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Forord 

Omfanget af fejl og mangler i byggeriet er igennem årene hyppigt blevet debatteret. Især byggerier 

med mange fejl har haft stor fokus i pressen og blandt byggeriets parter. Diskussionerne har skabt 

en almen opfattelse af, at byggeriet altid har mange kvalitetsproblemer, og at der er megen bygge-

sjusk. 

I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-

de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del 

reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc-

tion-dk, Jacob Ravn fra Konstruktørforeningen og denne rapports forfattere fødtes tanken om at un-

dersøge forskellene på byggerier og byggeprocesser, som enten havde få eller mange mangler ved 

aflevering. Forskningsprojektet om ”Indikatorer til det fejlfrie byggeri” blev i forlængelse heraf 

etableret i et samarbejde med BEC og finansieret af Realdania. 

En kvantitativ undersøgelse og analyse af mulige forskelle blev publiceret i foråret 2012 i rapporten 

”Indikatorer på det fejlfrie byggeri”. Rapporten var baseret på BEC data, samt en omfattende spør-

geskemaundersøgelse blandt entreprenørvirksomhederne på de evaluerede byggerier.  

Nærværende rapport er en kvalitativ opfølgning på ovennævnte undersøgelse. Rapporten repræsen-

terer en sammenfattende beskrivelse af, hvad udvalgte, erfarne projektledere hos primært entrepre-

nørvirksomheder har berettet gennem interviews. Den kan således ikke læses som almengyldig vej-

ledning til byggebranchen – men skal tjene som en nuancering af resultaterne fra den kvantitative 

dataanalyse, og selvfølgelig gerne give anledning til yderligere debat om gode og dårlige rammer 

og metoder for den gode byggeproces. 

Det formulerede mål med undersøgelsen var fra starten helt enkelt, at skabe et erfaringsbaseret for-

ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med 

andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der 

øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af 

synsvinkler fra rådgiverne. 

Selve rapporten omfatter baggrunden for undersøgelsen og en sammenfatning af og konklusioner på 

gennemførte interviews. Den valgte metode er konkret interview af 22 personer fra primært entre-

prenørvirksomheder, sekundært rådgivervirksomheder, herunder arkitekter, ingeniører og bygherre-

rådgivere.   

Rapporten omfatter desuden et udbygget bilagsmateriale, hvor der er redegjort for indholdet i de 

gennemførte interviews, resultatet fra den kvantitative undersøgelse og en kortfattet beskrivelse af, 

hvad litteraturen siger. 

Rapportens konklusioner peger på yderligere udredning og forskning indenfor følgende temaer: 

1. Fordele og ulemper ved de nuværende entrepriseformer og deres samarbejdsformer.  

2. Udbudsformerne og tildelingskriterier laveste pris kontra økonomisk mest fordelagtige tilbud, 

herunder fordele og ulemper for byggeprocessen og det færdige resultat. 

3. Forskellige typer ledelse og deres betydning for byggeprocessen og det færdige resultat. 

4. Byggeprocessens styring ved mindre byggeprojekter.  

5. Byggeriets sociale kapital og dens betydning for pris, tid, kvalitet og sikkerhed. 
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Baggrund for undersøgelsen 

I den første del af projektet, som er publiceret i rapporten ’Indikatorer på det fejlfrie byggeri, rap-

port nr. 4, 2012 fra DTU Management Engineering, tages udgangspunkt i BEC´s data, hvorfra der 

foreligger oplysninger om de evaluerede byggerier for statslige og almene byggesager siden 2004, 

samt for en række byggesager fra kommuner og private, som har ladet sig evaluere frivilligt. I disse 

oplysninger indgår bl.a. antallet af mangler ved afleveringen, entrepriseform, byggetype, entreprise- 

og byggesum - parametre, der således er repræsenteret i den første kvantitative analyse. 

Denne del af projektet blev suppleret med en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt de eva-

luerede byggerier fra perioden 2007-2010. Et spørgeskema med 90 spørgsmål blev udsendt elektro-

nisk til bygherrer og entreprenører. Bl.a. 130 entreprenører svarede herpå.  

Resultatet viser, at der er væsentlige forskelle på en række parametre i byggeprocessen mellem de 

byggerier, der afleverer med ingen eller meget få, ubetydelige mangler, og de der afleverer med 

mange og/eller alvorlige mangler. Konklusionen på den kvantitative undersøgelse er gengivet i bi-

laget, kapitel 3. 

Resultatet herfra viser, at følgende 12 forhold har en betydning: 

1. Planlægning af økonomien 

2. Planlægning af tiden 

3. Tid til projektering, granskning og udførelse 

4. Planlægning af kvaliteten, med en kritisk holdning 

5. Tidlig og løbende mangelgennemgang 

6. Udførelse af kvalitetsarbejdet 

7. Ledelseskompetencer 

8. Samarbejde om økonomi, tid og kvalitet 

9. Planlægning af sikkerhedsarbejdet 

10. Bygherrens kompetencer, med en kritisk holdning 

11. Entreprenørkompetencer 

12. Samarbejdsinitiativer 

Især pkt. 1 og pkt. 5 viser en signifikant forskel, mens de øvrige forhold indeholder delelementer, 

der viser signifikante forskelle eller er stærkt relaterede. 

Desuden kunne analysen dokumentere, at totalentrepriserne gennemgående resulterer i et bedre re-

sultat end fagentrepriserne, med hovedentrepriser liggende imellem disse yderpunkter. Yderligere 

viser analyserne, at de store byggesager har bedre resultater end de små. 

Formål 

På baggrund af ovenstående resultater er der valgt at få belyst følgende temaer i en kvalitativ under-

søgelse, med henblik på at få indsigt i hvad bedste praksis er: 

1. Et byggeprojekts økonomi og tidsplan  

 - Hvad er god planlægning, opfølgning og styring af et byggeprojekts økonomi og tidsplan? 

2. Den gode byggeproces 

 - Hvordan er den gode byggeproces i henholdsvis totalentreprise og fagentreprise? 
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3. Styring af underentreprenører og leverandører 

 - Hvad er den gode styring af underentreprenører og leverandører? 

4. Kvalitetssikring og mangelgennemgang 

 - Hvordan laver man den gode løbende kvalitetssikring, mangelgennemgang og mangelaf-

hjælpning? 

5. Den gode kvalitetskultur 

 - Hvordan skaber man den gode bygge- og kvalitetskultur i udførelsen af byggeriet? 

Da kortlægningen af indikatorer på det fejlfrie byggeri er en analyse af svar fra entreprenørerne, så 

har udgangspunktet for at få beskrevet bedste praksis også været, at få de bedste projektledere hos 

entreprenørerne til at fortælle, om hvad de mener, er den gode proces og metode. 

Teorien 

Som forberedelse til undersøgelse er der gennemført en ganske omfattende beskrivelse af, hvad lit-

teraturen siger om de gode processer og metoder, især indenfor ovenstående 5 temaer. 

Bilag kapitel 4 indeholder en forkortet udgave af denne opsamlede teori, som sætter rammerne for 

undersøgelsens udgangspunkt og grundlaget for den udarbejdede spørgeguide. De spørgsmål, der er 

anvendt, har haft fokus på at belyse forudsætninger, indsatser, forhindringer, metoder, de gode 

fremgangsmåder, samt eksempler fra praksis. Spørgeguiden er vedlagt i bilag, kapitel 5. 

