører, hvad afsender siger, da vi bruger tiden på
at tænke over, hvad vi selv skal sige, og dermed får vi afbrudt afsender af budskabet før vedkommende
får talt ud. Hvortil „Peter Drucker, (Amerikansk managementekspert)“ pointere at;
"Det vigtigste i kommunikation er at høre, hvad der ikke bliver sagt" [Bjarne Kousholt, 2. udgave 2019].
Dermed er det en forudsætning for en god byggeproces med en god kommunikation i projektorganisation.
Hvortil byggelederen fra DS Flexhal pointerer, at en vigtigt opgave for ham er at opbygge en god kultur
fra starten af i et byggeri. Byggelederen bliver spurgt ind til, hvor tit han oplever at underentreprenørerne
ikke kan kommunikere sammen, hvor han svarer følgende;
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"Ikke så ofte, som du vil tro, men ofte kommer det an på, hvilken kultur du har skabt på byggepladsen,
og hvor hurtigt får du grebet fat i det, inden det løber løbsk. Du må ikke være konfliktsky eller konfliktopsøgende i denne position. Dermed skal du tage fat i vedkommende, som skaber dette splid, og høre
hvad der sker." - 2. informant, (Bilag H)
Dermed handler det om for byggeledelsen at opfange denne dårlige kommunikation mellem nogle underentreprenører for at beholde den gode kommunikation på pladsen. Kommunikationen blandt de timelønnede og deres kollegaer, formand, projektleder, byggeledelsen og andre underentreprenør, blev undersøgt
ved en spørgeskemaundersøgelse. Svarene kan ses på figur 8.2. På figuren har svarfordeling varieret fra
meget tilfreds til hverken tilfreds eller utilfreds. Nogle har sat kryds i "Ved ikke"feltet. Søjlerne på
figuren illustrerer, hvilket spørgsmål de timelønnede har svaret på. Om det er kommunikationen til deres kollegaer eller byggeledelsen og så fremdeles. Procentsatserne angiver svarfordelingen indenfor hvert
spørgsmål. Figuren indeholder en samlet besvarelse for alle fem spørgsmål angående kommunikationen.

Figur 8.2 – Respondenternes fordeling af svar for "Hvordan er kommunikation mellem den timelønnet
og endten Kollegaer, formanden, projektlederen, byggelederen eller andre entreprenør".
Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse for kommunikation var at undersøge, om de timelønnede
på byggepladsen havde samme indtryk af kommunikationen, som inforamnterne havde i de afholdte
interviews. På figur 8.2 fremgår det, at der er stor tilfredshed med kommunikationen på byggeplads.
Deldiskussion
Byggelederen fra DS Flexhal mener ikke, at dårlig kommunikation mellem underentreprenøren er en
væsentlig tidsspildfaktor, men at den dårlige kommunikation skal tages hånd om, for at det ikke udvikler sig. Derimod mener projektlederen fra DS Flexhal, at en tidsspildfaktor er, når budskaber bliver
misforstået, hvortil underentreprenøren bekræfter dette ved at pointere, at misforståelser sker imellem ham og de timelønnede, hvorefter fejl opstår, som skal udbedres, og konsekvensen er tidsspild for
underentreprenøren.
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8.2.3

Manglende information

Forskningsstudiet „Produktivitet i Renovering #Spildtid "viste, at der var stor optimeringsmuligheder
indenfor indirekte arbejde med underkategorien "Samtale". Samtale er der, hvor medarbejderne snakker
om tegninger, det arbejde der skal til for at udføre arbejdet, samt andre problemstillinger i udførelsesfasen. "Samtale-kategorien"er dermed hver gang der, hvor stoppes op i en proces, fordi processen muligvis
ikke er tænkt til ende, eller der mangler information. Dette er afhængigt af, hvordan byggeledelsen
formidler projektet videre til underentreprenøren.
Informanterne fra byggeledelsen bliver spurgt om, hvordan de formidler projektet til underentreprenøren
med henblik at sikre, at underentreprenørerne præcis ved, hvad de skal lave. Byggelederen fra DS Flexhal
svarer, at der er forskel på, hvilken entreprisetype projektet har, hvor byggelederen starter ud med at
forklare om hovedentrepriser og udtaler følgende;
"Hovedentrepriserne der har bygherre og rådgiver et færdigt projekt til os, så derfor når de udførende
får materialet, har de en masse spørgsmål, og hvis de udførende ikke får opsamlet alle spørgsmålene
til en start, vil der komme en masse opfølgende spørgsmål undervejs i byggeriet, som skaber et stop i
processen, da problemet først dukker op, når de står med det." - 2. informant, (Bilag H).
Projektlederen fra DS Flexhal udtaler følgende i denne sammenhæng; "I hovedentrepriser bliver man
dybest talt bare bedt om, at udføre noget, som andre har planlagt, hvor jeg mener, at man derved har
relativt meget tidsspild." - 1. informant (Bilag G).
Dermed er de to informanter enige om, at der er forskel på formidling af informationen, hvor dette
afhænger af hvilken entreprisetype, der er på projektet. Byggelederen tilføjer, at det på hovedentrepriser
er bygherren og rådgiver, der formidler et færdigt projekt videre, og hvis hovedentreprenøren ikke får
afklaret spørgsmålet fra starten, vil der komme stop i processen. Projektlederen fra DS Flexhal bakker
denne påstand op ved sin udtalelse om, hvornår tidsspild opstår, hvor projektlederen udtaler følgende;
"Tidsspild opstår oftest, når man er ved et punkt, som man ikke har tænkt over." - 1. informant (Bilag
G).
Hvilket det omtalte forskningstudie også bekræfter i studiet, da den største optimeringsmulighed i
studiet er "samtale-kategorien", som dækkede over tiden der bliver brugt ved stop i processen. Den
store forskel, i det teoretiske grundlag med "formidling af projektet"i hoved- og totalentreprise, er,
hvornår entreprenøren og underentreprenøren bliver inddraget i projektet. Dette er illustreret på figur
8.3

Figur 8.3 – Byggeriet faser.
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På figur 8.3 er de forskellige faser i byggeriet opsat. Som figuren illustrerer er tydeligt at se, hvornår
entreprenøren bliver inddraget i projektet. Ved en hovedentreprise er der mange spørgsmål, der skal besvares i udførelsesfasen, eftersom det først er der entreprenøren og underentreprenøren bliver inddraget
i projektet. Der er dermed flere stop i processen, som informanterne også pointerer. Ved totalentreprise
bliver entreprenøren inddraget ved programfasen, og dermed vil mange af spørgsmålene blive besvaret, inden udførelsesfasen skal igang. Eftersom projektet for DS Flexhal er en totalentreprise, udtaler
projektlederen for DS Flexhal følgende;
"Ved en totalentreprise har vi også en øvelse, hvor på forhånd at gennemskue om projektet er bygbart,
eller det skal vi selv sørge for, at det er bygbart." - 1. informant (Bilag G).
I udsagnet tydeliggøres det, at projektet skal gennemtænkes før det kommer til udførelsesfasen, hvis
dette gøres ordentligt, vil der komme færre steder, hvor man bliver nødt til at stoppe op og tænke over,
hvordan det skal bygges. Dette bekræftigerer byggelederen også i udtalelsen;
"Sådan som DS Flexhal bygger, udfører vi totalentrepriser. Dermed bliver underentreprenøren selvprojekterende. Det vil sige, at vi burde ikke få lige så mange stop, da underentreprenøren selv har været
med til at projektere." - 2. informant (Bilag H).
I udsagnet fra informanten forstås det at formidling af projektet er en vigtig faktor for et godt flow
i processen, jo mere underentreprenøren er inddraget i projektering, jo mere viden har de omkring
projektet, og dermed vil der være færre stop i processen. På hovedentrepriser får underentreprenøren
udleveret et færdigt projekt, som de ikke har haft indflydelse på, og dermed er der en mulighed for, at
der opstår spørgsmål, som skal løses nu og her.
I forbindelse med problematikken med manglende information, som kan opstå ud fra måden byggeledelsen formidler projektet på, blev der undersøgt, hvad de timelønnede på projektet mente omkring dette.
De adspurgte i spørgeskemaundersøgelse blev spurgt til, om de havde de materielle redskaber og materialer til opgaven samt nødvendige tegningsmaterialer for at udføre opgaven. Her fordelte besvarelsen af
spørgeskemaet sig på følgende måde, som figur 8.4 illustrerer.

Figur 8.4 – Har du det du skal bruge for at udfører opgaven.
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På figuren er der samlet tre spørgsmål fra kategorien "Byggepladsforhold". I spørgsmålet angående om
de timelønnede har de nødvendige materielle redskaber til at løse opgaven, fordeler svarene sig således,
at 43% er "Meget enig", 43% er "Enig"og 14% "Ved ikke"hvad de skal svare. De timelønnede blev også
spurgt, om de havde de materialer de skulle bruge for at løse opgaven. På figuren fordeler svarene sig
således, at 14% er "Meget enig"i dette, 43% "Enig"og 29% "Ved ikke"hvad de skal svare her. Yderligere
er det relevant at belyse hvad de timelønnede mente omkring tegningsmaterialet til opgaven. Her fordelte
svarende sig således, at 43% er "Enig"i de har de tegninger de skal bruge, 14% svarer, at de "Hverken
enig eller uenig", og 29% er "Uenig". Undersøgelsen viser, at der er en stor enighed i, at de udførende
på pladsen har de materielle redskaber, de skal bruge til at udføre opgaven. Ligeledes er respondenterne
delvis enig i, at de har de materialer, de skal bruge til opgaven. De er dog ikke helt enige i, at de har de
nødvendige tegningsmaterialer, de skal bruge til at udføre opgaven.
Del diskussion
I følge de to informanter er formidlingen af projektet vigtigt for at opretholde et godt flow i byggeprocessen. Dermed er det vigtigt at inddrage underentreprenøren i projektering og planlægning af
projektet. Ud fra spørgeskemaundersøgelse kan det tolkes, at der skal bruges mere tid på inddragelse af
underentreprenøren i planlægningen for at imødekomme respondenternes nødvendige tegningsmateriale.

8.2.4

Koordinering og styring

Koordinering og styring er et vidt begreb og dækker over mange forskellige aspekter. Koordineringen
og styring af alle byggeprojektets forskellige opgaver i udførelsesfasen er en kompliceret opgave. Koordinering af hvor grænsefladerne går imellem de forskellige fagentrepriser, og derudover er der mange
underentreprenører, som skal koordinere indbyrdes. I dette projektet ses der på DS Flexhal, som leverer
en totalentreprise, hvor alt koordinering på byggepladsen skal gå igennem dem. Derfor er informanterne
blevet spurgt ind til, hvordan de håndterer dette, og i så fald om der kunne være nogle problemstillinger
i forhold til dette.
I interviewet med projektlederen fra DS Flexhal udtaler projektlederen følgende om planlægningen på
projektet; "Vi afholder opstartsmøder med hver eneste entreprenør, hvor vi går deres specifikke fag
igennem som det første." - 1. informant (Bilag G).
I projektets projekteringsfase afholder projektlederen fra DS Flexhal opstartsmøder med hver enkelt
underentreprenør. Dermed går Informanten ind for inddragelse af underentreprenøren i projekteringsfasen i projektet. Ligeledes inddrager han underentreprenøren til gennemgang af deres materiale, netop
med formål om at undersøge bygbarheden i deres fag. Projektlederen fra DS Flexhal forklarer videre
om, hvordan de koordinerer i udførelsesfasen og udtaler følgende;
"Dernæst holder vi så almindelige underentreprenørmøder, hvor det vigtigste formål er, at vi får koordineret arbejderne. Så i første omgang går det ud på at finde ud af, om underentreprenører ved hvad
de selv skal lave, og det vi så styre. Derefter koordinering blandt de andre fag, så alle har bedst mulige
betingelser for rational fremdrift." - 1. informant (Bilag G).
Dermed afholder DS Flexhal koordineringsmøder med alle involveret faggrupper i projektet. Byggelederen fra DS Flexhal udbygger forklaringen af disse koordineringsmøder og udtaler følgende;
"Det meste bliver koordineret på byggemøder. Nogen gange kan man benytte sig af formands-/morgen/tollbox møder, i bund og grund handler det mere om daglig koordinering og ugentlig koordinering alt
efter behovet. Byggemøderne vil som regel være der, hvor cheferne/projektlederne/byggelederne fra de
forskellige fagentrepriser, hvor ved formandsmøderne vil det mere være dem, som render ude på plad-
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serne." - 2. informant (Bilag H).
Informanten fra DS Flexhal siger, at koordinering sker til byggemøder, hvor det er projektlederne fra
de forskellige fagentrepriser, der deltager. Informanten tilføjer, hvad der fokuseres på ved byggemøderne
og udtaler følgende;
"Følger vi tidsplanen, er der noget, som står i vejen projektmæssigt." - 2. informant (Bilag H).
Byggemøderne bliver dermed brugt til at vurdere, hvorvidt tidsplanen holder, og om der er mulige
forhindringer for fremdriften af processen. I udsagnet fra informanten, tydeliggør han at koordinering
sker på byggemøderne, men hvis der er behov for det, vil byggeledelsen tilføje formandsmøder.
De timelønnede på byggepladsen blev ligeledes spurgt ind til, hvordan de opfatter koordinering på
byggepladsen, om der er en god fremdrift i processen. Et af spørgsmålene til de timelønnet, er "Hvem
tjekker op på tidsplanen i deres team". Til dette svarede respondenterne følgende som vist på figur 8.5.

Figur 8.5 – Svarfordeling af; hvem tjekker op på tidsplanen i jeres team.

I svarfordeling på figur 8.5 fremgår det tydeligt, at det er formanden fra de forskellige fagentrepriser, som
tjekker op på tidsplanen i de involverede sjak, da svarprocenten her er 57% . I henhold til planlægning,
som tidligere er beskrevet i dette afsnit, kan dette skabe en problematik, eftersom det er projektlederen
fra hver fagentreprise, der deltager i planlægning og koordinering på byggemødet. I spørgeskemaundersøgelsen blev de timelønnede også spurgt ind til, om de oplever tidsspild på byggepladsen, hvortil 71%
af respondenterne svarede "Ja" og 50% svarede "Ja, flere gange om dagen". Disse besvarelse kan ses
i „Bilag B, ‘Spørgeskemaundersøgelse af de timelønnet på projekt lokation’ på figur B.5 og figur B.6“.
Yderligere blev de timelønnede spurgt ind til, hvad de mente, der var den primære årsag til tidsspild
på byggepladsen, hvortil besvarelserne fra respondenterne fordelte sig på følgende måde, som figur 8.6.
På denne figur er svarfordelingen således, at 15% mener ryddeligheden på byggepladsen er årsagen til
tidsspild, 25% mener arbejdsområder ikke er klar, og derfor opstår der tidsspild. 10% mener der mangler
materielle redskaber til at udføre opgaven. De adspurgte mener også, at arbejdsmiljøet og manglende
tegninger er en årsag til tidsspild på byggepladsen, da svarfordelingen for begge spørgsmål her er 20%.
Yderligere mener 10%, at manglende information kan være skyld i tidsspild på byggepladsen.
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Figur 8.6 – Svarfordeling af; Hvad er den primære årsag til tidsspild?
I fordelingen af svarfristen er der kun tre årsager, som fremgår tydeligere end de andre årsager. Den ene
var 25% enige om, at dette var et problem, hvilket var at arbejdsområdet ikke er klar. Her menes det,
at der ikke er ryddeligt, en anden faggruppe er ikke færdig, samt der er ikke strøm og belysning på lokationen. De timelønnede blev spurgt ind til det samme under "Byggepladsforhold", hvortil svarfordeling
var, at 11% var "Enig"der var klar, når de kom til en ny lokation, 41% svarede, at de "Hverken var
enig eller uenig", og 15% svarede, at de var "Uenig"i, at der var klar til dem. Svarfordelingen kan ses i
„Bilag B, ‘Spørgeskemaundersøgelse af de timelønnet på projekt lokation’ på figur B.2“. Denne påstand
om, at arbejdsområdet ikke er klar ved overtagelse af anden faggruppe, udtaler underentreprenøren sig
også om. I forbindelse med at han bliver spurgt ind til koordinering og styring af byggepladsen, udtaler
underentreprenøren følgende;
"Det har rigtigt meget at sige, at du skal bruge dit krudt på at få noget så banalt som strøm, vand og
orienterings lys. Det er totalt resursespild, i stedet for at se på kalenderen, og se det bliver ca. mørkt
samme tid hvert år." - 3. informant (Bilag I).
Informanten pointerer, at det er træls at skal rykke efter lys, strøm og vand, når man skal i gang med
at arbejde på en lokation, og dette kan løses ved en ordentlig planlægning. Dermed mener informanten,
at ved en simpel planlægning kan det ikke komme bag på nogen, at der skal være klar, når nogle
fagentrepriser skal overtage en lokation. Projektlederen fra DS Flexhal bakker denne påstand op og
udtaler følgende;
"Indretning og styring af byggepladsen kan skabe tidsspild i forhold til, når den ikke er tænkt ordentligt
igennem. Dette er et væsentligt problem." - 1. informant (Bilag G).
Informanten pointerer, at indretning og styring af byggepladsen skal tænkes igennem, ellers skaber det
tidsspild. Byggepladsindretning har dermed en væsentlig betydning for, hvorledes processerne kører
planmæssigt, eftersom der skabes tidsspild, hvis den ikke er tænkt ordentlig igennem. Byggelederen fra
DS Flexhal er enig i denne påstand og udtaler følgende;
"Det er vigtigt, at vi holder en ryddelig byggeplads og en god kultur fra starten af. Det er svært at skabe
en god kultur midt i et projekt, så alt med oprydning, sikkerhed og samtaler, det skal begynde sådan. For
det er svært at ændre midt i projektet." - 2. informant (Bilag H).
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I udsagnet pointerer informanten at ryddelighed skal køres ind fra starten af projektet, da dette er
meget svært at ændre midt i projektet. Hvis dette ikke er gjort rettidigt, kan det skabe tidsspild og
dårligt arbejdsmiljø, og dermed er det en yderst vigtig opgave for informanten at tænke dette ind i
planlægningen.
Projektlederen fra DS Flexhal udtaler følgende om tidsspild; "Jeg tror det meste tidsspild opstår ved
koordinering ved de forskellige entreprenører imellem. I sidste ende, eller man kan sige, byggeledelsen
fornemmeste opgave er at koordinere og facilitere de underentreprenører, men hvis de ikke får de rigtige
instrukser, så spilder man tiden, så det er jo nok alligevel byggeledelsens overordnet skyld eller ansvar."
- 1. informant (Bilag G).
Byggelederen fra DS Flexhal underbygger også denne påstand om at facilitere underentreprenøren ved
sin udtalelse omkring koordinering og styring af byggepladsen, hvortil han udtaler følgende;
"Det kan være noget skidt, hvis vi ikke får koordineret, hvor materialerne skal stå inde i bygning, hvis
man skal gå meget efter dem, eller materialerne står i nogle rum, hvor andre skal til. Det kan godt være
en tidspildsfaktor. Her skal man også, som bygge- og entrepriseleder, være fremseende og bedømme, hvor
kommer materialerne til at stå mindst i vejen, så hurtigt man kan."
Byggeledelsen bærer altså ansvaret for koordinering og styring af de forskellige fagentrepriser på byggepladsen og dermed også ansvaret for, at underentreprenørerne får de rigtige instrukser. Er dette ikke
tilfældet vil dette skabe tidsspild i processen.
Deldiskussion
Det viste sig, at der kunne være en problemstilling ved DS Flexhal da alt koordinering sker via deres
byggemøder. Dermed benytter de projektlederen fra fagentrepriserne til koordinering og planlægning.
Byggemøderne benyttes dermed til at vurdere, hvorvidt tidsplanen bliver overholdt. DS Flexhal benytter
sig ikke af Lean principperne i udførelsesfasen, da koordinering af tidsplanen kun forløber sig med
projektlederne, og dermed ikke inddrager formændene i tidsplanlægning og koordinering. Dette gøres,
selvom det viste sig, at det er formændene fra hver fagentreprise, som står for opfølgning af tidsplanen
på byggepladsen i dagligdagen, og dermed kan dette skabe en problemstilling senere i projektet, da
formændene ikke vil føle ejerskab for projektet, da de ikke har været med i planlægningen af dette.
Yderligere pointeres det, at dårlig koordinering fra byggeledelsen mellem underentreprenørerne er en
væsentlig spildtidsfaktor, og ansvaret ligger altså ved byggeledelsen. Ligeledes pointerer informanterne,
at logistikken af byggepladsen skal koordineres indbyrdes blandt de involverede parter, så der sikres et
godt flow og unødvendige stop i processen minimeres.

