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

Det tager tid for projekterende/
rådgiver at følge op på AMK P’s 
anvisninger. En mindre indtjening 
end forventet kan derfor skyldes to 
forhold: 1) At der ikke er indarbej-
det arbejdsmiljøhensyn i projektet 
fra begyndelsen, så AMK P har haft 
noget at komme efter. 2) At der ikke 
er budgetteret med tidsforbruget til 
at følge op på AMK P’s anvisninger.

Undgå nedskrivninger ved at 
tænke arbejdsmiljø fra start

Til den projekterende/rådgiveren:

Tag fra begyndelsen højde for, at arbejdsmiljøhensyn påvirker 
projektet, og reducer risikoen for, at projektindtjeningen bliver 
mindre end forventet.

Byggeproces og arbejdsmiljø 
https://byggeproces.dk/
projekterende/ giver gode 
råd til, hvordan du allerede i 
projekteringen tager hensyn 
til arbejdsmiljøet i udførelses-
fasen.

49 % af alle bygge- og anlægs-
projekter giver den projekteren-
de en indtjening, som er mindre 
end forventet fra begyndelsen. 
Andelen øges til 55 %, når man 
kun betragter de projekter, hvor 
arbejdsmiljøkoordinatoren under 
projekteringen (AMK P) deltager i 
projekteringsmøder, granskning og 
opstartsmøde med projektorganisa-
tionen, jf. grafen.

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.
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Projektindtjeningen var større end forventet

Projektindtjeningen var som forventet

Projektindtjeningen var mindre end forventet

Gennemsnit for alle projekter

Arbejdsmiljøkoordinator P 
deltog i projekteringsmøder, 

granskning eller opstartsmøde 
med projektorganisationen

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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