 

Metode 

For at opnå en mere nuanceret forståelse af, hvad der ligger i de 5 temaer, er der gennemført inter-

views primært blandt en række af de mest erfarne projektledere i danske entreprenørvirksomheder, 

samt sekundært blandt en række projektledere hos rådgivere. I alt 22 interviews er gennemført. 

Udpegningen af de personer, der er interviewet, er sket ved, at entreprenørvirksomhederne er bedt 

om at udpege 2-3 af deres bedste projektledere. Henvendelsen til entreprenørerne blev gennemført i 

samarbejde med Dansk Byggeri og efterfølgende ved en direkte henvendelse til direktionerne hos 

en række af de større virksomheder. Det vil altså sige, at entreprenørvirksomhederne selv har udpe-

get deres bedste projektledere. 

En konsekvens af dette er, at vi fik de projektledere i tale, som især varetager styringen af de store 

totalentrepriser. Dette skævvrider perspektivet i rapporten, men signalerer samtidig en karakteristisk 

ressourceallokering hos entreprenørerne, hvor de dygtigste projektledere knyttes til projekter i total-

entrepriser. Hoved- og fagentreprisen er derfor mindre belyst igennem interviewene med entrepre-

nørernes projektledere. For også at få belyst styringen af hoved- og fagentrepriserne blev der derfor 

taget kontakt til et mindre antal rådgivere på ingeniør- og arkitektsiden samt til en teknologisk vi-

dens-institution – men denne del af datagrundlaget er altså af relativt mindre omfang.  

En anden konsekvens blev, at interviewgrundlaget primært belyser forhold ved de store byggesager, 

idet de udpegede projektledere som nævnt helt overvejende har ansvaret for og erfaringer fra store 

byggesager. 

Samlet indebærer dette: 
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 at rapportens udsagn i høj grad afspejler den gode totalentreprise – set fra totalentre-

prenørens synspunkt.  

 at rapporten primært omhandler den fysiske opførelse på byggepladsen og i mindre 

grad planlægning af projekteringsprocessen eller den efterfølgende garanti- og 

driftsperiode.  

 at rapporten kun i meget begrænset omfang udtaler sig om det færdige byggeris stan-

dard, totaløkonomi (herunder levetid og udgifter til drift og vedligehold, bortskaf-

felse mm.) 

På den anden side så repræsenterer rapporten et betydeligt læringsgrundlag for, hvordan 

den dygtige totalentreprenør gennemfører den gode byggeproces. Denne læring har, juste-

ret i forhold til de specifikke rammer, et stort anvendelsespotentiale også på andre entrepri-

seformer. 

 

De 22 personer, der er interviewet er følgende: 

1. Mogens Hansen E. Pihl og søn a/s Entreprenører 

2. Claus Baumann E. Pihl og søn a/s 

3. Thomas Normann Jönsson a/s 

4. Thomas Larsen Hoffmann a/s 

5. Michael Sørensen Hoffmann a/s 

6. Lars Lynge Nielsen Enemærke & Petersen a/s 

7. Søren Plambech Enemærke & Petersen a/s 

8. Kim Bøgvad Larsen NCC a/s (København) 

9. Thor Lindenskov Hansson & Knudsen a/s 

10. Jacob Sølvsten Andersen Hoffmann a/s 

11. Ole Skøtt NCC a/s (Århus) 

12. Palle Priska Hoffmann a/s 

13. Philip Rouvillain MT Højgaard a/s 

14. Erik Villads Hansen MT Højgaard a/s 

15. Peder S. Worm Arkitema k/s Arkitekter,  

rådgivende in-

geniører o.a. 
16. Lars Kvist Arkitema k/s 

17. Dag Sander NIRAS a/s 

18. John Strandfelt Gottlieb Paludan a/s 

19. Michael Karup Gottlieb Paludan a/s 

20. Morten Jensen NIRAS a/s 

21. Jens Dons Byggeskadefonden 

22. Ole Bønnelycke Byggeskadefonden 
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Hvordan bliver man en god projektleder? 

Vi har som indledning til interviewsessionerne spurgt til, hvordan man bliver en af de bedste, dvs. 

til interviewpersonernes uddannelse og karriere.  

For entreprenørvirksomhedernes projektledere er det ikke grunduddannelsen, der har afgjort om de 

sidenhen ender i ’de bedste’ kategorien. Der er blandt interviewpersonerne kandidater og professi-

onsuddannede fra både DTU, Ingeniørhøjskolerne, konstruktøruddannelserne samt håndværksfage-

ne. Det er de individuelle karriereveje, erfaringerne og de personlige evner, som synes afgørende.  

Selvom vejene har formet sig forskelligt, så er der også lighedspunkter. Alle har på et tidspunkt på-

begyndt en ledelseskarriere som byggeledere/entrepriseledere. På grund af udviste evner er de stille 

og roligt steget i graderne og i ansvarsomfanget, typisk først på mindre byggeprojekter enten som 

byggeleder på en fagentreprise eller som entrepriseleder på større byggesager. I takt med kompeten-

cernes udvikling udvides ansvaret til større og større byggesager og totalentrepriser. 

En af årsagerne til, at store byggesager går bedre end små, kan derfor helt enkelt afspejle, at de små 

byggesager ofte fungerer som øvelsesterræn for nye og mere uerfarne projektledere.  

Der har som nævnt ikke været fokus på projekteringslederne i denne undersøgelse og ligeledes ikke 

på projektledere hos arkitekter og rådgivende ingeniører. Blandt de personer, vi har haft interviewet 

fra disse brancher, tyder det på, at der også her er en karrierevej, som har baggrund i, at man de-

monstrerer sine evner igennem først mindre og siden større projekter. Uddannelsesbaggrunden for 

projekteringslederne er dog oftest enten en arkitekt- eller en civilingeniøruddannelse. Uddannelses-

baggrunden for de projektledere, som har haft ansvaret for udførelsen i f.eks. fagentrepriser, varie-

rer fra at være konstruktører uden særlig erfaring til folk med længere erfaringsmæssig baggrund fra 

projektledelse i entreprenørvirksomhed. For projektlederne hos entreprenørerne er det karakteri-

stisk, at de fleste har været igennem et internt uddannelsesforløb hos en eller flere af de store virk-

somheder. Dette kan tyde på, at de store entreprenører har indflydelse på og også løfter en uddan-

nelsesopgave i udviklingen af gode projektledere til byggeriet. 

For projektlederne hos entreprenørerne er ledelsesformen et felt, hvor evnen til at træffe beslutnin-

ger og styre projektopgaver afspejler særlige kendetegn. Der er interviewet projektledere, som kørte 

den hårde linje, som ofte forbindes med den traditionelle kontraktstyring, og ligeledes mere ’bløde’ 

projektledere, som har fokus på gode samarbejdsrelationer og åbne dialogformer. Begge ledelsessti-

le ser ud til at have en betydning for processens resultat, og kombinationen synes at virke bedst. 