8.2.5

Logistik og leverancer

Forskningsstudiet „Produktivitet i Renovering #Spildtid "viste, at der var stor optimeringmuligheder indenfor indirekte arbejde med underkategorien "Transport", hvilket dækker over den tid, hvor materialer
flyttes eller materielle redskaber flyttes fra sted til sted. Yderligere i dette studie, fandt de frem til, at
der kunne optimeres indenfor spild-kategorien, hvor underkategorien er "Gå". Denne kategori dækker
over den tid, håndværkerne bruger til at gå fra et sted til et andet sted uden materialer eller materielle
redskaber.
Det bliver også pointeret i artiklen „ State of the Art: Industrielle processer“ at der skulle tænkes mere
i "flow og logistik"i planlægningen for at få processerne til at køre så optimalt som muligt.
Informanterne blev spurgt ind til problemstillinger angående logistik af byggepladsen, samt leverance af
materialer til byggepladsen. Hvortil projektlederen fra DS Flexhal svare følgende;
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"Leveranceproblemer kan være en udfordring. Jeg tror nu ikke det er de største problemer, da man som
regel er ude i god tid for at få det af kaldt, bestilt og få det købt." - 1. informant (Bilag G).
Informanten udtaler, at leveranceproblemer kan være en udfordring, men informanten mener samtidigt,
at det plejer ikke at være et problem, da underentreprenøren ved store leverancer plejer at have styr
på at få det bestilt. Underentreprenøren blev også spurgt ind til samme problemstillinger og angående
spildtid, hvortil underentreprenøren svare følgende;
"Spildtid, det er når elementerne ikke er klar" - 3. informant (Bilag I). Underentreprenøren udtaler sig
også om planlægning af deres elementmontage entreprise, hvortil han udtaler;
"Jeg bruger den, jeg altid har gjort. Når jeg overtager et projekt, så er det første jeg kigger på tegninger,
hvad er det vi skal lave, hvad er der sat af af tid. Ja, så begynder vi at rykke for at få nogle nummerplaner,
så vi kan lave vores afkald, så vi kan se vores vægter og vores udlæg. Eller faktisk, det er egentlig allerede
i opstarten. Vi starter med at finde de tungeste elementer, så vi kan købe kraner ind, og købe beton ind.
Og så rykker vi nummerplaner, så vi kan begynde med planlægningen. Det skal vi gerne i gang med en
måned før." - 3. informant (Bilag I).
Informanten udtaler, at han planlægger projektet, som han har gjort de sidste 35 år. Han tilføjer, at
tidsspild opstår ved leveranceproblemer, f.eks. hvis elementerne ikke er klar. Dermed modsiger underentreprenøren, hvad projektlederen fra DS Flexhal udtaler, da projektlederen ikke mener leverancerproblemer er den store tidsspildsfaktor. Underentreprenøren uddyber sin udtalelse om leveranceproblemer
og tilføjer at;
"Det er projektering, det er galt med. Det er nok 80% af det vi løber ind i, det er projektering, der ikke
er klar." - 3. informant (Bilag I).
Informanten udtaler at tidsspild opstår, når elementerne ikke er klar. Han mener, at det går galt i
projekteringen. Informanten udtaler, at han tror det stammer fra projektering i produktionen fra leverandøren.
Byggelederen fra DS Flexhal udtaler sig om "flow og logistik"af byggepladsen og udtaler følgende;
"hvis vi ikke får koordineret, hvor materialerne skal stå inde i bygningen, hvis man skal gå meget efter
dem, eller materialerne står i nogle rum, hvor andre skal til. Det kan godt være en tidspildsfaktor." - 2.
informant (Bilag H).
Informanten pointerer, at hvis placering af materialer ved leverance ikke bliver koordineret i tide, vil
dette skabe tidsspild. Informanten tilføjer yderligere følgende om byggeledelsen;
"Her skal man også som bygge-/entrepriseleder være fremseende og bedømme, hvor kommer materialerne
står mindst i vejen, så hurtigt man kan." - 2. informant (Bilag H).
I udsagnet fremgår det altså at logistik på byggepladsen skal tænkes ind i planlægning. Hvis dette ikke
er gjort rettidigt, kan dette skabe tidsspild og dårligt arbejdsmiljø, da materialer ikke står lige ved
arbejdsstedet. Dermed er det en yderst vigtig opgave for informanten at tænke dette ind i planlægning.
Projektlederen fra DS Flexhal udbygger denne påstand og udtaler følgende omkring logistik på byggepladsen;
"Indretning og styring af byggepladsen kan skabe tidsspild i forhold til, når den ikke er tænkt ordentligt
igennem. Dette er et væsentligt problem." - 1. informant (Bilag G).

60 af 120

Kapitel 8. Analyse af indsamlet data
Informanten pointerer, at indretning og styring af byggepladsen skal tænkes igennem, ellers skaber det
tidsspild. Informanten uddyber sin udtalelse og tilføjer, at det er sjældent byggepladsindretningen er
tænkt igennem fra dag et. Byggepladsindretningen har dermed en væsentlig betydning for, hvorledes
processerne køre planmæssigt, eftersom der skabes tidsspild, hvis den ikke er tænkt ordentlig igennem.
De timelønnede blev ligeledes spurgt ind til, hvordan de oplevede byggepladsforholdene og materiale
leverance i form af om de havde det de skulle bruge. Hertil var der en udbredt tilfredshed blandt
de adspurgte. Svarfordeling kan ses i „Bilag B, ‘Spørgeskemaundersøgelse af de timelønnet på projekt
lokation’ på figur B.1 og figur B.3“.
Teorien om logistik og leverancer indenfor byggebranchen kan forklares ud fra to væsentlige teorier.
En af de fem grundprincipper i Lean Construction er pull-logistik, hvor det menes, at materialer sendes, når der er klar på lokationen til modtagelse af materiale, og arbejdet kan begynde istedet for en
lang oplageringsperiode på byggepladsen. Dermed skal dette også tænkes ind i planlægningen, som byggelederen og projektledere fra DS Flexhal pointerer. Det skal dermed synliggøres i planlægningen, så
leveringsdatoen kan præciseres efter om lokation er klar. En anden teori, der underbygger denne er "Just
in time", (JIT), dette er vidtfarvende produktionsfilosofi. Denne teori stammer også fra den japanske
bilindustri Toyota. En af de mest anvendte principper i denne teori er følgende;
"Anvendelse af trækprincipper i hele produktion [Anlægsteknikforeningen i Danmark, 2011]"
Det kan tolkes som "leveringstiden skal reduceres til produktionen", det der menes er at minimere
lagerbeholdning ved at producere det nødvendige på de rigtige tidspunkter. Dermed stemmer denne
teori overens med Lean princippet "pull-logistik".
Deldiskussion
I henhold til informanternes udtalelser, viser det sig, at leveranceproblemer kan være en udfordring.
Underentreprenøren mener, at problemer kan opstå i projekteringsfasen, eftersom dette projekt kun
undersøger udførelsesfasen, vil denne påstand ikke blive behandlet yderligere. Projektlederen og byggelederen mener, at leveranceproblemerne kan opstå, hvis de ikke får det tænkt ind i deres planlægning.
Dette kræver også, at de får input fra underleverandøren med, hvornår de forventer at få noget leveret.
Dermed skal levering af materialer og logistikken på byggepladsen tænkes ind i planlægningen under
udførelsesfasen for at sikre et godt flow i processerne og et godt arbejdsmiljø for de timelønnet på
byggepladsen.

8.2.6

Lean Construction i byggebranchen

I nærværende projektet, behandles minimerering af spildtid i udførelsesfasen ved hjælp af Lean Construction principperne. Derfor er Informanterne blev spurgt, hvad kendskab de havde til Lean Construction, og bedt om at uddybe hvad de kendte til det for at få et indblik i, hvad de tænkte om Lean.
Hertil udtalte projektlederen fra DS Flexhal følgende;
"Jeg har hørt om det, og jeg tror nok det var det nye sort for 17 år siden, og så er det død siden" - 1.
informant (Bilag G).
Informanten udtaler, at han har hørt om Lean Construction, men det er noget gammelt noget. Interviewer spørg ind til hvad han har hørt om det. Hvortil informanten svare;
"Det gik ud på at optimere en tidsplan og fragmenter af det bruger jeg stadig, altså hvis jeg husker det
rigtigt. Noget af det jeg bruger meget, er involvering af den forskellige samarbejdspartner, hvor de hver
især kom med input til planlægning." - 1. informant (Bilag G),
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Projektlederen har kendskab til det og benytter sig af nogle principper fra Lean Constrution. Projektlederen udtaler følgende omkring planlægning af projekter ved inddragelse af underentreprenør;
"Vi afholder opstartsmøder med hver eneste entreprenør, hvor vi går deres specifikke fag igennem som
det første. Dernæst holder vi så almindelige underentreprenørmøder, hvor det vigtigste formål er, at vi
får koordineret arbejderne.". - 1. informant (Bilag G).
Informanten går ind for inddragelse af underentreprenøren i planlægningsfasen af projektets udførelse.
Dermed benytter informanten sig af inddragelse af det udførende team i projekteringsfasen og planlægning af projektet.
Byggelederen fra DS Flexhal har ansvarsområder omkring den daglige koordinering af projektet og
tidplanen. Dette er beskrevet i „Kapitel 6, ‘DS Flexhal A/S’ afsnit 6.2.2, ‘Nuværende ledelse- og planlægningstruktur’“. Byggelederen benytter byggemøderne på byggepladsen til koordinering af projektet,
hvortil det er projektlederen fra hver fagentreprise, der er tilstede. Han udtaler følgende omkring byggemøder og formandsmøder;
"Byggemøderne vil som regel være der, hvor cheferne/projektlederne/byggelederne fra de forskellige fagentrepriser, hvor ved formandsmøderne vil det mere være dem, som render ude på pladserne." - 2.
informant (Bilag H).
Informanten fra DS Flexhal siger, at koordinering sker til byggemøder, hvor det er projektlederne fra
de forskellige fagentrepriser, der deltager. Yderligere tilføjer han, at nogen gange benyttes der også
formands-, morgen- og toolbox møder alt efter behovet. Informanten tilføjer yderligere omkring de to
mødeformer;
"Hvad giver mest værdi? - Det er begge dele, der er brug for. Udførselsmæssigt giver det mest værdi at
have formandsmøder, men det overordnede overblik, det får du oppe til byggemøderne, da det ikke altid
er ude på pladserne, at formændene har det overordnede overblik." - 2. informant (Bilag H).
Informanten tilføjer, at i udførelsesfasen giver det nok mest værdi at have formandsmøder, da formændene har deres dagligdag på byggepladsen, og dermed har de det overordnede overblik. Dette udsagn
stemmer overens med Lean-principperne og styringsværktøjerne, som er beskrevet i „Kapitel 7, ‘Implementering af Lean’“. Hvortil periodenplanen som er beskrevet i nævnte afsnit, benyttes til byggemøderne, hvor projektlederen er til stede, og ved formandsmøder benyttes ugeplanen, da formændene har
deres daglige gang på byggepladsen. Informanten benytter sig dog ikke af Lean principperne, da han
benytter byggemøderne til koordinering og styring og kun afholder formandsmøde, hvis behovet er der.
Informanten blev spurgt ind til Lean construction, hvortil han svarede;
"Jeg har hørt om det ja. Det er noget gammelt noget, det handler om man skære alt det overflødigt væk.
Det er det samlebåndsprincip, hvor man ikke har det overflødigt på." - 2. informant (Bilag H).
Informanten ved DS Flexhal har hørt om det før. Informanten udtaler at det er noget gammelt noget,
og har ikke det store kendskab til Lean Construction.
Ydermere blev underentreprenøren ligeledes spurgt ind til Lean Construction og kendskabet dertil. Samt
planlægning af projekter. Her udtaler Underentreprenøren at han planlægger projekter, som han har
gjort de sidste 35 år. Underentreprenøren udtaler følgende om Lean Construction;
"Jeg har hørt om det. Vi har haft det inde over. Jeg har aldrig været dybt involveret i det. Der er nogen
der har forsøgt at lave noget, men det er spild af tid i min verden." - 3. informant (Bilag I).
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Informanten udtaler, at han har kendskab til Lean, og at de har arbejdet på en plads med dette.
Informanten mener, at det er spild af tid. Han mener ikke det giver nok værdi i forhold til den tid det
tager. Informanten uddyber sin påstand og udtaler følgende;
"Der er tid og hente på en stor byggeproces, hvor du får samlet folk, så hvis du har lavet en ordentlig
tidsplan og alle har nikket til den, og så du har en fornuftig byggestyring. Det er der mange flere penge
i, og du har en ordentlig dialog ude på byggepladsen og kører nogle formandsmøder ude på byggepladsen.
Dialog kommer du meget længere med end et stykke papir." - 3. informant (Bilag I).
I udtalelsen fra informanten tydeliggøres det, at han ikke har kendskab til Lean principperne, da informanten mener der er mere brug for formandsmøder og en tæt dialog end et stykke papir. Netop det han
siger bygger Lean principperne op om. Der kan måske være en problematik her med forandringsparathed
fra informanten, som har været i faget i 35 år, og gør det på den måde, som han altid har gjort.
Dermed kan en udfordring ved implementering af Lean-principperne i en byggeproces være, at de involverede parter i projekter har hver deres metode at gøre tingene på. Denne påstand har Jon Lerche,
Ph.d. Studerende udtalt sig i en artikel til "Building Supply"om, hvortil han udtaler følgende;
"Teknologier, som beviseligt kan løse hovedparten af de udfordringer, der giver overskridelser af tidsplaner og budgetter i byggeriet er tilgængelige. Men ”plejer-kulturer” spænder ben for at metoderne kan
implementeres." - [Building Supply, U.d.].
Dermed spiller forandringsparathed altså en stor rolle i succesfuld implementering af Lean-principperne
i en virksomhed.
En vigtigt faktorer for at gennemføre forandring i en projektorganisation er at få klarlagt, i hvilken
grad de involverede parter er klar til forandring [Bjarne Kousholt, 2. udgave 2019]. Derfor er det også
en forudsætning, at det skal køres ind i starten af projektet, og gerne allerede i projekteringsfasen af
projektet på totalentrepriser, som DS Flexhal udfører. Mennesker der står over for en forandring af,
hvad de plejer at gøre, kan reagere forskelligt. Reaktionen på forandring kan være følgende;
• Positiv: her kan mennesket reagere på følgende måde
– At være åben og interesseret i nye tiltag, og dermed skabe et samarbejde om det fælles mål
samt udforske det. Dette kan give energi til de involverede parter i projektet og dermed løfte
niveauet for projektet og samarbejdet.
• Negativ: her kan mennesket reagere på følgende måde
– At være afvisende og fordømmende. Dermed skaber man en lukket holdning til forandring,
som ikke fordrer samarbejdet om det fælles mål. Dette kan giver dårlig energi til de involverede
parter i projektet og styrker altså ikke samarbejdet.
Dermed reagerer mennesket altså på, om de vil acceptere forandring eller afvise den. Denne teori er
opsat af "Everett Rogers (1931-2004) og Floyd Shoemaker (1971)". Teorien er også kaldt Rogers og
Shoemaker modellen. En af årsagerne til der kan mødes modstand til forandring er, at mennesker skal
give afkald på på den tryghed, som vanerne giver - Kurt Lewin (1890-1947)[Bjarne Kousholt, 2. udgave
2019]. en armerikansk psykolog udtalte følgende om mennesket holdning og vaner;
"Den største opdagelse i min generation er, at mennesket kan forandre sit liv ved at ændre sine holdninger" - William James, Armerikansk psykolog, (1842-1910) [Bjarne Kousholt, 2. udgave 2019].
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Dette kan sidestilles med byggebranchen "Plejer-kultur", at hvis forandring af holdninger til "Plejerkultur"kan give et postivtivt udkast til nylige tiltag til koordinering og planlægning.
Deldiskussion
I henhold til informanternes udtalelser har projektlederen og byggelederen lidt kendskab til Lean Construction. Projektlederen benytter sig af fragmenter fra Lean-principperne til planlægning. Byggelederen
kører den planlægning han altid har gjort, men mener samtidigt, at formandmøder giver mest værdi
i udførelsesfasen, men koordinering sker på byggemøderne på dette projekt for DS Flexhal. Yderligere
planlægger underentreprenøren sin entreprise, som han har gjort de sidste 35 år. Underentreprenøren
udtaler, at Lean Construction ikke giver nok værdi for ham, og dermed mener han, at det er spild
af tid for ham. Her opstår der en ny problemstilling, som ikke har været belyst tidligere i projektet.
Denne problemstilling er den omtalte "Plejer kultur"i afsnittet, som er at finde i den danske byggebranche. Ligeledes er der noget, der kan tyde på en problemstilling, hvor de involverede parter ikke er
forandringsparate.
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8.3

Feltstudie

Dette afsnit omhandler feltstudiet, som er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende projekt. Dermed er dette afsnit en redegørelse og analyse af det udførte forsøg og resultaterne derfra. Forsøget
har strukket sig over fire uger og alle fire uger vil blive analyseret i de følgende afsnit.

