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NCC deler lærerigt Lean-projekt med udlandet 

Entreprenøren NCC præsenterer det succesfulde projektet 
’Tillidsbaseret Lean’ på byggesektorens internationale konference 
IGLC, der i år holdes i Oslo.  
 
En reduktion af byggetiden med 25-40 procent, markant øget arbejdsglæde og langt mindre spild 
på forskellige områder. Det er blot nogle af de gevinster, to NCC-byggepladser oplevede fra januar 
til august i 2013, hvor de gennemførte pilotprojektet ’Tillidsbaseret Lean’.  NCC har nu 
implementeret projektet på et stort antal pladser bl.a. på deres største byggeplads, Carlsberg Byen 
i København. NCC ser således store muligheder i forsat at arbejde målrettet med Tillidsbaseret 
Lean. 
 
I samarbejde med BAT-Kartellet, der har været med til at støtte projektet, skal NCC nu dele deres 
erfaringer med resten af verden. Ved dette års internationale konference om Lean i byggesektoren 
præsenterer NCC konceptet bag projektet og de opsigtsvækkende resultater. 
  
”Vi er glade og stolte over, at det internationale fællesskab for Lean vil have os til at dele vores 
erfaringer med folk fra hele verden. Vi har meget stor nytte af projektet – både hvad angår øget 
produktivitet og kvalitet, men også arbejdsglæde og trivsel. Så vi er meget glade for at kunne 
fortælle omverdenen om projektet, da jeg er sikker på, at det også kan være til stor gavn for 
andre,” fortæller produktionsdirektør i NCC, Lars Scheibel. 
 
Den internationale konference IGLC løber fra d. 23.-27. juni 2014. Det er ’International Group for 
Lean Construction’, der står bag den årligt tilbagevendende konference, hvor både forskere og 
virksomheder fra byggesektorer verden over deltager. Konferencen holdes i år i Oslo.  
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40 
 
OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en 
af Nordeuropas ledende virksomheder indenfor byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 
omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX 
Stockholm. 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 
og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. 