Nedenstående figur illustrerer forskellige typer projektledere, hvor de interviewede projektledere 

ligger spredt i feltet professionelle projektledere 
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Undersøgelsens 5 fokusområder 

Byggeprocessen betegnes ofte som kaotisk: der altid sker uforudsete hændelser, som man ikke kan 

gardere sig imod – planlægningen og styringen indebærer derfor grundlæggende store udfordringer. 

Der er mange parter i spil, og disse parters indbyrdes afhængighed indgår i et kompliceret netværk 

med kontrakter, indbyrdes kendskab, uskrevne og skrevne regler og en dynamisk konkurrencesitua-

tion, som kan være vanskelig at gennemskue. 

Winch (2010) opererer med 3 dimensioner for integriteten i et byggeri: 1) Quality of conception, 2) 

Quality of specification og 3) Quality of realization. Man kan overordnet set placere de 3 dimensio-

ner på følgende aktører: 

Quality of conception er i høj grad arkitekternes opgave. Her sikres det gode bygværk ikke alene på 

det ydre udtryk, men også i formgivning, funktion og materialevalg mv. Målet er at skabe byggeri, 

der opfylder bygherrens og brugernes ønsker i hele dets levetid. 

Quality of specification er de projekterende arkitekters og ingeniørers opgave, hvor konstruktion og 

tekniske foranstaltninger er i fokus. Målet er at sikre bygværkets holdbarhed og funktionalitet. 

Quality of realization er i høj grad entreprenørens opgave. Her sikres den gode byggeproces: at 

byggeriet bliver opført til tiden, til prisen og i den specificerede kvalitet, uden mangler ved afleve-

ring og på sigt. 

Alle parter skal medtænke energi- og ressourceforbrug og bæredygtighed, samt sikkerhed for såvel 

brugere, naboer, de udførende, som for natur og samfund. 

En stor og overvejende del af byggeproduktionen gennemføres med et i forhold til ovennævnte 

værdikriterier godt resultat. Det bekræftes af den kvantitative undersøgelse, der viser, at 50 % af 

byggerierne afleveres uden mangler og yderligere 35 % med kun kosmetiske mangler. Der er såle-

des gode og dårlige bygværk og gode og dårlige byggeprocesser, samt ganske mange varianter der-

imellem. 

Denne undersøgelse leverer som tidligere nævnt ikke svar på, hvad der er den bedste metode frem 

mod et succesfuldt resultat, dels fordi der formentlig vil være en mangfoldighed af gode frem-

gangsmåder afhængigt af den konkrete situation, dels fordi undersøgelsen er begrænset i sit metodi-

ske og empiriske grundlag. 

Undersøgelsesfokus er byggeprocessen især i det udførende led og entreprenørernes rolle i proces-

styringen. Kun i forbindelse med beskrivelsen af entrepriseformers betydning er andre aktører ind-

draget. 

Undersøgelsen har desuden været afgrænset til fokus på mangler ved afleveringen. Men som den 

kvantitative undersøgelse viste relaterer denne parameter sig imidlertid til hele byggeprocessen, 

planlægningen af økonomi og tid, styring af entreprenørerne, afleveringsprocedurer og kvalitetskul-

turen mv., fordi disse forhold har væsentlig indflydelse på, om byggeriet kan afleveres uden mang-

ler til tiden, til prisen og med den rette kvalitet. Dette understøttes bl.a. også af Winch (2010), der 

binder kvalitetsbegrebet sammen med tidsplaner og økonomi. 

Det er opstarten og processen, der bestemmer niveauet for slutresultatet  
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Kendetegnende for interviewene med de gode projektledere er, at en række grundlæggende forud-

sætninger for at opnå den gode byggeproces uden mangler ved afleveringen, skal være til stede.  

Inspireret af Bordieu´s opdeling  (Hasle, 2013; Svendsen & Svendsen, 2003) i forskellige former for 

kapitaler, kan man sammenfatte ressourcebehovene til et byggeri i følgende struktur:  

 

 

Den økonomiske kapitalkategori står for, at der er tilstrækkelige økonomiske ressourcer til rådig-

hed. Dette dækker her i særdeleshed projektøkonomi og budget til at gennemføre byggeriet uden at 

produkt- og proceskvalitet forarmes, men også at der er en tilstrækkelig basisøkonomi egen virk-

somhed og hos underentreprenørerne, som gør det muligt at gennemføre opgaven. Der peges blandt 

andet på den vigtige sikring imod at en konkurstruet underleverandørs lukningsrisiko under bygge-

processen. 

Den fysiske kapital står her for, at der er tilstrækkelige fysiske forhold: plads, hjælpemidler og ma-

teriel, materialer og metoder til rådighed. Det dækker over en hensigtsmæssig planlægning af det 

tekniske udstyrs organisering og anvendelse i lyset af produktionsforhold og -aktiviteter, faggrænser 

og byggepladsforhold. 

Den menneskelige kapitalkategori indebærer rådighed over den nødvendige bemanding med nød-

vendige kompetencer. Det dækker både over, at projektteamet udvælges ud fra de krav til kompe-

tencer, som byggeprocessen stiller, men også mere konkret, at underentreprenører og leverandører 

stiller med de rigtige mandskabsressourcer og kompetencer på de præcise tidspunkter, som proces-

sen og tidsplanen kræver. 

Den sociale kapital repræsenterer samarbejde, tillid og retfærdighed. Disse forhold er på det nærme-

ste er gentaget af samtlige interviewede projektledere fra entreprenørerne som afgørende for, at man 

kan opnå den gode byggeproces og aflevere et tilfredsstillende resultat.  

Styrken af den sociale kapital defineres, set fra projektlederens perspektiv, af relationsegenskaberne 

indenfor den styrende organisation i byggeprojektet, fra bygherre til projekterende og over til de 

medvirkende underentreprenører og -leverandører. Især udvælgelsen af underentreprenører og  

leverandører sker typisk på grundlag af et opbygget netværk og personligt kendskab til aktører, man 

kan samarbejde med og har tillid til, og som forstår at levere varen uden mange diskussioner og eks-

traregninger. For flere af projektlederne er der ganske enkelt etableret en pulje af sociale alliancer til 

samarbejdspartnere, der bygger på netop deres evne til samarbejde, tillid og retfærdighed, og meget 

Den økonomiske kapital 

Den menneskelige kapital 

Den fysiske kapital 

Den sociale kapital 

Den kulturbærende  kapital Sikkerhedskultur og kvalitetskul-
tur, gennem normer og adfærd 

Samarbejde, tillid, troværdighed 

Kompetencer, evner, tilgænge-
lighed 

Omgivelser, udstyr, byggeri, 
pladsforhold 

Økonomi, kunder, ordrer, ind-
tjening. 
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tyder således på, at muligheden for at udnytte det sociale kapitalapparat på de enkelte byggeprojek-

ter er ganske afgørende for at opnåelse af den gode byggeproces. 

Den kulturbærende kapital står for de normer, værdier og adfærd, som de enkelte aktører anvender 

og udviser i det daglige arbejde. Denne har en direkte indflydelse på den disciplin og kvalitet, ar-

bejdet udføres med, og den sikkerhed, der udvises på pladsen. 