8.3.1

Beskrivelse

I nærværende projekt er der i samarbejde med DS Flexhal, blevet udført målinger på byggepladsen
"Fællesmagasin", som har Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre i Frederiksund. Projektet er beskrevet
i „Afsnit 6.2, ‘Projektbeskrivelse’“. Målingerne der blev udført var en ny form for projektstyring og
planlægning for DS Flexhal. Der blev udarbejdet ugeplan efter Lean-principperne. Denne ugeplan er
beskrevet i „Kapitel 7, ‘Implementering af Lean’“.

8.3.2

Uge 48

Uge 48 er den første uge med den nye ugeplan. Der er otte forskellige underentreprenører, som har
aktiviteter på byggepladsen, hvor elementmontøren har størstedelen af aktiviteterne. Dette kan ses på
tabel 8.2.

Tabel 8.2 – Viser hvilke entrepriser som har aktiviteter i uge 48
Entreprise
Jord arbejde
Beton arbejde
Elementmontage
Gulv
Reol-system
Tagdækning
Tømrer
Blowerdoor test
Samlet antal aktiviteter

Aktiviteter
1
2
14
1
3
1
2
1
25

Den primære årsag til, at elementmontøren har flest aktiviteter, er, at de i forvejen afleverede en ugeplan,
som de arbejder ud fra. De andre entreprenører "plejer"at komme med en kort beskrivelse af deres
aktiviteter i den kommende uge, til byggemødet om tirsdagen. Disse korte beskrivelser af aktiviteter
kan være beskrivelser som følger;
"Vi laver midlertidig aflukning af magasinerne i byggefelt B" citat fra et byggemøde.
Dette er en aktivitet, som godt kan deles op i flere aktiviteter, enten på uge eller dags basis. Dette gør
også, at entreprenøren selv kan følge med i, om de overholder de aftaler, de laver.
Ugens PPU ligger på 100%, hvilket vil sige at alle aktiviteter er udført til aftalt tid, som kan ses på
figur 8.7.
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Figur 8.7 – Illustrerer entreprenørenes PPU målingerne og et gennemsnit for uge 48
Dette tyder på, at entreprenørene har været for løse med tidsplanen, eller at opfølgningen på tidsplanen
ikke er tilstrækkelig. Hvilket også var forventeligt, da den nye ugeplanen kræver lidt mere af underentreprenørerne og byggelederen. Heriblandt at underentreprenøren skal være mere præcis med at beskrive
deres aktiviteter, og hvor lang tid de skal bruge på de enkelte aktiviteter. Yderligere kræver det, at
byggelederen er ude for at følge op på aktiviteter hver dag. Primært for at kunne se om aftalerne bliver
overholdt.
Deldiskussion
En PPU på 100% er en meget høj PPU. Det tyder på, at målingen måske ikke er pålidelig. En af
årsagerne kan være, at det er opstartsfasen og både byggelederen og entreprenørene skal vende sig til
denne planlægningsstruktur. Der skal altså gøres op med den tidligere lidt mere løse kultur omkring
ugeplanlægning, hvilket, som det også er beskrevet i 8.2.6, ‘Lean Construction i byggebranchen’, kræver
at alle er forandringsklar og er klar til at gøre op med "plejer-kulturen". Hvis dette lykkes, forventes
PPU-målingen derfor at falde i løbet af de næste par uger, efterhånden som folk stille og roligt vender
sig til den nye ugeplanlægning.

8.3.3

Uge 49

Anden uge med ugeplanen. Denne uge er der kun fire entreprenører, der har aktiviteter, som udføres i
denne uge. Elementmontøren har igen størstedelen af aktiviterne, som kan ses på tabel 8.3.
Tabel 8.3 – Viser hvilke entrepriser som har aktiviteter i uge 49
Entreprise
Elementmontage
Reol-system
Tagdækning
Blowerdoor test
Samlet antal aktiviteter

Aktiviteter
11
3
1
1
16

Som det er vist på tabel 8.3, er der kun fire entreprenører, som har aktiviteter ude på byggepladsen i
denne uge. Dette er dog ikke retvisende for de aktuelle aktiviteterne ude på byggepladsen, da der både
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er tømrer, jord- og betonarbejde igang. Disse aktiviteter er ikke vist på denne uge, da de aktiviteter,
som er beskrevet i uge 48, ikke er delt op i mindre aktiviteter, hvilket gør at en aktivitet kan tage 3-4
uger at udføre. En sådan aktivitet kunne godt deles op i flere mindre aktiviteter. Ugens PPU-måling er
vist på figur 8.8.

Figur 8.8 – Illustrerer entreprenørenes PPU målingerne og et gennemsnit for uge 49

Som det kan ses på figur 8.8 er uge 49’s PPU måling på 88%, hvilket er en høj måling. I denne uge
er der dog to aktiviteter, som ikke er udført til aftalt tid, hvilket også kan ses på figur 8.9. Både elementmontøren og reolarbejder har overholdt deres aftaler, og da de står for størstedelen af aktiviteterne
ligger PPU’en stadig højt.

Figur 8.9 – Illustrere antal af de enkelte årsager og hvilken procentdel de udgør
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Årsagen til at aktiviteterne ikke er udført til aftalt tid, er vejret, som vist på figur 8.9. Det er både
vind og regn, som er skyld i at disse aktiviteter ikke blev udført. I forhold til tagdækkeren, kunne deres
aktivitet god have været delt mere op, som vist i nedenstående:
• Aktiviteten: Tagdækning i felt "X"
Denne aktivitet kunne have været delt op i tre mindre aktiviteter, som vist i nedenstående:
• Aktivitet 1: Montering af membran (dampspærre) i felt "X"
• Aktivitet 2: Montering af isolering og underpap i felt "X"
• Aktivitet 3: Montering af overpap i felt "X"
Hvis dette var gjort, ville det give et bedre overblik, og gøre at det ville være nemmere for byggeledelsen
at holde styr på aktiviteterne. Og ville dermed give et mere retvisende billede af, hvilke aktiviteter der
pågår, og hvordan det står til ude på byggepladsen.
Deldiskussion
De ikke udførte aktiviteter i uge 49, skyldes ydre forhold, altså vejret i dette tilfælde. Dette pointerede
byggelederne fra DS Flexhal også i interviewet, hvor han udtalte følgende:
"Man kommer ikke udenom, at vejret kan have en faktor" - 2. informant (Bilag E).
Selvom vejret er en faktor, som er svær at kontrollere. Kan det være en mulighed at tænke vejret med
ind i udførelsestidsplanen og overveje, hvornår et byggeri har den mest optimale opstart. Der skal tages
hele udførelsestidsplanen i betragtning, for ikke at skubbe noget arbejde i vinterperioden, som kan give
større forsinkelser.
Denne uges PPU-måling er faldende, hvilket også var forventeligt, da underentreprenørene begynder
at vende sig til den nye planlægningsstruktur, og dermed vil målingen give et bedre indblik i, hvordan
aktiviteterne i virkelighed skrider frem.

8.3.4

Uge 50

I tredje uge med ugeplansystemet er der igen fire entreprenører, der har aktiviteter. Aktiviteterne er
delt lidt mere ud på de enkelte underentreprenører. Ud af de 13 aktiviteter er 2 aktiviteter ikke blevet
udført. Derfor er uge 50’s PPU måling 85%. Dette kan også ses på figur 8.10.
Tabel 8.4 – Viser hvilke entrepriser, som har aktiviteter i uge 50
Entreprise
Elementmontage
VVS
Reol-system
Blowerdoor test
Samlet antal aktiviteter
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Aktiviteter
5
3
2
3
13
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Figur 8.10 – Illustrerer entreprenørenes PPU-målinger og et gennemsnit for uge 50

Årsagen til at de to aktiviteter ikke blev lavet til aftalt tid, var mandskab og vejret. Ingen af respondenterne mente dog at manglende bemanding er et problem, som medfører spildtid. Der er ved bemærkningen
i ugeplanen dog beskrevet, at det skyldes sygdom, og at de ikke vil hente nye medarbejdere ind på grund
af faren for Covid-19 smitte.

Figur 8.11 – Illustrerer antal af de enkelte årsager, og hvilken procentdel de udgør
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Del diskussion
Der blev i spørgeskemaet spurgt om, hvorvidt manglende mandskab kan være en faktor til spildtid.
Ingen havde krydset af i dette felt. Alligevel blive en af årsagerne til, at aktiviteterne ikke blev udført
til aftalt tid "Mandskab". Det skal dog siges, at der godt kunne hentes manskab ind, men på grund af
Covid-19, blev der ikke hentet nyt mandskab ind. Det kan derfor siges at være et særligt tilfælde. Vejret
er igen en faktor, eftersom blowerdoor testen blev aflyst på grund af blæst.

8.3.5

Uge 51

Fjerde og sidste uge af feltforsøget. I denne uge er der syv underentreprenører, som har aktiviteter.
Aktiviteterne er mere ligeligt fordelt mellem underentrepriserne, og de fleste af aktiviteterne er delt op
i mindre aktiviteter, da underentreprenørerne godt kan se, at det giver en bedre ugeplan at arbejde ud
fra. Aktiviteterene er fordelt som vist på tabel 8.5.
Tabel 8.5 – Viser hvilke entrepriser, som har aktiviteter i uge 51
Entreprise
Beton arbejde
Elementmontage
Gulv
El
Tagdækning
Tømrer
Ventilation
Samlet antal aktiviteter

Aktiviteter
1
2
2
1
2
2
1
11

Denne uges PPU- måling er nede på 64%, og dette er den laveste den har været indtil videre, se figur
8.12. Mange af aktiviteterne er også blevet presset lidt for at nå at blive færdig inden jul. Dette kan
være en faktor for at de ikke opnå deres aktiviteter.

Figur 8.12 – Illustrerer entreprenørenes PPU-målinger og et gennemsnit for uge 51
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Årsagerne til aktiviteterne ikke blev udført kan ses på figur 8.13. Her kan det ses, at mandskab igen er
en årsag. Derudover blev der lavet noget arbejde, som skulle laves om, fordi kvaliteten af arbejdet ikke
var godt nok. Dette gjorde, at en anden underentreprise ikke kunne komme i gang med deres arbejde,
som derfor gjorde, at de ikke fik lavet deres aktivitet til aftalt tid. Yderligere skulle en underentreprenør
vente på en afklaring fra ingeniøren, før de kunne starte deres aktivitet op. Dette gjorde, at de ikke
nåede det til aftalt tid.

Figur 8.13 – Illustrerer antal af de enkelte årsager, og hvilken procentdel de udgør

Deldiskussion
Det ses igen, at mandskab er en af årsagerne til, at aktiviteterne ikke bliver overholdt. Selvom ingen af
respondenterne krydsede den af i spørgeskemaet.
En anden af årsagerne var, at området ikke var klar. Det har 20% af respondenterne også svaret i
spørgeskemaet. Der er yderligere også 10%, som har svaret manglende information, som også var en af
årsagerne i denne uge.
Hvis kvaliteten af det arbejde, der blev lavet, var i orden, ville der kun være to ikke udførte aktiviteter.
Det vurderes derfor at være vigtigt at sørge for, at projektlederne for de enkelte underentrepriser har
forstået opgaven fuldstændigt og dermed kan kommunikere opgaven så godt som muligt videre til de
timelønnede.

8.3.6

PPU

PPU-målingerne startede i den første uge med at være 100%, og har derefter været faldende og endte
ud med at ligge på 64% i den sidste uge. Faldet kan forklares med at folk blev bedre til at dele deres
aktiviteter op, og dermed kunne både byggeledelsen og projektlederne se, hvor de ikke kunne overholde
deres aftaler. Der er dog kun blevet målt seks ikke lavede aktiviteter i løbet af de fire uger. Hvor halvdelen
af dem er årsagen, ydre forhold. Nedenstående figur 8.14 viser PPU-målingerne.
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Figur 8.14 – Illustrerer de fire ugers PPU-målinger.

Deldiskussion
PPU målingerne er faldende gennem de fire uger, hvilket også var forventeligt. Grunden til dette fald
er primært, at folk vender sig til den nye ugeplan. Hvilket gør, at projektlederne kommer med mere
realistiske aktiviteter til byggemødet, og at formanden får mere indflydelse på arbejdet. Selvom PPUmålingerne er faldende og ender på 64%, kan vi ud fra denne indsamlede data, ikke konkludere at vores
ugeplan har være effektiv og har hjulpet med at øge produktiviteten. Har er de største faktorer tid
og dermed også forandringsparathed. Det ville derfor have været bedre med en længere periode med
ugeplanen, for at få en bedre og mere retvisende data.
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Diskussion
I dette kapitel vil rapportens resultater blive diskuteret. Yderligere vil resultaterne blive sammenholdt
med artikestudiets fundne problemstillinger i byggebranchen, som er behandlet i analysen. Dette gøres
for at sammenholde denne rapports resultater med tidligere publiceret resultater. Rapportens anvendte
metoder vil ligeledes blive diskuteret, om hvorvidt disse metoder har været brugbare i denne rapport.

9.1

Problemstillinger

I dette afsnit vil problemstillingerne fra analysen i nærværende projektet blive diskuteret, hvortil projektgruppen redegør for et løsningforslag til de enkelte årsager, som er skyld i, at der opstår spildtid
i udførelsesfasen i byggebranchen. Årsagerne, som bliver diskuteret i dette afsnit, er; fejl og mangler,
kommunikation, information, koordinering og styring, logistik og leverancer.

9.1.1

Fejl og mangler

Fejl og mangler viste sig ikke at have en stor betydning for selve udførselstidsplanen, men derimod er
fejl og mangler et irritationsmoment for de enkelte underentreprenører, da opgaven skal laves to gange.
Årsagen til, at fejl og mangler sker i udførelsesfasen, kan typisk findes ved manglende viden, erfaring eller
information blandt det udførende team. Dette mener projektgruppen skyldes manglende kommunikation,
dårlig koordinering og styring af byggepladserne, som gør, at arbejderne bliver tidspresset og dermed
ikke kan udføre opgaven tilfredsstillende inden for aftalt tid, men som i sidste ende ikke har den store
indflydelse på udførelsesfasen.
Løsningsforslag
I dette projekt blev det ikke påvist, at fejl og mangler var en stor tidsspild faktor, men et kommunikationsproblem hvor de nødvendige informationer ikke nåede ud til det udførende team. Projektgruppen
mener, at en løsning til minimering af fejl og mangler kunne være at holde formandsmøde, hvor formændene kan pointere over for byggeledelsen, hvis de mangler viden eller information om opgaven, før
opgaven påbegyndes. Ligeledes kan byggeledelsen informere formændende om revidereret tegninger eller
nye tegninger, som de skal benytte til at udføre opgaven.

9.1.2

Kommunikation

Kommunikation på byggepladsen er ligeledes et problem, eller nærmere manglende eller dårlig kommunikation. I analysen pointeres det også, at en mangelfuld eller dårlig kommunikationen vil medføre, at
projektorganisationen falder fra hinanden. Den dårlige kommunikation sker både mellem byggeledelsen
og underentreprenøren, men også mellem underentreprenøren og de timelønnede. Hvis der er dårlig kommunikation på en byggeplads, forringer det samarbejdet på tværs af faggrupperne, og der er mulighed
for, at der opstår dårlig stemning mellem underentreprenørene, som gør, at de mister respekten overfor
hinanden og overfor hinandens arbejde. Derimod kan god kommunikation på byggepladsen skabe en
byggeplads, som fungerer gnidningsfrit, og det vurderes også at være en vigtig faktor for arbejdsmiljøet
på byggepladsen. Ydermere kræver det meget af byggeledelsen at være tydelig i deres kommunikation
ud til underentreprenørene, så budskabet blive forstået korrekt, således at der ikke sker fejl i udførelsen
af opgaven, på baggrund af et misforstået budskabet eller forkerte informationer.
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Løsningsforslag
En god kommunikation handler om at være villige til at gøre en indsats for at nå et fælles mål. Et
fælles mål for et byggeri kan f.eks. være at aflevere til tiden, aflevere i en ordentlig kvalitet og nul
arbejdsulykker. Disse fælles mål fastsættes inden byggeriet skydes i gang. Projektgruppen mener, at for
at fastholde den gode kommunikation på en byggeplads, handler det om at få det udførende team til
at føle sig involveret i projektet. Dette kan gøres på flere måder. Projektgruppen finder det relevant at
belyse de punkter, som der er behandlet i dette projekt.
En måde at holde en god kommunikation på byggepladsen er ved at bruge styrringsværktøjet fra Lean
Construction. For at holde den gode kommunikation mellem byggeledelsen og underentreprenørerne kan
periodeplanen bruges til at sikre, at underentreprenørerne bestiller leverancer i tide, at der er styr på
arbejdsmiljøet til fremtidige opgaver og sikre at lokationen er klar til overtagelse fra anden fagentreprise.
Periodeplanen bliver aftalt indbyrdes i forbindelse med byggemøderne med projektet.
For at involvere formændende i projektet kan byggeledelsen benytte sig af formandsmøder, hvor det er
planlægning af den kommendes uges aktiviteter, der bliver drøftet, og ligeledes vil forrige uges aktiviteter
blive analyseret. Ved afholdelse af sådanne møder vil formændende føle sig mere involveret i projektet og
dermed også føle mere ejerskab i projektet. På mødet ville det være oplagt for byggeledelsen at informere
formændende om nye tegninger osv., som det blev beskrevet i „ Afsnit 9.1.1, ‘Fejl og mangler’“.
Et yderligere tiltag byggeledelsen ville kunne benytte sig af, for at inddrage de timelønnede på pladsen
i projektet, er afholdelse af pladsmøder ude på byggepladsen. Deltagerne i sådan et møde, skulle være
en sjakbajs fra hver fagentreprise. Byggeledelsen ville til pladsmødet kunne informere sjakbajserne om
milepæle i pågældende uge, og sjakbajserne ville kunne komme med input til forhindringer, som de
står overfor i form af arbejdsmiljø, manglende strøm/vand osv. Ved afholdelse af sådanne møder ville
det også fremme samarbejdet mellem fagentrepriserne, da de her bliver en del af koordineringen på
byggepladsen.

