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Vær med til at skabe forandring i en konservativ 
branche!

BAT, Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeri-
ets Samfundsansvar og Lean Construction-DK har 
et fælles mål: vi vil forbedre byggeprocesserne og 
arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen. 

Derfor er vi gået sammen om at afholde en konfe-
rence, der gennem konkrete eksempler sætter spot 
på, hvordan fokus på samarbejde og sikkerhed kan 
skabe bedre produktivitet og kvalitet. Formålet er 
at skabe bedre bundlinje hos alle byggeriets parter.

Kom og præg debatten, skab netværk og få idéer 
til, hvordan du nemt kan komme i gang med at 
skabe forandringer i din egen virksomhed.

Styrket bundlinje gennem bedre processer og 
arbejdsmiljø i byggeriet

Statistikker fra bl.a. Arbejdstilsynet viser, at 
arbejdsmiljøet i byggeriet er udfordret. Det går ek-
sempelvis den forkerte vej med antallet af ulykker. 
Der anmeldes i gennemsnit over 5.000 ulykker om 
året i bygge- og anlægsbranchen, hvoraf over 1.000 
er alvorlige ulykker. 

Det indikerer, at der mangler viden og fokus på 
arbejdsmiljø i branchen og at byggeriet ikke høster 
ellers oplagte økonomiske gevinster. Smidige 
arbejdsprocesser og et bedre arbejdsmiljø skaber 
nemlig øget produktivitet, bedre sikkerhed og glæ-
de blandt ansatte på arbejdspladsen – alt sammen 
noget der har positiv effekt på bundlinjen. 

Med denne konference sætter vi fokus på, hvordan 
et strategisk fokus på arbejdsmiljø og trimmede 
byggeprocesser giver synergi og kan generere 
bedre produktivitet og kvalitet i din virksomhed.

Målgruppe

Konferencen er for alle, som er en del af topni-
veauet i hele byggeriets værdikæde, fra bygherrer, 
ingeniør- og arkitektvirksomheder til udførende 
installations-, bygnings- og anlægsvirksomheder.

Det er gratis at deltage, og tilmeldingsfristen er 
den 14. august 2018.

12.00 Ankomst og sandwich

12.30 Velkomst 

 Kim Lind Larsen, formand for BAT, Rolf Andersson, formand 
for Bygherreforeningen, Jakob Lemming, formand for Lean 
Construction-DK og  Palle Adamsen formand for Foreningen 
for Byggeriets Samfundsansvar

12.40  Kick-off

 • Sikkerhed som driver for produktivitet
 Jakob Thomasen, tidligere CEO for Mærsk Oil og indehaver 

af JBT Consult

 • Byggeriets udvikling – eller mangel på samme?
 Rolf Simonsen, Ph.d. og sekretariatsleder for 

 Værdiskabende Byggeproces

13.20 Perspektiver fra praksis

 • Carlsbergbyen – krav om høj sikkerhed og gode processer 
virker!

 Jens Nyhus, adm. direktør

 • Københavns Lufthavne – en voksende portfølje med krav om 
orden i sagerne

 Kristoffer Plenge-Brandt, projektdirektør

 • Hvordan giver Lean og arbejdsmiljø mere værdi for 
 rådgiverne?

 Randi Muff Christensen, Lean Manager, Lower Thames 
Crossing

 • Veidekkes rejse mod bedre sikkerhed og byggeprocesser
 Fredrik Svalestuen, Ph.d. og ansvarlig for involverende 

 planlægning

 • Enemærke & Petersen: Derfor giver det mening af arbejde 
med lean på byggepladsen

 Lars Jess Hansen, forretningsområdedirektør

 • Erfaringer med planlægning, processer og arbejdsmiljø i 
det daglige arbejde

 Lars Theils Tjørnvig, tømrersvend på ODEON, nu ansat hos 
Byg til Vækst

14.30  Kaffe og kage – faglig networking

15.00 Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at skabe 
 procestænkning i praksis?

 • Paneldebat

15.45  Inspirationsoplæg

 • Hvordan bryder vi vanetænkningen? Om hjernens 
 omstillingsparathed

 Peter Lund Madsen, hjerneforsker

16.45 Hvordan kommer vi videre herfra?

 Afrunding på dagens temaer. Kim Lind Larsen, BAT, Rolf 
Andersson, Bygherreforeningen, Jakob Lemming, Lean 
Construction-DK og Palle Adamsen, FBSA

17.00  Netværk og bobler

 Ordstyrer:

 Malene Raagaard Møller, seniorudviklingschef hos NCC  
og næstformand i Lean Construction-DK
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Lidt mere om de enkelte indlæg:
Dagens værter, Kim Lind Larsen, Rolf Andersson, 
Jakob Lemming og Palle Adamsen, indleder dagen 
med en kort velkomst.

Jakob Thomasen fortæller om, hvordan Mærsk har 
øget produktiviteten gennem en vedvarende strategisk 
indsats for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i 
virksomheden - en omvæltning, der har gjort en forskel.

Rolf Simonsen tager de kritiske briller på i et oplæg 
om, hvorfor branchen ikke griber de oplagte fordele, 
som er forbundet med at forbedre byggeprocesserne 
og arbejdsmiljøet. Bl.a. ift. hvad der er lykkes, hvad der 
aldrig er kommet i spil og hvor meget der er at hente. 

Jens Nyhus fortæller om resultaterne af, at Carlsberg-
byen som bygherre stiller krav til sine leverandører om 
høj sikkerhed og gode processer fra start til slut.

Kristoffer Plenge-Brandt giver sit bud på, hvordan 
bygherrens høje krav til byggeprojekterne i Københavns 
Lufthavne giver fordele for alle involverede.

Randi Muff Christensen fra COWI fortæller om, 
hvordan Lean beslutningstagning og koordinering i 
designfasen giver bedre arbejdsgange og arbejdsmiljø 
på megaprojektet Lower Thames Crossing i London.

Fredrik Svalestuen giver os baggrunden for Veidekkes 
rejse mod en virksomhedskultur gennemsyret af fokus 
på processer og arbejdsmiljø.

Lars Jess Hansen præsenterer perspektivet fra en 
stor entreprenør, som har haft Lean Construction og 
arbejdsmiljø som virksomhedsfilosofi i mange år.

Lars Theils Tjørnvig fortæller om virkeligheden på byg-
gepladsen, når der arbejdes med lean og høj sikkerhed. 
Hvad betyder det i praksis, når håndværkerne er med på 
banen?

I paneldebatten leder Malene Raagaard Møller 
oplægs holderne igennem en diskussion om, hvordan vi 
kan hjælpe hinanden, alle parter i byggeriets værdi-
kæde, med at få kulturforandringer til at lykkes. Godt 
hjulpet af indspark fra salen.

Peter Lund Madsen giver os indsigt i, hvordan hjernen 
fungerer, og hvorfor det er så svært at bryde vores 
vaner.

Til slut runder dagens værter konferencen af med per-
spektiver på, hvordan vi kommer videre herfra.