Entreprenørernes syn på planlægning af økonomi og tid 

Det gode projekt er fundamentalt forbundet til bygherrens evne til at formulere og kommunikere 

projektets målsætninger og etablere passende rammer i form af overensstemmelse mellem projektet 

og budgettet samt tid til at realisere det i praksis. Interviewene afdækker ikke, hvordan man udfører 

den rigtige, økonomiske kalkule men cirkler mere om forudsætningerne for at kunne gøre det. (De 

metoder, som litteraturen beskriver ift. dette felt, er beskrevet i bilag, kapitel 4.1.1 - 4.1.6). 

I det følgende er samlet de vigtigste statements, som entreprenørernes projektledere har givet udtryk 

for, jf. bilag, kapitel 1.1. 

 Den gode planlægning af økonomien og den gode tidsplan kræver, at der er en klar risiko-

håndtering, og at man ved hvilke interessenter, der skal tages hensyn til i processen, samt 

selvfølgelig, hvad projektet skal indeholde (understøttes af Liu & Napier (2010)). 

 Det gennemprojekterede projekt, hvor alt er lagt fast, er det bedste grundlag for at få skabt det 

rigtigt gode budget. I den gode udbudstidsplan er der lagt tilstrækkelig tid ind til både pro-

jekteringen, til at få produceret bygningen tilfredsstillende i udførelsen, samt til at håndtere 

de afvigelser, som altid opstår. Tidsplanen skal være tilpasset, ikke for stram, men heller ik-

ke for løs, afspejle årstiderne hensigtsmæssigt, og tilgodese tid til en ordentlig mangelgen-

nemgang og aflevering. For rigelig tid kan betyde, at man ikke producerer effektivt. (Disse 

synspunkter understøttes af Winch (2010)) 

 Det er ikke ”god tone” at tage forbehold i sit tilbud i forhold til, hvad der står i udbuddet, her-

under udbudstidsplanen, for så man næsten automatisk udelukket. Men hvis udbudstidspla-

nen er for stram, er det på sin plads at stille spørgsmål til bygherren, alternativt at undlade at 

give tilbud. Både mangel på forberedelsestid og en for presset tid til gennemførelsen vil be-

tyde, at byggeprocessen ikke får det optimale forløb. 

 Den laveste udbudspris behøver ikke at være den billigste pris, når hele regnestykket gøres op 

til slut, dvs. når man ser på det færdige byggeris kvalitet, levetid, vedligeholdelsesbehov, og 

hvad der ellers måtte forekomme af tvister på grund af manglende samarbejde og svigt un-

der processen. 

 Alle bruger erfaringstal ved deres budgetlægning, men hos entreprenørerne bliver der gen-

nemført ganske grundige afdækninger af alle udgifter, indhentet fra en række underentrepre-

nører og -leverandører, hvilket skaber et praksisforankret overblik over og forventning til, at 

byggeriet kan gennemføres for det budget, der tilbydes. (Dette bekræftes af Liu & Napier 

(2010) jf. Reference Class Forecasting (RFC)). 

 Man skal dyrke sin kostpris i tilbudsfasen bl.a. ved at indhente forhåndstilbud hjem fra under-

entreprenører, underleverandører og egenproduktion. Risikotillæg og fortjeneste vurderes fra 

gang til gang og aftales for større projekter på direktørniveau. (Meget tyder på at den af 
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Kastbjerg (2006) beskrevne hensigtsmæssige økonomisk planlægning for tilbudsfasen nu er 

udbredt.) 

 Når en sag er vundet omsættes det kalkulerede tilbud til en konkret produktions- eller ar-

bejdskalkulation, der arbejdes videre med derefter. Det er på denne baggrund, der handles 

materialer, materiel, aftales med underentreprenører mv. Det er her, der kan hentes yderlige-

re til fortjenesten, hvis der kan handles bedre end forudberegnet. (Også dette svarer til Kast-

bjergs (2006) beskrivelser af, hvordan man udarbejder en arbejdskalkulation umiddelbart før 

projektets opstart og fastholder gennem budgetopfølgning.) 

 Den økonomiske risiko er størst på totalentrepriseprojekter, hvor bordet fanger, mens hoved- 

og fagentrepriser ”blot” skal dække det, som er beskrevet i udbuddet, og hvor afvigelser her-

fra dækkes via ekstraregninger. På den anden side er det i høj grad i totalentreprisens projek-

teringsdel, at entreprenøren gennem optimering af bygbarheden kan optimere sit budget og 

få hentet billigere priser ind. Man gør alt for at udnytte markedskræfternes frie spil, men 

man skal også hele tiden sikre sig, at kontraktens bestemmelser overholdes. Derfor er det 

vigtigt, at kontrakten indeholder ganske klare angivelser af de ydelser og leverancer, som 

bygherren ønsker. 

 Underentreprenørerne fastholdes i, at de holder, hvad de lover gennem kontrakter og betalin-

ger for udført arbejde. Man skal have styr på, hvad der måtte stjæle tiden for dem og på det 

juridiske håndteringsgrundlag. 

 Opfølgning af økonomien styres på baggrund af produktionskalkulationen, løbende budgetop-

følgninger og budgetovervågning, med daglig ajourføring i budgetsystemet. Man bør køre  

efter et realistisk (og pessimistisk) budget. Det er vigtigt at være ærlig og se problemerne i 

øjnene, så der kan ske korrektioner og løsninger på problemerne så tidligt som muligt. En 

god økonomiplanlægning kræver kvalitet i økonomistyringen. Der kan desuden tjenes penge 

på at styre materialestrømmen just in time, dvs. så planlægningen sikrer, at tingene kører i et 

gnidningsfrit flow. 

Meget tyder på, at de gode projektledere hos entreprenørerne på mange felter faktisk følger de 

gængse principper, som også er beskrevet i litteraturen. Lidt overraskende har der ikke i interviewe-

ne været refereret til eksempelvis brug af successiv kalkulation, men det kan dog alligevel udmær-

ket forekomme, at andre økonomimedarbejdere i projektet benytter denne kalkulationsmetodik. 

Entreprenørernes syn på den gode byggeproces 

Igennem alle interviewene anvender interviewpersonerne begreber som samarbejde, dialog, trovær-

dighed, tillid, gensidig respekt mv. Denne terminologi synes at dominere sammenlignet med den re-

torik, der knytter sig til planlægning og kontrol. Dette understøttes af Lindegaard & Olsson (2005), 

som fremhæver, at der er en bevægelse mod at betragte projektlederen som en leder, der kan moti-

vere, kommunikere og løse konflikter. 

I det følgende er samlet de vigtigste statements, som entreprenørernes projektledere har givet udtryk 

for, jf. bilag, kapitel 1.2 

 Den gode byggeproces kan skabes, når bygherren er professionel og projektlederen forstår at 

skabe et team, der kan samarbejde med det fælles mål om at bygge det, som bygherren øn-

sker. 
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Det første, der bør ske, er derfor en afstemning med bygherrens og eventuelle brugeres for-

ventninger, herunder om bygningens form, kvalitet, finish, løbende samarbejde om løsninger, 

gensidig respekt, samt vægt på troværdighed, samarbejde, krav til tidsplan, procesplan inklu-

sive milepæle for bygherrens nødvendige beslutninger. 