9.1.3

Manglende Information

Som beskrevet i „Afsnit 9.1.1, ‘Fejl og mangler’“ er en årsag til spildtid manglende eller dårlig indformation. Dette kan være, at tegninger ikke er gennemtænkt i projekteringsfasen, så bygbarheden af opgaven
ikke er tænkt igennem eller omstændighederne ude på byggepladsen kan gøre, at tegningerne ikke er
bygbar i virkeligheden. Hvis det udførende team først opdager mangler på tegningen, når de står og
skal udføre opgaven, vil dette skabe et stop i processen. Hvis problemet ikke kan løses af byggeledelsen,
vil det ofte tage længere tid at få problemet løst, da der skal inddrages en ingeniør eller arkitekt for
at få afklaring på problemet. Dette kan være meget forstyrrende både for byggeledelsen og for det udførende team, som midlertidigt skal lave en anden opgave for ikke at "spilde"for meget tid. Derudover
kan manglende information også være, at byggeledelsen eller underentreprenørens projektleder ikke får
uddelt tegningesmaterialet før opgaven skal påbegyndes, og det udførende team dermed ikke kan nå at
gennemtænke opgaven. Dette kan også medføre, at opgaven tager længere tid end forventet.
Løsningsforslag
Projektgruppen mener, at problemet med manglende information kan løses ved, at projektmaterialet
bliver tjekket for fejl af de enkelte fagentrepriser, som projektmaterialet vedrører. Dette gør at fejlene
bliver fundet før det udførende team skal igangsætte opgaven. Ligeledes kan dette løses i forbindelse med
periodeplanlægning. I periodeplanlægning gennemgås forhindringsanalysen for de kommende aktiviteter.
I forhindringsanalysen skal feltet "information"tjekkes. Her skal byggeledelsen gøre underentreprenøren
opmærksom på opgaven de skal påbegynde om f.eks. tre til seks uger, og gøre dem opmærksom på, hvor
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de finder tegningsmateriale og information om opgaven. Dermed er det op til underentreprenøren at gå
videre til sit sjak, som skal udføre opgaven og gennemgå materialerne med dem for at konstatere, om
der er de nødvendige tegninger og informationer, der skal til for at udføre opgaven. Dermed gøres det
muligt, at den pågældende opgave kan løses uden stop i processen.

9.1.4

Koordinering og styring

Koordinering og styrring af byggepladsen er den væsentligste faktor, hvad angår spildtid i udførelsesfasen i byggebranchen. I analysen viste det sig, at det var afgørende, hvem der deltog i koordineringen af
den langsigtede tidsplanlægning, og hvem der deltog i et øjebliksbillede af aktiviteterne ude på byggepladsen. Hvis dette ikke bliver gjort fornuftigt og gennemtænkt, vil det medføre tidsspild i processerne.
En af problemstillingerne under styring af byggepladsen er bl.a., hvorvidt lokationen er klar til, at
underentreprenøren kan starte op på sin opgave, og om der er ryddeligt til, at "opgaven"kan forløbe
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Det blev pointeret i analysen, at dette var en af de væsentligste faktorer
for tidspild, og det er byggeledelsens fornemmeste opgave at facilitere underentreprenørerne.
Løsningsforslag
Projektgruppen mener her, at løsningen til de rejste problemstillinger kunne være en bedre inddragelse af
formændende i koordinering af ugeplaner, som ajourføres via udførelsestidsplanen af byggeledelsen. Dette
vil medvirke til en mere præcis ugeplanlægning, da formændene har deres daglige gang på byggepladsen,
og dette kan give et bedre flow i processen på byggepladsen. En yderligere faktor, som også kan give
et bedre styrring af byggepladsen, kunne være, at byggeledelsen brugte mere tid ude på byggepladsen
og havde mere direkte kontakt med det udførende team, da byggeledelsen hermed også kunne bruge
den direkte kontakt til at følge op på den aftalte ugeplan. Dette ville også kunne medvirke til en
god kommunikation mellem byggeledelsen og det udførende team på byggepladsen. Derudover ville
periodeplanlægning kunne inddrages til at tage hånd om de problemstillinger, der er i forhold til om
lokationen er klar til overtagelse af en ny fagentreprise, og om der er ryddeligt til, at aktiviteten kan
starte op. Dette gøres i forbindelse med byggemøderne, hvor forhindringsanalysen for hver aktivitet
gennemgås.

9.1.5

Logistik og leverancer

Logistik og leverancer på byggepladsen viste sig også at have en stor betydning for flowet i processerne.
Det viste sig i analysen, at byggepladsindretningen var en væsentlig ting for at processerne kørte optimalt. I de afholdte interviews fremgår det tydeligt, at dette er en tidsspild faktor. Det bliver pointeret,
at det handler om at tænke frem i processerne og få gennemtænkt byggepladsindretningen, så der skal
bruges mindre ressourcer på at omrokere på byggepladsen. Byggepladsindretningen er en meget vigtig
faktor for at holde et godt arbejdsmiljø og dermed øge produktiviteten. Ligeledes handler det også om
at have en plan for leverancer til byggepladsen og placering af de leverancer, der ankommer til byggepladsen. Bliver det ikke leveret til den korrekte tid, skaber det stop i processen, da de timelønnede
kommer til at stå og vente på materialerne, hvis de ikke har andre opgaver at udføre. Derudover skal
materialerne også placeres så tæt på lokationen, hvor materialerne skal anvendes, som muligt.
Løsningsforslag
Projektgruppen mener, at fremtidige og langsigtede leverancer til byggepladsen skal koordineres med
projektlederne fra de forskellige fagentrepriser til byggemøderne. Her tænkes det at benytte den udarbejdede periodeplan til at kontrollere, hvornår aktiviteterne skal starte op, samt hvornår leverancer
skal ankomme til lokation, hvor opgaven skal udføres. Derudover menes det også at logistikken på byggepladsen ville kunne planlægges bedre ved brugen af periodenplanen. Dette påtænkes at gøre ved
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byggemødet, hvor periodeplanen drøftes og dermed ville byggeledelsen kunne finde ud af, om lokationen
er klar til overtagelse for anden fagentreprise. Ligeledes ville byggeledelsen kunne give en påmindelse
om fremtidige leverancer af materialer til projektlederne for fagentrepriserne, og forhøre sig om de er
bestilt rettidigt. Dermed kan produktiviteten øges ved, at leverancer tænkes ind i koordineringen til
byggemøderne, således at de kommende leverancer placeres så tæt på "opgaven"som muligt og samtidig
kommer til den aftalte tid.

9.1.6

Opsummering

I nærværende projekt behandles en mulig minimering af spildtiden ved hjælp af styringsredskaber fra
Lean Construction. Spildtiden opstår netop på baggrund af de fundne og tidligere beskrevet problemstillinger, som er beskrevet i dette projekt. Figur 9.1 illustrerer de nye fundne problemstillinger i nærværende projekt. Problemstillingerne er fremhævet under "årsag"på figuren, hvor der i dette projekt er
blevet vurderet, at den primære årsag til spildtid som oftest stammer fra "manglende eller ingen kommunikation". Yderligere er "logistik og leverancer"også markeret til en årsag til spildtid, "manglende
tegningsmateriale"er også en årsag til spildtid.

Figur 9.1 – Problemtræ for de fundne problemstillinger.
Problemet på figur 9.1 vurderes til at være dårlig koordinering og styring af projekter, som dermed
fører til tidsspild i udførelsesfasen. Det skal selvfølgelig pointeres, at "koordinering og styring"har flere
underkateogrier under sig, som der er forsøgt belyst i nærværende rapport.
DS Flexhal benytter sig af inddragelse af underentreprenørerne i projekteringsfasen ved planlægning af
tidsplanen. I udførelsesfasen benytter de sig af byggemøder til koordinering af tidsplanen og fremtidige
"opgaver". Yderligere viser det sig i nærværende projekt, at byggeledelsen og det udførende team gør
som de "plejer"i planlægningen, hvilket rejser en ny problemstilling, som ikke har været behandlet i dette
projekt, netop "plejer kulturen"i byggebranchen. Hvilket vil sige, at byggebranchen er yderst konservativ
og traditionsbunden. Dette er også beskrevet tidligere i eksisterende artikler i projekts introduktions del.
Ligeledes har projektgruppen konstateret en yderligere årsag til spildtiden i udførelsesfasen. Dette er
bygbarheden af "opgaven", som det også fremgår på figur 9.1. Med bygbarhed menes det, at der opstår
stop i processen, når projekteringen ikke er tænkt ordentligt igennem. Disse nye problemstillinger vil
blive redegjort for i „Kapitel 11, ‘Efterskrift’“.
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9.2

Feltstudie

For at minimere spildtiden i udførelsesfasen på byggepladsen er der lavet et forsøg i dette projekt.
Forsøget er omtalt "feltstudie"i nærværende rapport, og omhandler en mulig minimering af spildtiden
ved hjælp af styringsredskaber fra Lean Construction, som er udarbejdet i dette projekt.
I forsøget viste det sig, at plejer-kulturen og forandringsparatheden ved de involverede parter i byggebranchen var en udfordring for opgøret med de belyste problemstillinger i nærværende projekt. Projektgruppens udarbejdede styringsværktøjer i dette projekt, er udformet på baggrund af principperne
bag Lean Construction. De udarbejdede styringsredskaber kan ved korrekt brug anvendes til at finde
ud af, hvem eller hvad der er årsagen til, at der opstår spildtid, eller at aktiviteten ikke blev udført.
Styringsredskaberne kan bruges til at registrere hvilke årsager, som er hyppige, og dermed gøre det
nemmere for byggeledelsen at ændre fokuspunkterne til næste uges aktiviteter eller følge op på de udfordringer, der opstår i processerne. Årsagsanalyse kan hjælpe byggeledelsen med at holde "styr"på
underentreprenørernes leveringer og arbejdsområder, som gør at logistikken på byggepladsen også vil
blive bedre.
I den første uge, hvor forsøget startede op, forløb feltstudiet sig således, at der var udfordringer, da både
byggeledelsen og underentreprenørene ikke virkede klar til den nye måde at lave tidsplanlægning på.
Dette vurderes, eftersom der i den første uge af feltstudiet var otte fagentrepriser med samlet femogtyve
aktiviteter, hvor den udarbejdede ugeplan ikke blev ajourført korrekt og rettidigt, hvilket også gjorde at
PPU-målingen viste 100% i den første uge. Dette fandt projektgruppen ikke som et retvisende billede
af aktiviteterne. Uge to af feltstudiet med fire fagentrepriser med seksten aktiviteter i alt viste lidt det
samme billede som den første uge. PPU-målingen lå dog ikke på 100% denne uge, da nogle af de planlagte
aktiviteter ikke kunne udføres på grund af ydre forhold, så som vejret. Ydre forhold er ofte svært at gøre
noget ved, men ved at gennemtænke processerne i byggeriet kan nogle af de ydre forhold minimerers.
Uge tre af feltstudiet med fire fagentrepriser og tretten aktiviteter i alt viste, at byggeledelsen var
begyndt at ajourføre ugeplanen lidt bedre, da der kom flere årsager på til nogle aktiviteter, som ikke var
blevet udført, her i blandt manglende mandskab. Årsagen "manglende mandskab"var grundet sygdom
ved underentreprenøren, og grundet den nuværende COVID-19 situation ville underentreprenøren ikke
indsætte nyt mandskab. Den fjerde uge med syv fagentrepriser og elleve aktiviter i alt viste samme
billede som den tredje uge af feltstudiet. Der var samme problematik til aktiviteterne ikke blev udført,
som i uge tre, netop mangel på mandskab, grundet sygemelding.
Forsøget i nærværende rapport ved DS Flexhal viste, at PPU’en faldt jo bedre underentreprenørerne blev
til at komme med mere konkret information til tidsplanen. Dette er et tegn på, at underentreprenørerne
er ved at vende sig til den nye tidsplanlægning, og dermed er mere villig til at indgå aftaler på tværs af
fagentrepriserne. Dermed skal det også pointeres, at der er en lang tilvænningsperiode for en strukturændring i en projektorganisation. Havde der været mere tid i forbindelse med dette afgangsprojekt, ville
projektgruppen have foretaget feltstudiet over en længere periode for at få et mere retvisende billede
af, hvorvidt minimering af spildtiden i udførelsesfasen er mulig ved brugen af disse styringsværktøjer.
Yderligere mener projektgruppen, at disse styringsværktøjer skulle være kørt ind i projektets opstartsfase, så de involverede parter ikke skulle ændre på noget midt i projektet. Dette pointerer byggelederen
også fra DS Flexhal, at det er meget ressourcekrævende at ændre kulturen på en byggeplads midt i
projektet. Derudover ville det være en idé at tænke "implementering af Lean"ind i projekteringsfasen
for at få en succesfuld implementering af disse styringsværktøjer.
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9.3

Metoder

Metodevalget i nærværende projekt har udover feltstudiet været spørgeskemaundersøgelse af de udførende på byggepladsen og interviews af nøglepersoner på projektet for DS Flexhal. Det er valg at
anvende interview og spørgeskemaundersøgelsen, for at få et indblik i hvordan mennesker, som arbejder
på byggepladserne, ser problemstillingen med spildtid i udførselsfasen. Derudover undersøge, hvorvidt
de fundne problemstillinger i artikelstudiet i denne rapport er det samme som DS Flexhal oplever på
deres byggeplads.
Der er afholdt tre interviews i forbindelse med dette projekt. Informanterne til disse interviews, er
to personer fra byggeledelsen på projektet og en underentreprenør til projektet for DS Flexhal. I disse
interviews af informanterne kommer vi bl.a. ind på, hvad de mener er årsagen til spildtid i byggebranchen,
hvor projektgruppen har udarbejdet en interviewguide til interviewet, der havde til formål at fastholde
informanten til emnet. De tre informanter har forskellige holdninger af, hvor der opstår spildtid, og
hvem/hvad der forårsager denne spildtid.
Det store studie fra Aarhus universitet "Produktivitet i renovering #Spildtid"fandt ud af, at ca. 2/3
af arbejdstiden ikke var værdiskabende. Det er ikke det samme indtryk, som informanterne har af
byggerbranchen, de mener dog, at der er mulighed for forbedringer og optimering. Et af hovedemnerne
i studiet er, at meget af tiden går med "Samtale". Samtale betyder i denne sammenhæng: "Tiden,
hvor medarbejderne snakker sammen om f.eks. tegninger, arbejdets udførelse, problemer m.m.". Dette
mener underentreprenøren også er et stort problem, at tegningsmateriale ikke er gennemtænkt inden de
timelønnede skal udføre opgaven, og hvortil informanten siger:
"Det er nok 80% af det vi løber ind i, det er projektering, der ikke er klar."
At projekteringen ikke er færdig, eller at der ikke er gode nok tegninger til, at arbejdet kan fortsætte,
var også en af de ting, som feltstudiet viste kunne skabe tidsspild, da der var en aktivitet, der ikke blev
udført på grund af manglende afklaring fra rådgivende ingeniør.
Det er ikke kun projekteringen, som kan være skyld i spildtiden under "Samtale"ude på byggepladsen.
Det kan være dårlig eller manglende kommunikation mellem både byggeledelsen og underentreprenørene
og de timelønnede iblandt. Dette pointerer informanterne også i deres interview. En dårlig eller mangelfuld kommunikation skaber misforstået budskaber eller mangel på information. Denne manglende
kommunikation sker mellem byggeledelsen og underentreprenøren og videre fra underentreprenøren til
sine folk. Dette fører til fejl i udførelsesfasen, som er et irritationsmoment for de enkelte underentreprenører.
Byggepladsindretning ser informanterne ligeledes som værende en stor spildtidsfaktor, særligt når det
ikke er tænkt ordentligt igennem. Byggepladsen skal indrettes, så materialer kan placeres nær den
lokation, hvor en given opgave skal udføres. I BAT-kartellet artiklen "Produktivitet i byggeriet"bliver
det også pointeret, at lige netop byggepladsindretningen er noget som tit bliver glemt eller gemt til
sidste øjeblik, hvilket ofte gør at løsningen ikke er fuldstændig gennemtænkt. I studiet "State of the
Art: Industrielle processer"bliver der også beskrevet, hvordan produktiviteten kan øges ved at tænke
flow og logistik mere ind i de forskellige processer i byggeriet. Dette burde kunne løses ved en simpel
planlægning og brugen af periodeplan ved byggemøder, hvor der skal koordineres og styres aktiviteter
der pågår og kommende aktiviteter.
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9.3.1

