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Læs mere om undersøgelsen på:  
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljookonomi-i-et-bygherreperspektiv

Det viser en statistisk analyse af 
svar fra en undersøgelse blandt 
bygherrer, projekterende og entre-
prenører om 189 bygge- og anlægs-
projekter, som de har deltaget i.

Færre fejl og mangler  
via klarhed om roller mv.

Til bygherren:

Afstem forventninger og indgå tydelige aftaler med alle  
aktører og øg chancen for, at dit projekt får færre fejl og  
mangler end sædvanligt.

Byggeproces og arbejdsmiljø  
https://byggeproces.dk/
bygherren/ giver gode råd  
til at skabe klarhed på dit  
bygge- og anlægsprojekt.

3 % af alle bygge- og anlægspro-
jekter har færre fejl og mangler end 
sædvanligt ifølge bygherrer. Ande-
len øges til 31 %, når beføjelserne 
for arbejdsmiljøkoordinatoren under 
projektering (AMK P) er skrevet ind 
i kontrakter med projekterende. At 
skrive beføjelserne for AMK P ind i 
kontrakter med projekterende er en 
måde at skabe klarhed om organi-
sation og roller blandt aktørerne på 
et byggeri på. Klarhed om organisa-
tion og roller giver altså en forbed-
ring på 28 procentpoint i forhold til 
fejl og mangler, jf. søjlediagrammet 
herover.
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Gennemsnit for alle projekter

Dette ark er et resultat 
af forsknings- og 
udviklingsprojektet 
”Arbejdsmiljø økonomi i 
et bygherre perspektiv”. 
Projektet er gennemført 
2016-2019 af NIRAS 
og COWI med støtte fra 
Arbejdsmiljøforsknings-
fonden. NIRAS og COWI 
påtager sig ikke noget 
ansvar for driftstab, 
avancetab eller andet 
indirekte tab opstået 
som følge af brug af 
eller påberåbelse af ind-
holdet på dette ark.
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