Målet skal selvsagt være, at der er så stort et sammenfald som muligt mellem bygherrens øn-

sker, kontraktens indhold og det, der bliver bygget.  

(Dette understøttes af Winch (2010), som understreger, at det er helt essentielt for projektlede-

ren at lede projektkoalitionen ”by infusing the project mission”. Opgaven kan relateres til en 

værdidiskussion, som viser tilbage til bygherrens ønsker til byggeriet. Og her kan anvendes 

værktøjer som situationstilpasset lederskab og ledelsesstil, projektbaserede konfliktløsnings-

modeller mv. Det handler altså såvel om definitionen og fastsættelsen af projektmissionen, 

kommunikationen og udbredelsen, samt styring efter målsætningen – herunder kontrol og op-

følgning). 

 Projekteringsforløbet skal baseres på teamsamarbejde mellem arkitekt, rådgivere og entrepre-

nør. Det har stor betydning at etablere workshops ved projektopstart for at skabe et gensidigt 

kendskab, en åben dialog og klare aftaler om, hvordan samarbejdet skal forløbe.  

 Der skal være tid til projekteringen og myndighedsgodkendelsen, samt til at få styr på den kri-

tiske vej i projektet og sikre de nødvendige projektgennemgange og projektgranskninger. 

 Det er vigtigt med en klar organisering af ledelse og ansvar og at danne det rigtige hold, som 

kan fungere sammen socialt, samarbejdsmæssigt og kompetencemæssigt. Og det er vigtigt at 

kunne inddrage både underentreprenører og entrepriseledere i spørgsmål om bygbarhed, 

tidsplanlægning, løsninger, materialer, logistik, så den gode udførelsesproces kan planlæg-

ges og tilrettelægges, før den sættes i gang. 

 Den bedste kommunikation er face-to-face, hvilket fordrer, at man mødes. Desuden at kom-

munikationen er ærlig og troværdig. Det er vigtigt, at der bliver skabt en ånd, hvor man 

hjælper hinanden og får etableret et godt samarbejde. 

 Forudsætningerne for den gode byggeproces er, at der ligger et klart projekt, at man ved, hvad 

der skal bygges, at bygherren er beslutningsdygtig, at man har et hold, man kan stole på, og 

som tager ejerskab til opgaven, at man viser respekt for hinanden og at man har en fast be-

manding med de rette kompetencer og samarbejdsevner. 

 Forberedelse af byggepladsen fordrer, at der er gennemført projektgennemgange og gransk-

ninger (jf. KS-bekendtgørelsen), og at projektet er færdigprojekteret. Forberedelsen af byg-

gepladsen omfatter en minutiøs planlægning af processen, fastlæggelse af mødestruktur, fo-

kus på kvalitetssikringsplaner og plan for sikkerhed og sundhed. 

 Der skal tænkes på logistikken og indretning af selve pladsen med hensyn til til- og frakørsel, 

lagre, opbevaring, affald, hensyn til naboer, trafik, folks færden mv. Der er fortalere for at 

samle mandskabsfaciliteter, kantine og byggeledelse, så man får skabt grundlaget for fælles-

skab. Der bør afholdes opstartsmøder eller kick-off møder, workshops mv. for at skabe fæl-

lesskabet, og procesmøder for at bestemme aktivitetsrækkefølgen i den detaljerede tidsplan. 

 Endelig handler det om, at sikre den løbende dialog og opfølgning, som sker ved hjælp af for-

skellige former for møder og planlægningsværktøjer. Bygherremøder, byggemøder, for-



16 

 

mandsmøder og sikkerhedsmøder går igen mere eller mindre hos alle. Detailplaner for de 

kommende to uger, aftalt mellem formændene, ser også ud til at være mere en regel end 

undtagelsen, sammen med 5-ugers planer og 3-måneders planer hentet fra en hovedtidsplan. 

 Formændene er vigtige for at sikre, at processen kører og kvaliteten fastholdes. I sidste ende 

er det dem og deres håndværkere, der udfører arbejdet. Det er derfor vigtigt, at man skaber 

et godt arbejdsgrundlag for dem, så de kan yde deres bedste. 

Entreprenørernes syn på styring og koordinering af underentreprenører 

Det går igen i alle interviewene med entreprenørernes projektledere, at det for totalentreprenøren el-

ler hovedentreprenøren handler om at sikre sig et effektivt samarbejde med konkrete underentrepre-

nører og -leverandører, som de ved 1) kan løfte opgaven, 2) er til at stole på og 3) forstår hvordan 

der skal samarbejdes.   

(Winch (2010) peger i den forbindelse på kravene til komplekse kontrakter i leverancekæden, hvor 

principalens juridiske bestræbelser på at sikre sig imod overfladiske ydelser fra leverandører kan 

være ganske vanskelige, og at han derfor også må benytte sig af ikke-juridiske værktøjer. Målet er 

at få fastlagt hvem, der skal tage hvilke risici, en betalingsplan, en kvalitetsplan, samarbejdsforhold 

mv. - og at alle parter respekterer dette mål). 

I det følgende er samlet de vigtigste statements, som entreprenørernes projektledere har givet udtryk 

for, jf. bilag, kapitel 1.3. 

 Der kontraheres overvejende med de underentreprenører, der i forvejen er kendskab til, og 

der ligger et vigtigt incitament for underentreprenører til at være i den pulje, der er ’inde i 

varmen’, dvs. bliver taget i betragtning på de store opgaver. 

 Totalentreprenørerne bruger dette netværk til både at afdække priser og til at sikre, at de har 

adgang til de aktører, som kan deltage i processen og produktionen, når der er behov for det. 

Det gensidige kendskab mellem totalentreprenør og underentreprenør har den værdi, at det 

forhåndssikrer det gode samarbejde og tilliden til at opgaverne bliver udført som aftalt, hvil-

ket er altafgørende - og for nogen ofte vigtigere end prisen. 

 Samarbejdet er ofte relateret til enkeltpersoner, mens det i andre tilfælde baseres på et stra-

tegisk partnerskab af formel eller uformel karakter. Både konduktører og formænd er vigtige 

personer i den sammenhæng. Det handler om holdninger og kompetencer til arbejdet på et 

meget praktisk og konkret plan. 

 På grund af fasebetingede forskydninger mellem selve projekteringen og udførelsen kan det 

ofte være vanskeligt at inddrage underentreprenørerne tidligt i processen. De totalentrepre-

nører, der har en egenproduktion, har en klar fordel i forhold til denne udfordring. Den tidli-

ge inddragelse af underentreprenører og -leverandører sikrer ejerskab, engagement og med-

virker til at skabe bygbare løsninger. 

 Aftalegrundlag og kontrakter med underentreprenørerne skal imidlertid være klare og enty-

dige, og heraf skal forventninger til mødedeltagelse, oprydning, sikkerhed, kvalitetssikring 

mv. fremgå tydeligt. Resten handler om ledelse, og at der begge veje er en gensidig respekt 

omkring overholdelse af aftaler. Der bliver peget på ærlighed mellem parterne og på betyd-

ningen af at skabe en forpligtigelse (commitment) hos håndværkerne om ansvaret for deres 

del af opgaverne. 
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 Man skal følge op på aftaler og i øvrigt behandle folk ordentligt, så leverer de også et or-

dentligt arbejde. 