Rapportens reliabilitet og validitet

Ud fra de anvendte metoder i dette projekt, skal der ved betragtning af resultater i denne rapport pointeres, at samarbejdet med DS Flexhal er opnået igennem tidligere virksomhedspraktik ved DS Flexhal,
og dermed er interviewer kollegaer med informanterne fra byggeledelsen og den tredje informant, underentreprenøren, er leverandør til DS Flexhal. Dette kan gøre, at dataen kan være farvet af kollegaskabet
og dermed ikke være så valid, som hvis en udefrakommende havde været interviewer.
Spørgeskemaundersøgelsen blev tjekket for bortfald, da projektgruppen modtag besvarelserne. Det vil sige, at besvarelserne er blevet tjekket for, hvorvidt besvarelserne er helt udfyldt eller kun delvist. Det blev
vurderet, at der var tale om under 10% af besvarelserne, der ikke var udfyldt korrekt. Derfor behandles
det ikke yderligere og de besvarelser, som kun var delvist udfyldte blev taget ud af undersøgelsen.
Yderligere har nærværende projekt strukket sig over en periode på tolv uger og dermed er resultaterne
fra feltstudiet ikke ligeså retvisende som et forsøg, der har strukket sig over en længere periode. Projektgruppen ønskede at være mere tilstede på projektet end, hvad byggeledelse tillod projektgruppen.
Dette skal ses i lyset af den nuværende COVID-19 situation, da byggeledelsen ikke ønskede for mange
udefrakommende ind på byggepladsen grundet smittefare. Dette har gjort, at kommunikationen mellem byggeledelsen og projektgruppen har forgået telefonisk ved ajourføring af ugeplanerne. Derudover
har projektgruppen derfor kunne konkludere, at et feltforsøg på fire uger ikke er tilstrækkeligt til at
kunne kokludere, om de udarbejdede styringsværktøjer fra Lean-Principperne kan minimere spildtiden
i udførelsesfasen. Derimod har projektgruppen kunnet se en effekt på de involverede parter, der blev
mere åben over for de nye tiltag i deres projektorganisation, efterhånden som de fik mere kendskab til
det. Dette har givet en positiv respons fra byggeledelsen på projektet, som de ønsker at forsøge at køre
videre med og anvende styringsværktøjerne i deres fremtidige planlægning.
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Del V: Konklusion & Efterskrift
Del V - i nærværende rapport omhandler
projektgruppens afsluttende del af rapporten.
Resultaterne bliver opsamlet og evalueret. I konklusionen bliver problemformuleringen besvaret på
baggrund af "Del IV"af denne rapport. Yderligere
vil perspektiveringen i denne rapport blive beskrevet i efterskriftet i kapitel elleve. Dette kapitel
har til formål at belyse andre fundne interessante
emner i udarbejdelsen af denne rapport, som
projektgruppen ikke har haft tid til at undersøge.
Dermed kan efterskriftet benyttes til fremtidige
undersøgelser.
Del V består af følgende kapitler: 10. Konklusion
og 11. Efterskrift
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Konklusion
Dette kapitel omhandler konklusionen af nærværende rapport. Der vil ud fra primær og sekundær data,
som blev analyseret i tidligere afsnit, blive svaret på problemformuleringen. Dette er gjort for at få et
samlet overblik over rapporten som helhed.
Nærværende rapport har undersøgt, hvad årsagerne er til spildtid i udførelsesfasen for byggebranchen.
Dette er gjort, da flere studier og artikler tegner et billede af, at byggebranchen ikke har rykket sig i
produktiviteten igennem de sidste mange år. Ligeledes forårsager tidsspild i byggebranchen ofte forsinkelser, som kan have en negativ konsekvens på samfundsøkonomien. Projektgruppen har derfor fundet
det relevant at undersøge om en implementering af Lean Construction principper kan afhjælpe dette
tidsspild. I denne rapport er der foretaget en analyse af spildtiden i udførelsesfasen, for at fastlægge
årsagerne til, at der opstår spildtid, og dermed undersøge hvad der skal gøres for at minimere spildtiden
og øge produktiviteten i byggebranchen. Dette har ledt projektgruppen til opstillingen af undersøgelsesspørgsmålet i problemformuleringen:
Hvorfor opstår spildtid på en byggeplads i udførselsfasen?

Der er på baggrund af arktikelstudiet i denne rapport, blevet fastlagt syv årsager, som medførte til
spildtiden i udførelsesfasen. Disse syv årsager, som bliver behandlet i denne rapport er følgende;
•
•
•
•

Flow og logistik
Ledelse
Arbejdsmiljø
Samarbejde

• Fejl og mangler
• Koordinering og styrring
• Kommunikation

På baggrund af analysen i denne rapport blev det konkluderet, at hovedårsagen til spildtiden i udførelsesfasen er "Koordinering og styring"i byggebranchen. Årsagen til en dårlig koordinering og styring
konkluderes at være fællesfaktoren "Manglende eller ingen kommunikation"for de involverede aktører i
byggeriet. Manglende eller ingen kommunikation medfører problematikker i forbindelse med leverancer
til byggepladsen, som forårsager en dårlig logistik på byggepladsen. Yderligere vil manglende kommunikation angående nye tegningsmateriale eller mangler på tegningsmateriale medføre stop i processerne
eller fejl, som forårsager spildtid.
Projektgruppen fandt det derfor relevant at finde et værktøj til at minimere spildtiden i udførelsesfasen. I artikelstudiet pegede alle tidligere undersøgelser i retning af, at Lean Construction skulle kunne
minimere spildtiden og dermed øge produktiviteten. Hvilket leder til projektgruppens andet undersøgelsesspørgsmål:
Kan styringsværktøjer fra Lean Construction minimere spildtiden i udførelsesfasen
for byggebranchen?

Dette blev undersøgt ved at implementere styringsværktøjer fra Lean Construction i et projekt ved
DS Flexhal, for at se om det kunne minimere spildtiden i udførelsesfasen. Disse styringsværktøjer er
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udarbejdet med henblik på at tage hånd om hovedårsagerne til spildtiden i udførelsesfasen, som blev
fastlagt i analysen af dette projekt og kan ses på figur 10.1.

Figur 10.1 – Hovedårsagerne til spildtiden i udførelsesfasen.
Ud fra de fastlagte hovedårsager udarbejdede projektgruppen styringsværktøjerne til byggeledelsen.
Disse styringsværktøjer er henholdvis en periode- og ugeplan. Eftersom feltstudiet kun kører over fire
uger, og dermed ikke ville kunne måle om periodeplanen ville give værdi, blev det valgt kun at køre
videre med ugeplanen i feltstudiet.
Resultaterne fra feltstudiet viste en PPU-måling, som faldt fra 100% til 64% efter den sidste uges måling.
Eftersom kurven stadig er faldende, vurderes det, at styringsværktøjet stadig er i tilvendigsperioden for
projektorganisationen, og det vurderes derfor, at der skal benyttes en længere periode til en strukturændring i projektorganisationen for at få et retvisende billede af styringsværktøjerne. Det kan derfor ikke
konkluderes om det har haft en effekt på minimering af spildtiden. Det er primært grundet den korte
periode, som feltstudiet forløb sig over. Selvom projektgruppen ikke har kunnet konkludere om styringsværktøjerne har haft en direkte effekt på minimering af spildtiden, har projektgruppen kunnet se, at
det har givet et større overblik i forhold til, hvad der skal følges op på hvor, og hvordan koordineringen
kan forbedres. Dermed kan projektgruppen konkluderer, at styringsværktøjet kan være med til at skabe
mere struktur i forhold til at lokalisere årsagen til spildtiden og synliggøre det for alle parter.
Det vurderes ud fra teorien om Lean Construction, at en implementering af ugeplan i opstartsfasen
kunne have medvirket til at minimere spildtiden i udførselsfasen. Dette vurderes eftersom byggeledelsen
dermed fik synliggjort årsagerne til spildtid, og dermed kunne sætte ind på de pågældende årsager eller
gøre underentreprenørene opmærksom på problematikken.
Derudover vurderer projektgruppen ud fra de fundne årsager til spildtiden i artikelstudiet og den anvendte teori, at periodeplanen ville kunne medvirke til en bedre kommunikation imellem byggeledelsen
og underentreprenøren i form af leverancer, manglende informantion og koordinering af om lokationer
for en fremtidig aktivitet er klar. Projektgruppen vurderer derfor periodeplanen til at kunne give et
bedre flow og færre stop i processen, da periodeplanen tager hånd om mulige forhindringer i forbindelse
med udførelsesen af en aktivitet.
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Efterskrift
Dette kapitel omhandler projektgruppens idéer, tanker og undren under udarbejdelsen af dette projekt,
som har til formål at analysere spildtiden i udførelsesfasen og optimeringen af produktiviteten i byggebranchen. Dermed er der opstået nye spørgsmål undervejs i udarbejdelsen af dette projekt, som ikke er
afdækket. Dette kapitel har til formål at belyse disse spørgsmål, som muligvis er en faktor for spildtiden
i udførelsesfasen, som andre projektgrupper kan behandle.
Spildtiden i udførelsesfasen har mange aspekter. I nærværende rapport er der belyst nogle af disse, som
har været påpeget i eksisterende artikler og studier. Yderligere har projektgruppen afholdt tre interviews,
som danner fundamentet i analysen. I analysen benyttes projektgruppens spørgeskemaundersøgelse af
de timelønnede på selv samme byggeplads, som de tre informanter sidder på. Dette er gjort for at
sammeligne besvarelser med udtalelserne fra informanterne. Havde der været mere tid i forbindelse
med dette afgangsprojekt, havde det været relevant at krydstjekke spørgeskemaundersøgelsen og de
afholdte interviews med flere byggepladser, for at undersøge om der var en tendens i problemstillingerne.
Dermed ville der kunne opnås et mere repræsentativt datasæt for byggebranchen. I forbindelse med de
afholdte interviews er projektgruppen bleven bekendt med tre problemstillinger i henhold til spildtiden
i uførelsesfasen.
Bygbarhed - projektering
I de afholdte interviews bliver der pointeret flere gange, at stop i processen sker ved, at de timelønnede
når til et punkt, som der ikke er tænkt til ende. Det vil sige, at projekteringsholdet bag projektet ikke
har tænkt den givende opgave helt igennem. Dette pointerer underentreprenøren også i sit interview,
at når de oplever spildtid, er det fordi projekteringen ikke er færdig eller tænkt ordentligt igennem.
Projektlederen pointerer også i sit interview, at bygbarheden af et projekt er en væsentlig faktor, hvis
det ønskes at minimere spildtiden. Dette kan kobles sammen med underentreprenørens påstand.
Dermed kan et videre forløb for andre projektgrupper være, hvordan bygbarheden kan tænkes mere
igennem, hvor det kan afhjælpe de unødvendige stop i processen på byggepladsen i udførelsesfasen.
Nogle af de aspekter, der bør og kan undsøges her, er en tidligere involvering af det udførende team i
projekteringen, så de bliver mere selvprojekterende, eller i så fald giver deres bud på, hvad der skal til
for, at opgaven kan udføres uden stop. Derudover kan dette måske også løses ved hjælp af en ekstern
partner i projekteringen, som skal stå for projektgranskning. Dermed vil der komme nye øjne på, som
ville kunne sætte spørgsmål ved det, som det interne leveranceteam til bygherren ikke kan se.
Plejer kulturen
En anden væsentlige ting projektgruppen fandt frem til i dette projekt, er den såkaldte "plejer kultur".
Dette kan tolkes som, at det udførende team gør, som de altid har gjort. I analysen pointeres det
også ud fra sekundær data, at "plejer kultur" står i vejen for implementering af nye tiltag, som har
til formål at løse de udfordringer, der er med overskridelser af tidsplaner og budgetter. Det ville være
interessant at undersøge, hvordan denne kultur kunne gøres op med, undersøge om der kan ændres på
udbudskontrakter, eller om det kunne være en fordel at indhente eksterne specialister i implementering
af nye tiltag i slutningen af projekteringsfasen og ind i begyndelsen af udførelsesfasen. Ville dette give
værdi rent økonomisk i sidste ende på et projekt?
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Konservativ og traditionsbunden adfærd
Den konservative tilgang og traditionsbunden adfærd i byggebranchen viste sig også at være en faktor
i byggebranchen, som projektgruppen mener kan være relevant at undersøge nærmere. Underentreprenøren, som indgik i et interview, udtalte, at han gør som de plejer i planlægningen. Byggelederen, som
også deltog i et interview, udtalte, at de gjorde som de plejede ved DS Flexhal under koordinering
og benyttede byggemøder til dette, selvom han selv pointerede, at formandsmøder giver mest værdi i
udførelsesfasen med hensyn til koordinering. Dermed ville det også være interessant at undersøge, hvilke
tiltag der skal til for at implementere nyere tiltag, såsom informationsteknologi til deling af informationer og kommunikationsplatforme i byggebranchen. Ville det kunne give en økonomisk værdi i sidste
ende at være åben overfor informationsteknologier i byggebranchen?
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Bilag B: Spørgeskemaundersøgelse af de
timelønnet på projekt lokation
Der har været 28 respondenter, som har valgt at besvare spørgeskemaet på en tilfredsstillende måde.
Ud fra disse besvarelser er følgende afsnit udarbejdet.
Spørgeskemaet er opdelt i seks sektioner:

• Byggepladsens forhold
• Spildtid på arbejdet
• Kommunikation på byggepladsen
• Projektplanlægning
• Samarbejde på byggepladsen
• Hvem er du

Disse sektioner vil blive analyseret i følgende afsnit:

B.1

Byggepladsens forhold

Første del af spørgeskemaet omhandler byggepladsens forhold, og hvordan respondenterne synes om
byggepladsen. Ud fra det indsamlede data, som er vist på figur ??.

Figur B.1 – Hvordan synes du, X er på
byggepladsen?
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Figur B.2 – Er arbejdsområdet klar ved
overtagelse fra anden faggruppe?
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Figur B.3 – Har du det X, du skal bruge til at Figur B.4 – Er i mandskab nok til at udføre
arbejdet?
udføre arbejdet?

B.2

Spildtid på arbejdet

Figur B.6 – Hvor ofte oplever du tidsspild?

Figur B.5 – Oplever du tidsspild?

7
Figur B.7 – Hvad er den primære årsag til
tidsspild?
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B.3

Kommunikation på byggepladsen

Figur B.8 – Hvordan er kommunikationen
mellem dig og X?

B.4

Projektplanlægning

Figur B.9 – Bliver du/I inddraget i
tidsplanlægning?

Figur B.10 – Har du/I adgang til en tidsplan?

Figur B.11 – Hvem tjekker op på tidsplanen i Figur B.12 – Vil du/I gerne være med til
tidsplanlægningen?
jeres team?
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Figur B.13 – Hvordan føler du/I projektet
skrider frem på en skala fra 1-10? (10 er rigtig
godt)

B.5

Samarbejde på byggepladsen

Figur B.14 – Hvordan er sammenarbejdet
mellem dig og X?

B.6

Hvem er du

Figur B.15 – Hvad er din jobtitel?
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Bilag D: Transskribering af interview –
Projektleder DS Flexhal
Signatur forklaring under transskribering af interview:
A: Interviewer
P: Projektleder ved DS Flexhal
1. Prøv at beskrive din funktion i projektorganisationen
A: Hvor længe har du været ansat i firmaet?
P: 1.5 år ved Ds flexhal
A: Hvor mange års erfaring har du indenfor byggeledelse?
P: Jeg har været projektleder i 10 år og entreprenør i 17 år
2. Prøv at beskriv hvordan jeres projektplanlægning forgår i udførelsesfasen.
A: Hvordan planlægger I sådan et projekt her, hvordan stiller i det op i forhold til tidsplaner,
hvordan vælger i at holde møder for det giver mest mening.
P: Ved DS Flexhal der laver vi jo totalentrepriser, og i en totalentreprise har vi også en
øvelse, hvor vi på forhånd gennemskuer om projektet er bygbart, eller det skal vi selv sørge
for det er bygbart. En af sidegevinsterne ved det er, at vi har mulighed for at planlægge det
således, at der ikke opstår tidsspild, da tidsspild ofte opstår, når man er ved et punkt, som
man ikke har tænkt over. I totalentrepriser har vi tænkt lidt mere, og dermed mener jeg
også, at der er lidt mindre tidsspild i totalentrepriser.
P: I hovedentrepriser bliver man dybest talt bare bedt om, hvordan man udfører noget, som
andre har planlagt, hvor jeg mener, at man derved har relativt meget tidsspild.
A: SÅ det er lidt nemmere i totalentrepriser for dem, som sidder ude på pladsen, da man
har tænkt tingene igennem?
P: I hvert fald i det omfang, hvis dem der sidder ude på pladserne, at de har været med til
at tænke tankerne. Hvis det ikke er sådan man organiserer sig, så skal man sørge for der
har været en overdragelse.
Møder
A: Hvordan afholde i møder her? For at have en god overdragelse af projektet, så underentreprenører laver det I forventer de laver og til tiden.
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P: Vi afholder opstartsmøder med hver eneste entreprenør, hvor vi går deres specifikke fag
igennem som det første. Dernæst holder vi så almindelige underentreprenørmøder, hvor det
vigtigste formål er, at vi får koordineret arbejderne. Så i første omgang går det ud på at
finde ud af, om underentreprenører ved hvad de selv skal lave, og det vi så styre derefter
koordinering blandt de andre fag, så alle har bedst mulige betingelser for rational fremdrift.
3. Oplever du problemstillinger på byggepladsen og i så fald hvilket kunne det være?
A: I forhold til tidsspild, hvor vil du sige der oftest opstår. Med tidsspild menes det, at f.eks.
elementmontører går i stå på grund af manglende leverance af hul dæk.
P: Leveranceproblemer kan være en udfordring. Jeg tror nu ikke, det er de største problemer,
da man som regel er ude i god tid for at få det af kaldt, bestilt og få det købt. Jeg tror det
meste tidsspild opstår ved koordinering ved de forskellige entreprenører imellem.
A: Er det noget som byggeledelsen har med at gøre eller er det fordi entreprenørerne imellem
sig ikke samarbejder ordentligt?
P: I sidste ende, eller man kan sige byggeledelsen fornemmeste opgave er at koordinere og
facilitere de underentreprenører, men hvis de ikke får de rigtige instrukser, så spiller man
tiden, så det er jo nok alligevel byggeledelsens overordnet skyld eller ansvar.
Fejl og mangler i udførselsfasen
A: Hvor meget vil du sige at fejl og mangler kan gå ind og påvirke tidsplanen. F.eks. hvis en
tømrer har lavet en fejl og elektrikerne skal til i samme område?
P: Jeg vil mene det er minimalt, for hvis tømrerne har lavet en fejl, så er han som regel
hurtig til at udbedre den, hvis han ved den har indflydelse på andres arbejde. Det er min
personlige mening. Jeg tror stadigvæk det er sådan et sted som koordinering der den helt
væsentlige faktor for tidsspild.
Formidling af projektet og kommunikationsbarrier
A: Hvordan formidler i projekt? Nu har du godt nok været inde på at I holder opstarts møder
med underentreprenører, men det med der kan være en kommunikations barriere imellem
byggeledelse og underentreprenøren, kan dette være skyld i tidsspild?
P: Det kan der selvfølgelig godt, man kan jo godt være i en situation, hvor man forsøger at
komme ud med noget, og så er det noget andet der bliver modtaget, og så er man jo lige
vidt. I øvrigt sker der en gang mere, når budskabet skal videre fra underentreprenørens leder
og ned til hans personale. Så misforståelser og dårlige kommunikation er helt sikkert også
en faktor.
Styring og koordinering af byggepladsen
P: Indretning og styring af byggepladsen kan skabe tidsspild i forhold til, når den ikke er
tænkt ordentligt igennem. Dette er et væsentligt problem. Det er sjælendt, at en byggeplads
og byggepladsindretning er tænkt til ende af projektet og kører lige fra dag et, som ofte
skaber problemer.
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4. Har du kendskab til Lean Construction/Trimmet byggeri?
P: Jeg har hørt om det, og jeg tror nok det var det nye sort for 17 år siden, og så er det død
siden.
A: Hvad havde du hørt om det den gang?
P: Det gik ud på at optimere en tidsplan, og fragmenter af det bruger jeg stadig, altså
hvis jeg husker det rigtigt. Noget af det jeg bruger meget, er involvering af de forskellige
samarbejdspartner, hvor de hver især kom med input til planlægning. Jeg kan huske, da vi
snakkede Lean for 17 år siden, der var det en af de væsentlige ting alle kom med deres input,
at man sad og koordinerede i hinandens arbejde for at få den mest optimale tidsplan.
A: Er det koordinering af den store tidsplan eller 4 ugers plan?
P: Det er den store plan for hele projektet, og så har jeg i øvrigt også været med til at følge
op på det pr. månedsbasis, hvis det begynder at stramme til.
A: Kræver det så ikke at man har kontrakt med de udførende folk?
P: Det er en rigtigt god ide eller det er en nødvendigt at vide hvem man skal arbejde sammen
med.
A: Er det ofte man har fuldstændigt styr på, hvem man skal arbejde sammen med?
P: Nej, men det stræber vi efter.
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Byggeleder DS Flexhal
Signaturforklaring under transskribering af interview:
A: Interviewer
B: Byggeleder ved DS Flexhal
1. Prøv at beskriv din funktion i projektorganisationen
B: Min officielle funktion er entrepriseleder, men går meget mere som en byggeleder. Da vi
er totalentreprenør, handler det jo om at få de andre fagentrepriser til at arbejde sammen
og få det koordineret, så de hver især kan komme frem af.