 Men der er også én, der skal sætte sig for bordenden og som skaber den nødvendige respekt 

for byggeledelsen. Man skal være til stede på pladsen og vise, at man ved, hvad det handler 

om. Især ved opstarten af et byggeri er det vigtigt at få lagt rammerne for samarbejdet og en 

fælles forståelse af, hvad der skal bygges, af hvilke forventninger bygherren har, og af hvil-

ke vanskeligheder, byggeprojektet indebærer. 

 Ligeledes skal opstarten skabe enighed om samarbejdet, om hvordan man omgår hinanden, 

om hvordan den løbende detailplanlægning skal foregå, samt om hvordan sikkerheden skal 

varetages. Dette kan blandt andet blive aftalt og formidlet på kick-off mø-

der/workshops/opstartsmøder. 

 Forskellige styringsmetoder anvendes til underleveranceprocesser, f.eks. forskellige former 

for trim-møder, opdeling af byggepladsen i afsnit med delte ansvarsområder, involvering af 

de forskellige faggrupper i løsninger af problemer, og daglig synlig ledelse på pladsen. 

 Faresignalerne er blandt andet, når økonomien bliver for stram, når bemandingsknaphed slår 

igennem, når der er for store udskiftninger i mandskabet, når der bliver behov for at forcere, 

og når der kommer mange ekstrakrav fra en underentreprenør.  

Entreprenørernes syn på kvalitetssikring og mangelgennemgang 

Metoderne er lidt forskellige varierende fra, at mangelafhjælpningen er fuldt integreret i kvalitets-

sikringen til en mere traditionel før-gennemgang med bygherrens rådgivere før den endelige afleve-

ring. Men den generelle forventning hos totalentreprenøren er, at de enkelte fag afleverer mangel-

frit, så der tilbagestår mindst muligt efterarbejde, når man når frem til den sidste gennemgang og af-

levering. 

Loushine et al. (2006) peger i den forbindelse på følgende væsentlige forhold for kvaliteten af udfø-

relse af et byggeri: fokus på kunden, samarbejde, fortsatte forbedringer, ledelsens engagement, in-

volvering af medarbejdere og aktører, samt god kommunikation. Kvalitet i byggeriet kan desuden 

optimeres gennem TQM og Business Excellence, som omfatter ledelsens og medarbejdernes syste-

matiske arbejde med at fastlægge kvaliteten, forebygge brist i kvaliteten, måle kvaliteten og forbed-

re kvaliteten (Kamp et al., 2005) 

I det følgende er samlet de vigtigste statements, som entreprenørernes projektledere har givet udtryk 

for, jf. bilag, kapitel 1.4. 

 Forudsætningerne herfor er, at der igennem hele processen udføres et arbejde med god kva-

litet. Men det skal også fremgå klart af både kontrakter og den løbende dialog, at man for-

venter en aflevering uden mangler. Det kræver desuden, at projektmaterialet er i orden, at al-

le produkter, der indkøbes, er godkendte, at væsentlige dele er afprøvet og godkendt, at ud-

førelsesniveauet er gennemgået og godkendt, at der følges op på kvalitetssikringen, og at der 

ikke udbetales penge, før arbejdet er godkendt (AB92/ABT93). 

 Kvalitetsniveauer aftales med bygherren som standardbetingelser, men de skal være klare og 

entydige. Byggemøderne er omdrejningspunktet for diskussionerne om kvalitetssikringen, 

ligesom formændene er væsentlige partnere i at overholde aftaler og få dem effektueret. 
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 Det anvendte kvalitetssikringssystem skal være projektspecifikt. Det kan omfatte en fast 

kontrol af de væsentlige produkter og processer, som kan give anledning til skader på sigt, 

en løbende kontrol gennem den daglige dialog på pladsen om det, der foregår, samt mangel-

afhjælpningen. Kvalitetssikringen skal være en del af aftalegrundlaget (ABT93) og akkor-

den, så man kan uddelegere ansvar, samt skabe tillid og ejerskab. 

 Det er centralt for kvaliteten, at rådgiverne kommer på pladsen og fører fagtilsyn, meget 

gerne dagligt. Tilsynsnotater skal være opgavespecifikke og koordinerede. Men det opfattes 

som et problem at få rådgiverne til at komme på pladsen i tilstrækkeligt omfang, hvilket ofte 

skyldes, at der ikke sættes ressourcer nok af til denne tilsynsopgave. 

 Mock-up, prøveopstillinger og førstegangsudførelse er forskellige former for metoder til at 

få afklaret, hvordan opgaverne skal løses, og hvordan kvalitetsniveauet skal være som refe-

rencepunkt for håndværkerne. Det kan samtidig sikre, at bygherren og eventuelt brugere kan 

få syn for sagen om, hvad de vil få leveret - og vil derved medvirke til forventningsafstem-

ning. 

 Den løbende kvalitetssikring sker ved brug af kontrolskemaer, men det daglige tilsyn er vig-

tigt for at fastholde niveauet og for at få den løbende dialog med håndværkerne. Det går galt, 

hvis man ikke har tid til den løbende opfølgning. 

 Dokumentation af det udførte arbejde er vigtigt ikke mindst for de dele, der lukkes inde. Der 

er efterhånden udviklet gode og effektive digitale systemer, hvor man kan registrere, hvad 

der er produceret med fotodokumentation af det udførte arbejde. Ligeledes foretages modta-

gekontrol af leverede materialer. 

 Mestergennemgang og egenkontrol skal sikre, at hver enkelt underentreprenør afleverer 

mangelfrit. Heri kan ligge en procesaftale om, at det ene fag skal aflevere mangelfrit, før 

næste fag går i gang. Grundlæggende er der en holdning om, at en underentreprenør skal ha-

ve gået sit eget arbejde efter, inden han kan aflevere. Det kontrolleres derefter af byggele-

delsen. Bonus eller rosende ord kan hjælpe på den proces. 

 Den løbende mangelgennemgang bør prioriteres, efterhånden som dele af byggeriet er fær-

digt. Dette minimerer omfanget af slutarbejdet og gør afleveringen og slutkontrollen betyde-

ligt enklere. 

 Den gode procedure for mangelgennemgang før afleveringen er, at alle har udført deres del 

forinden, som angivet ovenfor. Den endelige gennemgang begynder mellem 1-3 måneder 

før projektafleveringen og omfatter en gennemgang med byggeledelsen eventuelt sammen 

med underentreprenørerne og en før-gennemgang med bygherrens rådgivere med mellem-

liggende udbedringer. Der er stor fokus på at kunne aflevere mangelfrit. 

 Endelig skal der tænkes i commissioning
1
 - ind i hele byggeriets planlægning fra tidligt i 

projekteringen, hvor man skal have planlagt afprøvningen af de tekniske installationer med 

hensyn til deres funktionsdygtighed. I den forbindelse er de aktører, der skal varetage driften 

af bygværket, vigtige partnere. 

                                                
1  (samordnet design og idriftssættelse - den dokumenterede proces, som styrer kvaliteten i hele byggeforløbet 
med en veltilrettelagt og økonomisk overskuelig drift) http://www.grontmij.dk/DK/Ydelser/Byggeri/facilities-
management/Commissioning/Pages/Commissioning.aspx   

http://www.grontmij.dk/DK/Ydelser/Byggeri/facilities-management/Commissioning/Pages/Commissioning.aspx
http://www.grontmij.dk/DK/Ydelser/Byggeri/facilities-management/Commissioning/Pages/Commissioning.aspx
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 Det går galt, når aftaler ikke overholdes, når grænsefladerne ikke er fastlagt rigtigt, når kva-

litetssikringsplanerne ikke er i orden, når arbejdet bliver for presset, når rådgiverne ikke ud-

fører fagtilsyn i tilstrækkeligt omfang, og når en underentreprenør har en økonomisk dårlig 

entrepriseaftale. 

Entreprenørernes syn på den gode kvalitetskultur 

Den gode kvalitetskultur ligger bl.a. i en god faglig og professionel opdragelse, d.v.s. at aktøren vil 

den gode kvalitet. Men ud over gerne at ville, skal han også vide hvordan, og han skal have mulig-

hed for at kunne.  

Winch (2010) taler om ”a culture of improvement” og om, at en måde at dyrke og styrke dette på er 

at kanalisere denne dynamik positivt, således at passende værdier medierer mellem motivation og 

den adfærdsmæssige respons. De centrale elementer i skabelsen af en kultur for forbedringer er em-

powerment, uddannelse, organisatorisk læring, tilpasning af incitament og den øverste ledelses op-

bakning” (Winch, 2010, 330). Det gælder ideoplægget, byggeprogrammet, projekteringen og udfø-

relsen, og det hænger sammen med økonomi og tid – den berømte trekant (Winch 2010). 

I det følgende er samlet de vigtigste statements, som entreprenørernes projektledere har givet udtryk 

for, jf. bilag, kapitel 1.5. 

 Den gode kvalitet starter med bygherren og de værdier, som han lægger for byggeriet, og 

som er nært knyttet til økonomien, tidsplanen og projektmaterialet. 

 Forudsætningerne er den gode byggeproces, og at der kan etableres en gensidig ligeværdig-

hed parterne imellem, hvor man respekterer hinanden og de aftaler, der indgås. Der skal væ-

re en generel holdning om, at man skal behandle folk ordentligt. Det er desuden en forud-

sætning, at der er tid og ressourcer nok til at styre processen, så man kan følge op og være 

opdateret hele tiden. 

 Den bløde lederstil forsøger at skabe respekt gennem handlinger, dialog og samarbejde, 

mens den hårde kører den mere stringente kontraktstyring. Det ser ud til, at der er ved at ske 

en ny balance mellem den hårde form hen imod den mere bløde, hvor værdighed og gensi-

dig respekt tildeles øget betydning og skaber grundlaget for et bedre samarbejde. 

 Kompetencer og holdninger skal være på plads, før den gode kvalitetskultur kan etableres. 

Det gælder både byggeledelse, formænd og håndværkere. De menneskelige egenskaber er 

vigtige på lige fod med de faglige evner. Det er også derfor, der satses meget på sammen-

sætning af teams, hvor man kender de personer, som skal medvirke, og de underentreprenø-

rer, som man skal entrere med. Når nye skal inddrages, skal der sættes tid af til oplæring og 

tilpasning. Det er derfor også vigtigt, at bemandingen er så stabil som muligt igennem hele 

byggeprocessen. 

 Den traditionelle samarbejdsform indbyder til konflikter. Derfor søges der efter andre veje 

med involvering af alle på alle niveauer ved at skabe tillid til det indbyrdes samarbejde, hvor 

man bliver rost frem for udskældt, og hvor der gøres en indsats for, at det er rart at komme 

på arbejde. Det handler om respekt, anerkendelse, tillid og involvering, samt om måden 

hvorpå man kommunikerer. 

 God styring af byggepladsen, af byggepladsforholdene og af byggepladsorden er med til at 

skabe en god kultur. En indhegnet plads uden adgang for uvedkommende, god byggelogistik 
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og god ryddelighed er indikatorer på, at der er styr på tingene. Især oprydning og orden skal 

sættes i system og fastholdes gennem aftaler og uddelegering af ansvar, samt en konstant 

fokus og overvågning. 

 Plan for arbejdsmiljøarbejdet er i dag en helt fundamental ting, der skal være styr på. Nu 

hedder det ”nul ulykker hver dag”, med en holdning om, at man ikke må gå på kompromis 

med sikkerheden. Projektledere har selv sikkerhedsbrillerne på, når de har deres daglige 

rundtur på pladsen. Og de udfolder en udtalt hård og konsekvent reaktion, når de ser, at sik-

kerheden ikke opretholdes. 

 Mønsterrunderinger er efterhånden en selvfølge, hvor hyppigheden øges fra hver 14. dag i 

forbindelse med sikkerhedsmøderne til næsten dagligt. 

 Sikkerhedskørekort eller opstartsmøder for alle med et stærkt og instruktivt budskab om, 

hvordan sikkerheden skal varetages, er gængse aktiviteter. 

 Arbejdsmiljøkoordinatoren er udpeget, enten som en særlig person eller som én blandt byg-

geledelsen, idet der også er en opfattelse af, at projektlederen selv bør have sikkerhedskoor-

dinatorkompetencen, fordi det er ham, der træffer beslutningerne. 

 Når kulturen ikke fungerer, skyldes det, at enkelte faggrupper suboptimerer, når enkelte per-

soner udviser uheldig adfærd, når nogen begynder at fuske med deres arbejdsopgaver, og 

når der sker for stor personudskiftning. 
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Entrepriseformernes betydning 

Interviewene med entreprenørernes projektledere blev en beskrivelse af den gode byggeproces set 

fra entreprenørernes synsvinkel og med primært fokus på totalentreprise. Derfor blev der som nævnt 

indledningsvist også gennemført enkelte interviews med projektledere fra rådgivende arkitekter og 

ingeniører for at få uddybet og nuanceret fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer. 

Der ligger mange forestillinger, fordomme og egne erfaringer i de fortællinger, som vi har fået for-

talt i denne søgen efter viden om, hvordan de forskellige entrepriseformer fungerer i praksis. De ud-

sagn, der er grundlaget for de følgende siders beskrivelse, er præsenteret i bilag, kapitel 2. En 

grundlæggende konklusion er at: 

Der er fordele og ulemper ved alle de gængse entrepriseformer i 

forhold til den gode byggeproces og aktørernes indflydelse 

En mere nuanceret forståelse af entrepriseformernes karakteristika kan synliggøre og forbedre ud-

gangspunktet for at minimere ulemperne og drage nytte af fordelene. Interviewpersonernes syns-

punkter på entrepriseformerne som styringsmæssige rammer er opstillet i skemaform nedenfor. 

Totalentreprisen 

Aktør Fordele Ulemper 

Bygherren Bygherren kender prisen og tiden for 

byggeriet, og hvis han evner at beskrive 

sine ønsker til byggeriet tilstrækkelig 

godt, så vil han også vide, hvad han kan 
forvente at få. 