A:Hvor længe har du været ansat i firmaet?
B: Har lige haft to års jubilæum ved DS Flexhal

A:Hvor mange års erfaring har du indenfor byggeledelse?
B: Erfaring indenfor dette siden ultimo 2013, så ca. 7-8 år.

2. Prøv at beskrive hvordan jeres projektplanlægning forgår i udførelsesfasen.
B: Det meste bliver koordineret på byggemøder, nogen gange kan man benytte sig af
formands-, morgen-, tollboxmøder, i bund og grund handler det mere om daglig koordinering og ugentlig koordinering alt efter behovet. Byggemøderne vil som regel være der,
hvor cheferne, projektlederne og byggelederne fra de forskellige fagentrepriser, hvor ved formandsmøderne vil det mere være dem, som render ude på pladserne.
B: Hvad giver mest værdi - Det er begge dele, der er brug for mener jeg. Udførselsmæssigt
giver det mest værdi at have formandsmøder, men det overordnet overblik, det får du oppe
til byggemøderne, da det ikke altid er ude på pladserne, at formændene har det overordnet
overblik.

A:Byggemøderne er mere som det overordnet, køre det som det skal? Er der noget, som skal
følges op på?
B: Følger vi tidsplanen, er der noget, som står i vejen projektmæssigt. Hvor dem ude på
pladsen er mere den udførende del; hvad kommer der til at stå i vejen for mig i dag? Jeg
kommer så langt - er der nogen der har noget imod det? Altså mere direkte koordinering.
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3. Oplever du problemstillinger på byggepladsen og i så fald hvilket kunne det være?
A:Vores projekt går ud på tidsspild indenfor byggebranchen og specielt i udførselsfasen, hvad
tænker du der er den største problemstilling der er? Hvor oplever du tit der bliver tidsspild
indenfor den udførende del?
B: Man kommer ikke udenom, at vejret kan have en faktor. Det vil det jo være, hvis du
ikke har sitecovers/overdækning, men det er jo de færreste, der stadigvæk har det som en
mulighed. Så vejrfaktoren vil altid spille ind, hvor det handler for os, om den måde vi bygger
på at få en tæt bygning, hvis dette bliver forsinket, så forsinker det jo det hele og det er
forhold vi ikke kan styre.
B:Det næste er jo, hvis der er nogle der skaber for meget splid. Splid det skal man kunne
optrevle med det samme som bygge- og entrepriseleder.
Kommunikationsbarrier
A: Hvor tit kan dette være et problem, at der er underentreprenører, der ikke snakker ordentligt sammen?
B: Ikke så ofte, som du vil tro, men ofte kommer det an på, hvilken kultur du har skabt på
byggepladsen, og hvor hurtigt får du grebet fat i det, inden det løber løbsk. Du må ikke være
konfliktsky eller konfliktopsøgende i denne position. Dermed skal du tage fat i vedkommende
som skaber dette splid og hører hvad der sker. Jeg har dog ikke oplevet det på mange af
mine pladser, hvor dette er skubber det hele og dermed ikke en stor spildtidsfaktor.
B: Meget Handler også om tidsplaner, som bygherre kommer med, som er med til, hvis alle
er presset, kommer underentreprenøren hele tiden med forbehold og det kan være med til at
skubbe det.
Fejl og mangler
A:Hvad med sådan noget, som fejl og mangler, hvor tidligere arbejde ikke er lavet ordentligt
eller der ikke er ryddeligt på pladsen, kan dette have en stor tidsspildsfaktor?
B: Det er vigtigt, at vi holder en ryddelig byggeplads og en god kultur fra starten af. Det er
svært at skabe en god kultur midt i et projekt, så alt med oprydning, sikkerhed og samtaler,
det skal begynde sådan, for det er svært at ændre midt i projektet. Dette kan være en
tidspildsfaktor, det kan være noget skidt, hvis vi ikke får koordineret, hvor materialerne skal
stå inde i bygningen, hvis man skal gå meget efter dem, eller materialerne står i nogle rum,
hvor andre skal til. Det kan godt være en tidspildsfaktor. Her skal man også, som bygge/entrepriseleder, være fremseende og bedømme, hvor kommer materialerne til at stå mindst
i vejen, så hurtigt man kan.
Formidling af projektet
A: Hvordan formidler i projektmaterialet - altså hvordan sikrer I at underentreprenøren
præcis ved, hvad de skal lave?
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B: Der er forskel på entreprisetyper, hvad dette angår. Hovedentrepriserne, der har bygherre
og rådgiver et færdigt projekt til os, så derfor når de udførende får materialet, har de en
masse spørgsmål og hvis de udførende ikke får opsamlet alle spørgsmålene til en start, vil der
komme en masse opfølgende spørgsmål undervejs i byggeriet, som skaber et stop i processen,
da problemet først dukker op, når de står med det. Dette er dog stadigvæk et spørgsmål til
bygherre og deres rådgiver.
B: Sådan som DS Flexhal bygger, udfører vi totalentrepriser. Dermed bliver underentreprenøren selvprojekterende, det vil sige, at vi burde ikke få lige så mange stop, da underentreprenøren selv har været med til at projektere. Der er nogle enkelte fagentrepriser, hvor de
gør det både ved hovedentrepriser og totalentreprise, f.eks. ventilation er selvprojekterende
i alle entrepriser.
Koordinering og styring af byggepladsen
A: Hvor meget har koordinering og styring af byggepladsen at sige i forhold til tidsspild?
B: Det har meget at sige. Det er vi jo nødt til at sige, ellers har vi ingen funktion. Det har
meget at sige, for hvis vi ikke får sat fagene ind på de rigtige tidspunkter, får sagt til dem,
at de skal starte her, så kan det forsinke en hel masse. F.eks. hvis vi ikke får sat maleren
i gang, som vi skal, så får vi aldrig hængt noget op på væggene eller i lofterne eller noget.
Dermed hvis vi bare lader det stå til, forsvinder der dage og uger på vi ikke får tingene sat
ordentligt i gang og også, hvis vi ikke får fulgt op på ting, som opstår når man bygger, så
mister vi også måske dage og sidste ende uger, dermed er det en ret vigtig post. Især vigtigt
på totalentrepriser, da vi ikke har egenproduktion, hvor ved en egenproduktion vil de også
have en formand, så en egenproduktion vil også kunne kører det videre, men når vi sidder
her uden egenproduktion, er vi ret vigtigt i forhold til at koordinere på sagens byggemøder.
4. Har du kendskab til Lean Construction/trimmet byggeri?
B: Jeg har hørt om det ja.
A: Prøv at beskriv, hvad du kender til det.
B: Det er noget gammelt noget. Det handler om, at man skære alt det overflødigt væk. Det
er det samlebåndsprincip, hvor man ikke har det overflødige på. Det vil sige, det vi kan gøre
som Lean, er når vi vil have noget udført ude på pladsen, så går vi direkte ud til ham der
skal udføre det. Det er ikke særlig Lean at gå til projektlederen, det bare en gang imellem
nødvendigt, hvis der er mange penge involveret i det. Hvis der ikke er meget økonomi i det
og bare gerne vil have de udfører det på en anden måde, så er det jo Lean at gå direkte ned
og tage det med ham, som skal udføre det. Det er i hvert fald sådan jeg opfatter Lean.
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Bilag F: Transskribering af interview –
Projektleder elementmontage
Signatur forklaring under transskribering af interview:

A: Interviewer
PE: Projektleder for element montage ved Dan Con
1. Prøv at beskrive din funktion i projektorganisationen
PE: Jeg er projektleder indenfor elementmontage
A: Hvor længe har du været ansat i firmaet Dan Con?
PE: 4-5 år
A: Hvor mange års erfaring har du indenfor branchen?
PE: 35 år
2. Prøv at beskriv hvordan jeres projektplanlægning forgår i udførelsesfasen.
A: bruger du den sammen form for kommunikation og planlægning som du altid har gjort
eller bruge du en anden ved Dan Con?
PE: Jeg bruger det jeg altid har gjort.
A: Vil du prøve at beskrive hvordan, når du for noget materiale, at du overholder tidsplanen?
PE: Når jeg overtager et projekt, så er det første jeg kigger på, er tegninger, hvad er det vi
skal lave, hvad er der sat af af tid. Ja, så begynder vi at rykke for at få nogle nummerplaner,
så vi kan lave vores afkald, så vi kan se vores vægter og vores udlæg. Eller faktisk, det
er egentlig allerede i opstarten, vi starter med at finde de tungeste elementer, så vi kan
købe kraner ind, og købe beton ind. Og så rykker vi nummerplaner, så vi kan begynde med
planlægningen. Det skal vi gerne i gang med en måneden før. Der er 10 dages afkald de fleste
steder.
A: Og det er både på elementer og beton pumper?
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PE: Det er på hele skidtet og det køre meget i bølger, alt efter hvor travlt der er rundt om,
også kører vi jo meget på tillid og dialog, der er en meget væsentlig ting.
A: Så hvad skal man sige, du laver en eller anden tidsplan, for dit projekt, for dig selv,
hvornår skal vi have det her og det her?
PE: Ja, det gør jeg.
A: Når vi oplever tidsspild ude på en byggeplads, hvor ser du problemet kommer fra?
PE: Det er, at elementerne ikke er klar, det er tilbage til, at de ikke er tegnet, de kan ikke
nå at får dem gennem produktionen.
A: Så det er sådanset helt tilbage til projektering af projekt?
PE: Det er projektering, det er galt med.
3. Oplever du problemstillinger på byggepladsen og i så fald hvilket kunne det være?
A: når vi oplever tidsspild ude på en byggeplads, hvor ser du problemet kommer fra?
PE: Det er, at elementerne ikke er klar. Det er tilbage til, at de ikke er tegnet, de kan ikke
nå at får dem gennem produktionen.
A: Så det er sådanset helt tilbage til projektering af projekt?
PE: Det er projektering det er galt med.
A: ER det altid det der er problemet eller 80% af tiden?
PE: Det er nok 80% af det vi løber ind i. Det er projektering, der ikke er klar. Det er i hvert
fald det der får skylden.
A: Og det er aldrig fordi I ikke har bemanding nok?
PE: Nej, det hører sjældenhederne til. Men det er jo kunstens værk at få det til at løbe i
en større enhed. Vores store problem er jo, hvis der er nogen byggesager, der bliver rykket.
Vi har jo en overordnet tidsplan for hvad alle vores folk skal lave. Lige nu har vi faktisk et
år frem. Men det holder jo ikke altid, tingene rykker jo sig engang i mellem, det er vores
største problem, det er når aftaler ikke overholdes.
A: Er det pga. elementer ikke er klar?
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PE: Ja, men også at byggepladser ikke er klar, vi har jo lagt ind. Vi sætter jo de byggesager
ind i henhold til det der er solgt. Får vi så at vide 3 uger før de først kan komme i gang
om en måned, så skubber du ind i den næste byggesag, hvor folkene er optaget, så har vi
problemer med folk.
A: Det er aldrig så I ikke kommer ud på en byggeplan. Hvis en anden sag er skubbet?
PE:Nej vi er nødt til at leje folk, se hvad vi kan bytte rundt med, se hvad vi har i gemmerne.
Fejl og mangler
A: Hvis vi snakker udførselsfasen, er det ofte pga. fejl og mangler, der kan skabe tidsspild?
PE: Det kommer igen an på projektering, hvem der har projekteret det, nogle projekter er
et rent helvede, der er ikke andet end at ligge ind bagi. Men kommer tingene og det passer,
så holder den tidsplan vi har lavet.
A: Så det du tænker er problemet er projekteringsdelen eller at dem man har lavet aftaler
med ikke overholde dem?
PE: Ja det er et kæmpe problem og det er resursespild i mit lille hoved.
A: Det er sådan allerede nu. Der har vi været ude at søge informationer omkring tidligere
videnskabelige artikler, der beskriver de faktisk, at det er helt op i mod 60% af tiden, der er
spildtid - 30% ren spildtid og de sidste 30% er indirekte arbejde.
PE: Det resulterer jo også i spild, økonomi er jo også spild, for hvem får noget for det. Der
er ingen der får noget for det. Altså vi har en god sag, hvis vi ikke har noget ekstra arbejde.
Det er der vi tjener penge. Vi tjener ikke penge på ekstra arbejde, det er faktisk tilsat. Og tro
det eller lad være, det er fakta. En proces der bare kører derud af, uden noget skærearbejde
og du hele tiden stopper op, og det koster.
Kommunikationsbarrier
A: I forhold til kommunikations barriere, kan der være noget hvor det går fra dig af og ned
til din formand, kan det være en faktor?
PE: Det har rigtig meget at sige. Du skal bruge dit krudt på at få noget så banalt som
strøm, vand og orienterings lys. Det er totalt resursespild, i stedet for at se på kalenderen
og se det bliver ca. mørkt samme tid hvert år. Hvorfor får man ikke etableret sådan noget.
Det bliver ikke billigere af at vente. Det er der mange penge i.
A: Så du mener, der er noget at hente ved at planlægge sig frem til noget, man godt ved
kommer til at ske?
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PE: Man ved det kommer, hvorfor laver man det ikke, og det bliver faktisk værre og værre.
A: Hvad tror du grundlaget for det er?
PE: Der er nogen, der tror de kan spare penge, og det vil jeg våge den påstand, at det gør
man ikke i sidste ende.
4. Har du kendskab til Lean Construction/Trimmet byggeri?
PE: Jeg har hørt om det.
A: Ikke noget du har arbejdet med på et tidspunkt?
PE: Vi har haft det inde over. Jeg har aldrig været dybt involveret i det. Der er nogen, der
har forsøgt at lave noget, men det er spild af tid i min verden.
A: Hvorfor tænker du det, kan du prøve at begrunde det?
PE: Det er fordi, det er et kontor du sidder og laver alting på.
A: Er der for meget arbejde i det, i forhold til udbyttet af det?
PE: Ja, der er alt for meget i det, i min verden.
A: Men når du siger, at 80% af tiden skyldes forsinkelser fra projektering, så er der selvfølgelig hellere ikke så meget at hente i det?
PE: Der er ingen ting at hente i det, ikke for os. Der er tid og hente på en stor byggeproces,
hvor du får samlet folk, så hvis du har lavet en ordentlig tidsplan og alle har nikket til
den, og så du har en fornuftig byggestyring. Det er der mange flere penge i, og du har en
ordentlig dialog ude på byggepladsen og kører nogle formandsmøder ude på byggepladsen.
Dialog kommer du meget længere med end et stykke papir.
A: Nu siger du, at det ikke har den helt store effekt, men vi er i gang med at opbygge en 3-4
uger tidsplan, og der vil vi prøve at se, om det kommer til at hjælpe på processerne. Det er
jo ikke fordi det har stået stille på pladsen.
PE: En 3-4 ugers plan kalder du det Lean? Fordi den er meget fornuftig, at du kigger 3 uger
frem eller 4 uger, det er fint.
A: Ja, det vi gør, er sådan set at gå ind og vurderer underentreprenøren, hvad er det, der
gør de ikke når de planlagte aktiviteter.
PE: Det er fordi, de ikke har hænder nok på.
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A: Ikke hænder nok, materiale der ikke kommer, mangel på styring osv. Vi undersøger, hvor
”fejlen” ligger, så vi kan være lidt mere obs. på dette punkt.
PE: Det er styring, det er så tydeligt. Det skriger til himlen, hvis der ingen styring er på.
Det vi tjener penge på, det er styring af vores sager.
A: Så man skal hele tiden være foran, se når der kommer nogle forhindringer?
PE: Du skal være foran med alt du laver. Du skal have bygget huset i hovedet.
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Bilag G: BAV-Analyse af interview af Projektleder DS Flexhal
Signatur forklaring under BAV-Analyse af Byggelederen fra DS Flexhal:

A: Interviewer
P: Informanten/Projektleder for DS Flexhal
1. Prøv at beskrive din funktion i projektorganisationen

Citat: P: Jeg har været projektleder i 10 år og entreprenør i 17 år og har været ved DS
Flexhal i 1,5 år.
Beskriv: Informanten har været ansat ved DS Flexhal i 1,5 år og har 17 års samlet erfaring
indenfor byggeledelse
Analyse/tolkning: Informanten er erfaren indenfor byggeledelse i byggebranchen med 17
års erfaring. Informanten har været ansat ved DS Flexhal i 1,5 år.
2. Prøv at beskriv hvordan jeres projektplanlægning forgår i udførelsesfasen.

Citat: P: Ved DS Flexhal der laver vi jo totalentrepriser og i en totalentreprise har vi også
en øvelse, hvor på forhånd gennemskuer om projektet er bygbart eller det skal vi selv sørge
for det er bygbart. En af side gevinsterne ved det er, at vi har mulighed for at planlægge det
således at der ikke opstår tidsspild, da tidsspild ofte opstår når man er ved et punkt, som
man ikke har tænkt over. I totalentrepriser har vi tænkt lidt mere og dermed mener jeg også
at der er lidt mindre tidsspild i totalentrepriser. I hovedentrepriser bliver man dybest talt
bare bedt om, hvordan man udfører noget, som andre har planlagt, hvor jeg mener at man
derved har relativt meget tidsspild.
Beskriv: Informanten udtaler at ved DS Flexhal leverer de totalentrepriser, hvor han tilføjer at øvelsen ved totalentrepriser er at gennemskue på forhånd, om det er bygbart. Han
tilføjer også at tidsspild opstår når man kommer til et punkt, som ikke er tænkt over. I
hovedentrepriser bygger man noget som andre har tænkt og dermed relativt meget tidsspild
udtaler Informanten.
Analyse/tolkning: I udsagnet tydeliggøres det at projektet skal gennemtænkes før det
udføres, hvis dette gøres ordentlig, vil der komme færre steder, hvor man bliver nødt til at
stoppe op og tænke over hvordan det skal bygges. Dermed mere fokus på bygbarheden i
projekteringsfasen vil minimere spildtiden i udførelsesfasen.
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Vurdere: Ift. til problemformulering, mener informanten at tidspild i udførelsesfasen, når
en håndværker eller en leder kommer til et punkt i byggeriet, som ikke er tænkt igennem og
dermed mangler afklaring på dette.

Citat: A: Hvordan afholde i møder her? For at have en god overdragelse af projektet, så
underentreprenører laver det I forventer de laver og til tiden. P: Vi afholder opstarts møder
med hver eneste entreprenører, hvor vi går deres specifikke fag igennem som det første. Dernæst holder vi så almindelige underentreprenører møder, hvor det vigtigste formål er at vi
får koordineret arbejderne. Så i første omgang går det ud på at finde ud af om underentreprenører ved hvad de selv skal lave og det vi så styre derefter koordinering blandt de andre
fag, så alle har bedst mulige betingelser for rational fremdrift.
Beskriv: Informanten ved DS Flexhal udtaler at der bliver holdt opstartsmøder med hver
enkelt underentreprenør, hvor deres specifikke fag gennemgås. Derefter bliver der holdt koordineringsmøder med de andre faggrupper.
Analyse/tolkning: Informanten går ind for inddragelse af underentreprenøren i planlægningsfasen af projektets udførelse. Ligeledes inddrager han underentreprenøren til gennemgang af deres materiale, netop til formål om at undersøge bygbarheden i deres fag.
Vurdere: Ift. til problemformulering planlægger informanten et projekt ved inddragelse af
underentreprenøre, for at tænke deres specifikke fag igennem. Dermed prøver informanten
også at få fagentrepriserne til at tænke deres fag igennem inden udførelsen af byggeriet, for
der ikke kommer for mange stop i processen.
3. Oplever du problemstillinger på byggepladsen og i så fald hvilket kunne det være?

Citat: P: Leverance problemer kan være en udfordring, jeg tror nu ikke det er de største
problemer, da man som regel er ude i god tid for at få det af kaldt, bestilt og få det købt.
Jeg tror det meste tidsspild opstår ved koordinering ved de forskellige entreprenører imellem.
P: I sidste ende, eller man kan sige byggeledelsen fornemmeste opgave er at koordinere og
facilitere de underentreprenører, men hvis de ikke får de rigtige instrukser, så spiller man
tiden, så det er jo nok alligevel byggeledelsen overordnet skylde eller ansvar.
Beskriv: Interviewer spørg ind til problemstilling i forhold til leveranceproblemer. Informanten udtaler at leveranceproblemer kan være en udfordring, men mener at der oftest opstår
tidsspild i forbindelse med koordinering ved de forskellige underentreprenører imellem. Interviewer stille opfølgende spørgsmål angående hvor ansvaret ligger? Projektlederen udtaler
at ansvaret for denne koordinering ligger ved byggeledelsen.
Analyse/tolkning: Byggeledelsen bærer altså ansvaret for koordinering af de forskellige
fagentrepriser på byggepladsen og dermed også ansvaret for at de får de rigtige instrukser.
Yderligere mener projektlederen at leveranceproblemer også kan være en tidsspildsfaktor.
Vurdere: ift. problemstilling, hvor det konstateres at der er flere væsentlige faktorer til
tidsspild i byggebranchen, udtaler informanten at der kan forekomme leveranceproblemer,
men dette er ikke det væsentlige tidsspildfaktor. Informanten mener derimod at tidsspild
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opstår i forbindelse med koordinering ved de forskellige underentreprenører imellem og at
ansvaret for dette ligge ved byggeledelsen.

Citat: A: hvor meget vil du sige at fejl og mangler kan gå ind og påvirke tidsplanen. F.eks.
hvis en tømrer har lavet en fejl og elektrikerne skal til i samme område? P: Jeg vil mene det
er minimalt, for hvis tømmerne har lavet en fejl, så er han som regel hurtig til at udbedre den,
hvis han ved den har indflydelse på andres arbejde. Det er min personlige mening, jeg tror
stadigvæk det er sådan et sted som koordinering der den helt væsentlige faktor for tidsspild.
Beskriv: Informanten udtaler at fejl og mangler ikke har den store indvirkning på tidsplanen
og giver en opfølgende begrundelse på dette. Projektlederen pointerer igen at koordinering
er den væsentlig faktor for tidsspild.
Analyse/tolkning: I Udtalelsen fremgår det tydeligt at informanten mener at dårlig koordinering fra byggeledelsen mellem underentreprenøren er stor tidspildsfaktor og han mener
altså ikke at fejl og mangler har den store indvirkning.
Vurdere: For at underbygge forrig citat, udtaler informanten at dårlig koordinering fra
byggeledelsen mellem underentreprenøren er den væsentlige spildtidsfaktor, som der ønskes
svar på jævnfør problemformulering.

Citat: A: Hvordan formidler i projekt? Nu har du godt nok været inde på at I holder opstarts møder med underentreprenører, men det med der kan være en kommunikations barriere
imellem byggeledelse og underentreprenøren, kan dette være skyld i tidsspild? P: Det kan der
selvfølgelig godt, man kan jo godt være i en situation, hvor man forsøger at komme ud med
noget og så er det noget andet der bliver modtaget og så er man jo lige vidt. I øvrigt sker
der en gang mere når budskabet skal videre fra underentreprenøren leder og ned til hans
personale. Så misforståelser og dårlige kommunikation er helt sikkert også en faktor.
Beskriv: Informanten udtaler at der kan være kommunikationsbarrier på byggepladsen. Han
kommer med et eksempel på, hvis en projektleder giver en besked til underentreprenør, som
vedkommen misforstår, vil underentreprenøren gå videre til sit mandskab og formidle samme
misforståelse videre. Dette mener projektlederen er en væsentlig tidsspildsfaktor.
Analyse/tolkning: I udtalelsen pointerer Informanten at overdragelse af en besked, som
modtager misforstår, skaber tidsspild. Derfor gælder det om at være kort og præcis i sit
budskab, så det ikke kan misforstås, eftersom det er modtageren der bestemmer, hvordan
det menes.
Vurdere: Ift. problemformulering er endnu en tidsspildfakor også misforstået budskaber,
som informanten pointere i sin udtalelse.

Citat: P: Indretning og styring af byggepladsen kan skabe tidsspild i forhold til når den ikke
er tænkt ordentligt igennem, dette er et væsentligt problem. Det er sjældne af en byggeplads
og byggepladsindretning er tænkt til ende af projektet og køre lige fra dag et, som ofte skaber
problemer.
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Beskriv: Informanten pointere at indretning og styring af byggepladsen skal tænkes igennem ellers skaber det tidsspild. Han uddyber sin udtalelse og tilføjer at det er sjældent
byggepladsindretning er tænkt igennem fra dag et.
Analyse/tolkning: Byggeplads indretning har dermed en væsentlig betydning for, hvorledes processerne køre planmæssigt, eftersom der skabes tidsspild, hvis den ikke er tænkt
ordentlig igennem.
Vurdere: Endnu en tidsspildfaktor ifølge informanten er, at byggepladsindretning skal gennemtænkes fra starten af. Byggepladsindretning har en stor betydning i forhold til om processerne køre planmæssigt.
4. Har du kendskab til Lean Construction/Trimmet byggeri?

Citat: P: Jeg har hørt om det og jeg tror nok det var det nye sort for 17 år siden og så er det
død siden.Det gik ud på at optimere en tidsplan og fragmenter af det bruger jeg stadig, altså
hvis jeg husker det rigtigt. Noget af det jeg bruger meget, er involvering af den forskellige
samarbejdspartner, hvor de hver især kom med input til planlægning. Jeg kan huske da vi
snakkede Lean for 17 år siden der var det en af de væsentlige ting alle kom med deres input,
at man sad og koordineret i hinandens arbejde for at få den mest optimale tidsplan.
Beskriv: Informanten udtaler at han har hørt om Lean Construction, men det er noget
gammelt noget. Interviewer spørg ind til hvad han har hørt om det. Hvortil han svare, at det
gik ud på at optimere tidsplaner og han tilføjer, at han stadigvæk bruger fragmenter derfra.
Det han bruger, er inddragelse af underentreprenøren.
Analyse/tolkning: Projektlederen har kendskab til Lean og benytter sig at nogle enkelt
principper derfra endnu.
Vurdere: Ift. problemformulering kan informanten ikke give svar på om Lean principperne
kan reducere spildtiden i udførelsesfasen, selvom informanten bruger fragmenter af det i sin
planlægning af projekter.
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Signatur forklaring under BAV-Analyse af Byggelederen fra DS Flexhal:

A: Interviewer
B: Informanten/Byggeleder for DS Flexhal
1. Prøv at beskrive din funktion i projektorganisationen

Citat: B:Min officielle funktion er entrepriseleder, men går meget mere som en byggeleder.
Da vi er totalentreprenør, handler det jo om at få de andre fagentrepriser til at arbejde
sammen og få det koordineret, så de hver især kan komme frem af. Jeg Har lige haft to års
jubilæum ved DS Flexhal og har erfaring indenfor dette siden ultimo 2013, så ca. 7-8 år.
Beskriv: Informanten udtaler at hans funktion er byggeleder indenfor DS Flexhal. Informanten har været to år ved DS Flexhal og 7-8 års erfaring indenfor byggeledelse.
Analyse/tolkning: Byggelederen ved DS Flexhal har 7-8 års erfaring og har været to år
ved DS Flexhal.
2. Prøv at beskriv hvordan jeres projektplanlægning forgår i udførelsesfasen.

Citat: B: Det meste bliver koordineret på byggemøder, nogle gange kan man benytte sig af
formands-/morgen-/tollbox møder, i bund og grund handler det mere om daglig koordinering
og ugentlig koordinering alt efter behovet. Byggemøderne vil som regel være der, hvor cheferne/projektlederne/byggelederne fra de forskellige fagentrepriser, hvor ved formandsmøderne
vil det mere være dem, som render ude på pladserne.
Beskriv: Informanten fra DS Flexhal siger at koordinering sker til byggemøder, hvor det er
projektlederne fra de forskellige fagentrepriser, der deltager. Yderligere tilføjer han, at nogen
gang benyttes der også formands-, morgen- og toolbox møder alt efter behovet.
Analyse/tolkning: I udsagnet fra Informanten, tydeliggøre han at koordinering sker på
byggemøderne, men hvis der er behov for det, vil byggeledelsen tilføje formandsmøder.
Vurdere: ift. problemformulering, ønsker vi at få svar på, hvordan DS planlægger nuværende
projekter i udførelsesfasen, for at kan holde det sammen med nogle af problemstillingerne
der er tydeliggjort igennem den sekundærdata. Alt koordinering sker via deres byggemøder,
dermed benytter de kun projektlederen fra fagentrepriserne til koordinering og planlægning.
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Citat: B: Hvad giver mest værdi? - Det er begge dele, der er brug for. Udførselsmæssigt
giver det mest værdi at have formandsmøder, men det overordnet overblik, det får du oppe
til byggemøderne, da det ikke altid er ude på pladserne, at formændene har det overordnet
overblik.
Beskriv: Informanten tilføjer, at i udførelsesfasen giver det nok mest værdi at have formandsmøder, da formændene har deres daglig dag på byggepladsen og dermed har de det
overordnet overblik.
Analyse/tolkning: I udsagnet belyser informanten at det der vil give mest værdi for et
projekt i udførelsesfasen i dagligdagen, er formandsmøder. Dette er fordi de har deres daglig
gang på byggepladsen, hver dag og dermed har de også nu og her billedet af situationen.
Vurdere: I forrig citat, tilføjede informanten at, DS Flexhal benytter formandsmøder en
gang imellem på deres projekter, hvis der er behov for det. Dette gøres kun, hvis der er behov
for det, selvom informanten mener, at formandsmøder giver mest værdi i udførelsesfasen.

Citat: A: Byggemøderne er mere som det overordnet, køre det som det skal? Er der noget,
som skal følges op på? B: Følger vi tidsplanen, er der noget, som står i vejen projektmæssigt.
Hvor dem ude på pladsen er mere den udførende del; hvad kommer der til at stå i vejen for
mig i dag? Jeg kommer så langt - er der nogen der har noget imod det? Altså mere direkte
koordinering.
Beskriv: Interviewer stiller opfølgende spørgsmål: ”Byggemøderne er mere som det overordnet, køre det som det skal? Er der noget, som skal følges op på?”, Hvor informanten svare
at, byggemøderne er der hvor man vurderer om tidsplanen følges - er alt klar til overtagelse
af en ny lokation osv.
Analyse/tolkning: Byggemøderne bliver dermed brugt til at vurderer, hvorvidt tidsplanen
holder, og om der er mulige forhindringer fremadrettet.
Vurdere: Konklusion for informanten er, at byggemøderne benyttes dermed til at vurdere,
hvorvidt tidsplanen bliver overholdt. Ift. problemformulering, svare dette på DS Flexhal
ikke benytter sig af Lean principperne i udførelsesfasen, da koordinering af tidsplanen kun
forløber sig med projektlederne. Dermed inddrager de ikke formændene i planlægning af
tidsplanen, selvom formændene vil have deres daglig gang på byggepladsen og kender til alle
processerne for hver deres fag.
3. Oplever du problemstillinger på byggepladsen og i så fald hvilket kunne det være?

Citat: B: Man kommer ikke udenom at vejret kan have en faktor, det vil det jo være, hvis
du ikke har sitecovers-/overdækning, men det er jo de færreste der stadigvæk har det som en
mulighed. Så vejrfaktoren vil altid spille ind, hvor det handler for os, den måde vi bygger på
at få en tæt bygning, hvis dette bliver forsinket, så forsinker det jo det hele og det er forhold
vi ikke kan styre. Det næste er jo, hvis der er nogle der skaber for meget splid. Splid det skal
man kunne optrevle med det samme som bygge- og entrepriseleder.
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Beskriv: Interviewer indleder emnet med at fortælle om indholdet i vores projekt og de
emner vi berører. Hvortil informanten svare, at vejret altid vil spille ind omkring tidsspild
og problemstillingerne på byggepladsen, ligeledes tilføjer han at, hvis der skabes splid på
byggepladsen, vil dette også spille ind, som en faktor for tidsspild.
Analyse/tolkning: I udsagnet tydeliggør Informanten altså at ydre forhold oftest kan være
en tidsspildfaktor og dårlig kommunikation på byggepladsen ligeledes.
Vurdere: Ift. problemformulering besvare informanten at en af faktorerne til tidsspild er de
ydre forhold, som skal tænkes ind i planlægning.

Citat: A: Hvor tit kan dette være et problem, at der er underentreprenører, der ikke snakker
ordentligt sammen? B: Ikke så ofte, som du vil tro, men ofte kommer det an på, hvilken kultur
du har skabt på byggepladsen og hvor hurtigt får du grebet fat i det, inden det løber løbsk, du
må ikke være konfliktsky eller konfliktopsøgende i denne position. Dermed skal du tage fat i
vedkommende som skaber dette splid og hører hvad der sker. Jeg har dog ikke oplevet det på
mange af mine pladser, hvor dette er skubber det hele og dermed ikke en stor spildtidsfaktor.
Meget Handler også om tidsplaner, som bygherre kommer med, som er med til, hvis alle
er presset, kommer underentreprenøren hele tiden med forbehold og det kan være med til at
skubbe det.
Beskriv: Interviewer stille opfølgende spørgsmål: ”Hvor tit kan dette være et problem, at
der er underentreprenører, der ikke snakker ordentligt sammen?”, Informanten følger op
og tilføjer; at så ofte sker det ikke, men det handler om hvilken kultur byggeledelsen har
skabt på byggepladsen, og ligeledes, hvor hurtigt byggeledelsen får taget hånd om dårlig
kommunikation.
Analyse/tolkning: I udsagnet siger informanten dårlig kommunikation ikke sker så ofte,
og hvis det sker, handler det om at opfange det hurtigst muligt og få taget hånd om det.
Dermed ser informanten ikke dette som en væsentlig tidsspildfaktor.
Vurdere: Ift. problemformulering mener ikke at dårlig kommunikation på byggepladsen er
en væsentlig tidsspildfaktor, men at splid skal opfanges så hurtigt som muligt, for at få styr
på problemstilling de involveret er uenig om, for at det ikke udvikler sig.

Citat: B: Det er vigtigt at vi holder en ryddelig byggeplads og en god kultur fra starten af,
det er svært at skabe en god kultur midt i et projekt, så alt med oprydning, sikkerhed og
samtaler, det skal begynde sådan, for det er svært at ændre midt i projektet. Dette kan være
en tidspildsfaktor, det kan være noget skidt, hvis vi ikke får koordineret, hvor materialerne
skal stå inde i bygning, hvis man skal gå meget efter dem, eller materialerne står i nogle
rum, hvor andre skal til. Det kan godt være en tidspildsfaktor. Her skal man også, som
bygge-/entrepriseleder, være frem seende og bedømme, hvor kommer materialerne til at stå
mindst i vejen, så hurtigt man kan.
Beskriv: Informanten tilføjer at det er vigtigt at byggepladsen er ryddelig og dermed opret
en god kultur omkring dette fra starten af, han tilføjer at dette oftest er en tidsspildsfaktor.
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Informanten pointerer at, hvis placering af materialer ved leverance ikke bliver koordineret
i tide, vil dette skabe tidsspild.
Analyse/tolkning: I udsagnet pointerer informanten at ryddelighed skal køres ind fra starten af projekt, da dette er meget svært at ændre midt i projektet. Hvis dette ikke er gjort
retligt, kan dette skabe tidsspild og dårligt arbejdsmiljø og dermed er det en yderst vigtig
opgave for informanten og tænke dette ind i planlægning.
Vurdere: Ift. problemformulering mener informanten af logistikken og ryddeligheden af
byggepladsen skal tænkes ind i planlægning ellers vil dette være en stor tidsspildfaktor.

Citat: A: Hvordan formidler i projektmaterialet - altså hvordan sikrer I at underentreprenøren præcis ved, hvad de skal lave? B: Der er forskel på entreprisetyper, hvad dette angår.
Hovedentrepriserne, der har bygherre og rådgiver et færdigt projekt til os, så derfor når de
udførende får materialet, har de en masse spørgsmål og hvis de udførende ikke får opsamlet alle spørgsmålene til en start, vil der komme en masse opfølgende spørgsmål undervejs i
byggeriet, som skaber et stop i processen, da problemet først dukker op når de står med det.
Dette er dog stadigvæk et spørgsmål til bygherre og deres rådgiver. Sådan som DS Flexhal
bygger, udfører vi totalentrepriser. Dermed bliver underentreprenøren selvprojekterende, det
vil sige, at vi burde ikke få lige så mange stop, da underentreprenøren selv har været med til
at projektere. Der er nogle enkelte fagentrepriser, hvor de gør det både ved hovedentrepriser
og totalentreprise, f.eks. ventilation er selvprojekterende i alle entrepriser.
Beskriv: Informanten udtaler sig at der er forskel på formidling af informationen, afhængig
af hvilken entreprisetype der er på projektet. Informanten tilføjer at på hovedentrepriser, er
det bygherren og rådgiver der formidler et færdigt projekt videre og hvis hovedentreprenøren
ikke får afklaret spørgsmål fra starten, vil der komme stop i processen. Hvorimod på totalentrepriser, som DS Flexhal leverer, vil underentreprenøren blive inddraget i projekteringsfasen
og dermed vil der ikke opstå mange stop undervejs.
Analyse/tolkning: I udsagnet fra informanten forstås det at, at formidling af projektet
er en vigtig faktor for et godt flow i processen, jo mere underentreprenøren er inddraget i
projektering, jo mere viden har de omkring projektet og dermed vil der være færre stop i
processen. Hvorimod på hovedentrepriser, får underentreprenøren udleveret et færdigt projekt, som de ikke har haft indflydelse på og dermed er der en mulighed for misforståelse af
projektmaterialet.
Vurdere: I følge informanten er det vigtigt, at formidling af projekt er vigtigt for at opretholde et god flow i byggeprocessen.

Citat: A: Hvor meget har koordinering og styring af byggepladsen at sige i forhold til tidsspild? B: Det har meget at sige, det er vi jo nødt til at sige, ellers har vi ingen funktion.
Det har meget at sige for, hvis vi ikke får sat fagene ind på de rigtige tidspunkter, får sagt
til dem, at de skal starte her, så kan det forsinke en hel masse. F.eks. hvis vi ikke får sat
maleren i gang, som vi skal, så får vi aldrig hængt noget op på væggene eller i lofterne eller
noget. Dermed hvis vi bare lader det stå til, forsvinder der dage og uger på vi ikke får tingene
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sat ordentligt i gang og også, hvis vi ikke får fulgt op på ting, som opstår når man bygger, så
mister vi også måske dage og sidste ende uger, dermed er det en ret vigtig post. Især vigtigt
på totalentrepriser, da vi ikke har egenproduktion, hvor ved en egenproduktion vil de også
have en formand, så en egenproduktion vil også kunne kører det videre, men når vi sidder
her uden egenproduktion, er vi ret vigtigt i forhold til at koordinere på sagens byggemøder.
Beskriv: Informanten siger at, koordinering og styring af byggepladsen er altafgørende,
informanten tilføjer at fagene skal sættes ind på de rigtige tidspunkter. Hvis dette ikke
styres ordentligt, vil der opstå forsinkelser i projektet. Han tilføjer også der skal foretages
opfølgning om tingene sker retlige, eller kan dette skabe forsinkelser.
Analyse/tolkning: Ud fra udsagnet fra informanten fremstår det tydeligt at koordinering
og styring af byggepladsen er yderst vigtigt, da det her hurtigt kan rende af sporet og skabe
store forsinkelser, hvis der ikke er ordentlig styring på projektet.
Vurdere: Ift. problemformulering mener informanten at koordinering og styring af byggepladsen er det vigtigste for at mindske tidsspild på byggepladsen.
4. Har du kendskab til Lean Construction/Trimmet byggeri?

Citat: B: Jeg har hørt om det ja. Det er noget gammelt noget, det handler om man skære
alt det overflødigt væk, det er det samlebåndsprincip, hvor man ikke har det overflødigt på.
Det vil sige, det vi kan gøre som Lean, er når vi vil have noget udført ude på pladsen, så går
vi direkte ud til ham der skal udføre det. Det er ikke særlig Lean at gå til projektlederen, det
bare en gang imellem nødvendigt, hvis der er mange penge involveret i det. Hvis der ikke er
meget økonomi i det og bare gerne vil have de udfører det på en anden måde, så er det jo
Lean at gå direkte ned og tage det med ham, som skal udføre det. Det er i hvert fald sådan
jeg opfatter Lean.
Beskriv: Informanten udtaler, at han har hørt om Lean Construction, men at det er noget
gammelt noget, noget med det overflødigt skæres væk.
Analyse/tolkning: Informanten ved DS Flexhal har hørt om det før, men han har ikke det
store kendskab til det, han kommer med et par eksempler på hvad han mener er Lean.
Vurdere: Ift. problemformulering kan informanten ikke svare på om Lean principperne kan
reducere spildtiden i udførelsesfasen og informanten bruger ikke Lean principperne i sin
daglig koordinering, udover hvis informanten mener at der er behov for formandsmøder.
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Signatur forklaring under BAV-Analyse af Projektleder fra Dan Con:

A: Interviewer
PE: Informanten/Projektleder for Dan Con
1. Prøv at beskrive din funktion i projektorganisationen

Citat: P: Jeg er projektleder indenfor elementmontage, har været ansat ved Dan Con i 4-5
år og samlet 35 års erfaring.
Beskriv: Informanten udtaler at han er projektleder og har 35 års erfaring
Analyse/tolkning: Informanten har været i faget i mange år og har 35 års erfaringen inden
for projektledelse.
2. Prøv at beskriv hvordan jeres projektplanlægning forgår i udførelsesfasen.

Citat: A: bruger du den sammen form for kommunikation og planlægning som du altid har
gjort eller bruge du en anden ved dan con? PE: jeg bruger den jeg altid har gjort. Når jeg
overtager et projekt, så er det første jeg kigger på, er tegninger, hvad er det vi skal lave, hvad
er der sat af, af tid. Ja, så begynder vi at rykke for at få nogle nummerplaner, så vi kan lave
vores afkald, så vi kan se vores vægter og vores udlæg. Eller faktisk, det er egentlig allerede
i opstarten, vi starter med at finde de tungeste elementer, så vi kan købe kraner ind, og købe
beton ind. Og så rykker vi nummerplaner, så vi kan begynde med planlægningen, det skal
vi gerne i gang med en måneden før. Der er 10 dages afkald de fleste steder. A: og det er
både på elementer og beton pumper? PE:Det er på hele skittet og det køre meget i bølger, alt
efter hvor travlt der er rundt om også køre vi jo meget på tillid og dialog, der er en meget
væsentlig ting.
Beskriv: Informanten udtaler at han planlægger projektet, som han har gjort de sidste 35
år og han tilføjer at tillid og dialog, det er en væsentlig ting. Han tilføjer at tidsspild opstår
ved leveranceproblemer, f.eks. hvis elementerne ikke er klar.
Analyse/tolkning: Informanten foretager planlægning af projekter, som han altid har gjort
og så er han af den overbevisning at tillid og dialog er en væsentlig ting for et godt samarbejde. Ydermere mener informanten at der er tale om leveranceproblemer en gang imellem
som er skyld i tidsspild.
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Vurdere: problemformulering, ønsker vi at få svar på, hvordan informanten planlægger nuværende projekter i udførelsesfasen, for at kan holde det sammen med nogle af problemstillingerne der er tydeliggjort igennem den sekundærdata. Informanten udtaler at han gennemføre
et projekt på samme måde, som han gjorde for 35 år siden.
3. Oplever du problemstillinger på byggepladsen og i så fald hvilket kunne det være?

Citat: A: Når vi oplever tidsspild ude på en byggeplads, hvor ser du problemet kommer fra?
PE: Det er at elementerne ikke er klar, det er tilbage til at de ikke er tegnet, de kan ikke
nå at får dem gennem produktionen. A: så det er sådanset helt tilbage til projektering af
projekt? PE: Det er projektering det er galt med. A: ER det altid det der er problemet eller
80% af tiden? PE:Det er nok 80% af det vi løber ind i, det er projektering der ikke er klar.
Det er i hvert fald det der får skylden. A: Og det er aldrig fordi I ikke har bemanding nok?
PE: Nej det hører sjældenhederne til. Men det er jo kunstens værk at for det til at løbe i
en større enhed. Vores store problem er jo, hvis der er nogle byggesager der bliver rykket.
VI har jo en overordnet tidsplan for hvad alle vores folk skal lave. Lige nu har vi faktisk et
år frem. Men det holder jo ikke altid, tingene rykker jo sig engang i mellem, det er vores
største problem, der er når aftaler ikke overholdes. A: Er det pga. elementer ikke er klar?
PE: Ja, men også at byggepladser ikke er klar, vi har jo lagt ind. Vi sætter jo de byggesager
ind i henhold til det der er solgt. Får vi så at vide 3 uger før de først kan komme i gang
om en måned, så skubber du ind i den næste byggesag, hvor folkene er optaget, så har vi
problemer med folk. A: Det er aldrig så I ikke kommer ud på en byggeplan. Hvis en anden
sag er skubbet? PE: Nej vi er nødt til at leje folk, se hvad vi kan bytte rundt med, se hvad
vi har i gemmerne.
Beskriv: Informanten udtaler at tidsspild opstår når elementerne ikke er klar, han mener
at det går galt i projektering, han udtaler; ” Det er nok 80% af det vi løber ind i, det er
projektering der ikke er klar. Det er i hvert fald det der får skylden.” En anden væsentlig
faktor er når der sker forsinkelser, skaber det forsinkelser andre steder.
Analyse/tolkning: I informantens udtalelse fremgår det altså der er leveranceproblemer
indenfor hans felt. Informanten udtaler at han tror det stammer fra projektering i produktionen fra leverandøren. Ydermere udtaler informanten at når en aktivitet bliver udskudt,
skaber det frustrationer over at man havde regnet med at skulle have folk der ud på det
givende tidspunkt.
Vurdere: Ift. problemformulering besvare informanten dele af tidsspildsfaktor i byggebranchen. informanten mener at inde for den fagentreprise han arbejde med sker der leveranceproblemer, som kan være en årsag til tidsspild i udførelsesfasen.

Citat: A:Hvis vi snakker udførselsfasen, er det ofte pga. fejl og mangler, der kan skabe
tidsspild? PE: Det kommer igen an på projektering, hvem der har projekteret det, nogle
projekter er et rent helvede, der er ikke andet end at ligge ind bagi. Men kommer tingene
og det passer, så holder den tidsplan vi har lavet. A: Så det du tænker er problemet er
projekteringsdelen eller at dem man har lavet aftaler med ikke overholde dem? PE: Ja det
er et kæmpe problem og det er resursespild i mit lille hoved. A: Det er sådan allerede nu, der
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har vi været ude at søge informationer omkring tidligere videnskabelige artikler, der beskriver
de faktiske at det er helt op i mod 60% af tiden der er spildtid - 30% ren spildtid og de sidste
30% er indirekte arbejde. PE: Det resulterer jo også i spild, økonomi er jo også spild, for
hvem for noget for det. Der er ingen der for noget for det. Altså vi har en god sag hvis vi ikke
har noget ekstra arbejde. Det er der vi tjener penge, vi tjener ikke penge på ekstra arbejde,
det er faktisk tilsæt. Og tro det eller lad være det er fakta. En proces der bare kører derud
af, uden noget skære arbejde og du hele tiden stopper op, og det koster.
Beskriv: Informanten bliver spurgt ind til om fejl og mangler har en indvirkning på tidsspild. Han udtaler, at det kan være fejl og mangler fra projektering, som er skyld i tidsspild.
Interviewer stillet et opfølgende spørgsmål; ”Så det du tænker er problemet er projekteringsdelen eller at dem man har lavet aftaler med ikke overholde dem? ” Informanten svarer at
aftaler ikke bliver overholdt er et kæmpe problem.
Analyse/tolkning: Ifølge informanten er fejl og mangler en grund til tidsspild, dette kan
skyldes at informantens folk skal lave tingene to gange. informanten pointerer også at når
aftaler ikke bliver overholdt skaber det et kæmpe problem.
Vurdere: i følge informanten er fejl og mangler også en tidsspildfaktor, som problemformulering prøver at belyse. Yderligere mener informanten at, hvis aftaler ikke bliver overholdt,
kan dette skabe en dårlig kommunikation på byggepladsen.

Citat: A: i forhold til kommunikations barriere, kan der være noget hvor det går fra dig af
og ned til din formand, kan det være en faktor? PE: Næ så har jeg ikke lavet mit arbejde
godt nok. Vi kan da godt snakke forbi hinanden en gang imellem. Jeg vil våge den påstand og
sige det har jeg fuldstændigt styr på, men der er igen hvilken slags folk har du at arbejde med.
Skal jeg har fremmede ind, er jeg nødt til at være på pladsen hele tiden og det er spildtid.
Beskriv: Informanten mener ikke der et problem fra hans kommunikation og ned til håndværkerne, men han tilføjer at de godt kan snakke forbi hinanden en gang imellem. Hvis
informanten kender sine folk, ved han hvad de laver, men derimod skal han ved nye folk,
overvåge dem hele tiden og det mener informanten er spild af hans tid og at det koster
informanten penge.
Analyse/tolkning: I udtalelsen pointere informanten at han mener, at han har helt styr på
kommunikationen, men de godt kan snakke forbi hinanden en gang imellem. Dette hænger
meget godt sammen med fejl og manglerne afsnittet, hvor han mener at dette er skyld i
tidsspild. Fejlen opstår når budskabet ikke formidles ordentlig videre. Ligeledes udtaler han
at mandskabet på projektet har en betydning for tidsspild. Rutineret folk er bedre kvalificeret
end nye mandskaber til at udføre en opgave, som de har udført på samme måde de sidste
35 år. Dermed kan der manglen information til de nye og dermed sker fejl og mangler
Vurdere: Ift. problemformulering mener informanten at der sker en gang imellem at det
budskab han giver videre til sine folk, bliver misforstået og dermed kan der opstå fejl i
udførelsesfasen. informanten mener også at kvalificeret folk har en betydning for, hvor godt
processer køre.
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Citat: A: Koordinering og styring af byggepladsen, hvor meget vil du sige der ligger inden
for det? Det der menes, er med hensyn til koordinering fra byggeledelsen side af og at byggepladsen ikke er indrettet bedst muligt for jer. PE: Det har rigtig meget at sige, du skal
bruge sit krudt på at få noget så banalt som strøm, vand og orienterings lys, det er totalt
resursespild, i stedet for at se på kalenderen og ser det bliver ca. mørkt samme tid hvert år.
Hvorfor får man ikke etableret sådan noget, det bliver ikke billigere af at vente. Det er der
mange penge. A: Så du mener der er noget at hente ved at planlægge sig frem til noget man
godt ved kommer til at ske? PE: Man ved det kommer, hvorfor laver man det ikke, og det
bliver faktisk være og være. A: Hvad tror du grundlaget for det er? PE: Der er nogle der
tror de kan spare penge og det vil jeg våge den påstand at det gør man ikke i sidste ende.
Beskriv: Informanten pointere at det er træls at skal rykke efter lys, strøm og vand når man
skal i gang med at arbejde på en lokation og dette kan løses ved en ordentlig planlægning.
Analyse/tolkning: Dermed mener informanten at ved en simpel planlægning kan det ikke
komme bag på nogen at der skal være klar til når nogle fagentrepriser skal overtage en
lokation.
Vurdere: Ift. til problemformulering mener informanten at tidsspild for dem, engang imellem
forårsages fordi der mangler koordinering og styring af byggepladsen og ikke fulgt op på om
en givende lokation er klar til overtagelse.
4. Har du kendskab til Lean Construction/Trimmet byggeri?

Citat: P: Jeg har hørt om det. Vi har haft det inde over, jeg har aldrig været dybt involveret
i det, der er nogle der har forsøgt at lave noget, men det er spild af tid i min verden. Der er
ingen ting at hente i det, ikke for os, der er tid og hente på en stor byggeproces, hvor du får
samlet folk, så hvis du har lavet en ordentlig tidsplan og alle har nikket til den og så du har
en fornuftig byggestyring. Det er der mange flere penge i og du har en ordentlig dialog ude
på byggeplads og køre nogle formandsmøder ude på byggepladsen, dialog kommer du meget
længere med end et stykke papir.
Beskriv: Informanten udtaler at han har kendskab til Lean og at de har arbejdet på en plads
med dette. Han mener at det er spild af tid, han mener ikke det giver nok værdi i forhold
til den tid det tager. Han mener mere der skal bruges tid på formandsmøder og dialog, det
kommer man længere med end et stykke papir. Han udtaler også at man skal tænke frem af
og have bygget huset i hovedet.
Analyse/tolkning: I udtalelsen fra informanten tydeliggøres det at han ikke har kendskab
til Lean principperne, da inforamnten mener der er mere brug for formandsmøder og en tæt
dialog end et stykke papir. Netop det han siger bygger Lean principperne op på. Der kan
måske være en problematik her med forandringsparathed fra en informanten, som har været
i faget i 35 år og gør det på den måde som han altid har gjort.
Vurdere: Ift. problemformulering kan informanten ikke svare på om Lean principperne kan
reducere spildtiden i udførelsesfasen, da informanten ikke ved, hvad Lean principperne går
ud på.
´
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