Det er vanskeligt for bygherren at sikre, 

at alt er beskrevet i detaljer i et udbud i 

en totalentreprise, blandt andet fordi 

selve projekteringen ikke er gennem-

ført, og bygherren fraskriver sig mulig-

heden for sen indflydelse i processen. 

Arkitekten 

og  

rådgiverne 

Rådgiverne kender den entreprenør, der 

skal gennemføre byggeriet, og der er 

derfor gode muligheder for en dialog 

om metoder, materialer og bygbarhed 

mellem de projekterende og de udfø-
rende. 

Beslutningskompetencen ligger hos en-

treprenøren alene, der ikke behøver at 

tage særlig hensyn til de tanker og idé-

er, som arkitekten eller de rådgivende 

ingeniører finder hensigtsmæssige. Især 

arkitekten kan føle sig sat ud på et side-

spor, hvor han alene skal levere en fa-
cadeløsning. 

Entrepre-

nøren 

Entreprenøren sidder for bordenden og 

kan styre slagets gang. Han kan entrere 

med de rådgivere i projekteringen, han 

ønsker, og han kan tilsvarende entrere 

med de underentreprenører og leveran-

dører, som han ved, han kan samarbejde 

med, og som kan levere varen. Det kan 

han gøre tidligt i forløbet og dermed 

inddrage dem i projekteringen. Dette 

skaber mulighed for at etablere et team 

af partnere og aktører, som kan samar-

bejde og følges igennem processen i et 
mere eller mindre kontinuert flow. 

 Entreprenøren hæfter for den fastsatte 

tilbudspris og tid, samt skal påtage sig 

det fulde ansvar for de risici, der er for-

bundet med et bygge- udviklingspro-

jekt, hvor han har fastsat pris og tid på 

et ofte spinkelt grundlag. 
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Det er som nævnt almindeligt, at totalentreprenørerne har opbygget et netværk af underentreprenø-

rer og leverandører, som de erfaringsmæssigt ved kan levere den vare, der kræves, og som de ved, 

de kan samarbejde med. Det betyder, at der i totalentreprenør–underentreprenørrelationen er op-

bygget en form for social alliance, hvor det for underentreprenørerne har stor betydning at ”være 

inde i varmen”.   

Totalentreprisen er karakteriseret ved, at prisen på opgaven ligger fast efter kontraktindgåelse med 

bygherren. Det er entreprenøren, der sidder for bordenden og træffer beslutningerne ud fra bygher-

rens skitse og byggeprogram samt aftalen med bygherren vedrørende projektets budget og tid. 

Sidstnævnte forhold kan principielt kun justeres, hvis bygherren fremsætter nye ønsker. Tilsvarende 

er bygherren forpligtet til at modtage de bygningsmæssige løsninger, som totalentreprenøren leverer 

indenfor de kravspecifikationer og rammer, der står i udbudsmaterialet og kontrakten. 

I totalentreprisen gives tilbud på et projekt med en lav detaljeringsgrad – og entreprenøren skal have 

alt med i tilbuddet. Han er derfor også afhængig af, at underentreprenørerne ikke finder grundlag 

for at fremkomme med ekstraregninger senere i forløbet. 

Der skal ligge en effektiv organisation bag en totalentreprise for at udnytte frirummet for optime-

ring af produktionsprocessen. En væsentlig fordel ligger som nævnt i totalentreprenørens mulighed 

for at inddrage egne folk og udvalgte underentreprenører tidligt i projekteringsprocessen.  

På den anden side vedkender flere projektledere sig, at de arkitektrelaterede ydelser undertiden ned-

prioriteres ved totalentrepriser. Arkitekter er i forbindelse med andre entrepriseformer vant til at væ-

re kontraheret direkte af bygherren, hvilket giver dem en direkte dialog med denne, mens de i en to-

talentreprise reelt fungerer som arkitektrådgiver for entreprenøren. 

Den direkte dialog med bygherren anses af arkitekter for central for at kunne afdække dennes kon-

krete behov og ønsker under maksimale frihedsgrader for det arkitektoniske løsningsrum. Det er op-

fattelsen, at totalentreprenørerne oftest tilstræber de billigste løsninger i et produktionsperspektiv og 

i mindre grad dyrker kvaliteten af byggeriet og bygherrens langsigtede behov. Et byggeri tager som 

bekendt en begrænset tid at opføre, men skal fungere i en meget lang årrække. I levetidsperspektivet 

kan omhu og omtanke i valg af løsninger og materialer gøre en enorm værdimæssig forskel, og her 

synes parternes indflydelse på beslutningsprocesserne endnu ikke at have fundet en ideel form in-

denfor rammerne af totalentreprisen. 

Entreprenørerne vedkender da også, at de nok sætter nogle flere grænser for arkitekternes idérigdom 

og udfoldelser, ligesom man vil gå efter kendte afprøvede løsninger frem for nye ukendte.  

Totalentreprenørerne giver i stor udstrækning udtryk for, at de ser fordelen ved totalentreprisen ved, 

at de er med i byggeriet fra start af, hvilket gør, at de bliver betydelig mere engageret og forpligti-

get. Deres ejerskab bliver større ved en totalentreprise. Det drejer sig om at få folk til at tage ejer-

skab til det, der skal bygges. Det giver en god holdning til og stemning i projektet. Det giver pro-

jektindflydelse og en viden om, hvad det er for et byggeri, der skal bygges fra dag 1. 

For tidsplanen er der den fordel, at man kan minimere udbudstiden og i øvrigt har mulighed for at 

optimere forløbet fra første dag. Totalentreprenøren vil selvfølgelig gevinstmaximere sine ydelser 

så meget som muligt, når han har indgået en aftale. Spørgsmålet er så, om han vil bruge kontrakt-

modellen eller samarbejdsmodellen. 
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Kontrakt-modellen (Hjallerupmodellen) er den almindelige model, hvor man vælger de underentre-

prenører, som man kan bearbejde, indtil man får en tilpas lav pris. Det kan føre til hård topstyring 

og sub-optimering og dermed til konflikter i enhver grænseflade i projektet og mellem fagene, hvor 

hver især vil beskytte sit. 

Samarbejdsmodellen (Lean-modellen) vil satse på tværfaglighed, samarbejde og minimering af 

spild. Denne model bliver af flere fremhævet som bedre til at maksimere indtjeningen end kon-

traktmodellen. 

Hovedentreprisen 

Aktør Fordele Ulemper 

Bygherren Bygherren kan være med i hele pro-

jekteringsforløbet. Han vil ofte have 

en direkte kontakt og dialog med arki-

tekten og har mulighed for at beslutte 

store og små detaljer om byggeriet helt 

frem til der foreligger et hovedprojekt, 

som kan gå i udbud. 

Bygherren kender ikke pris og tid før 

projektet har været i udbud, og han 

ved derfor ikke, om han reelt kan gen-

nemføre byggeriet, dvs. han skal bære 

en usikkerhed ved at investere i et pro-
jekteringsforløb. 

 

Arkitekten og 

rådgiverne 

Arkitekten og rådgiverne har den for-

del, at det er dem, som sidder for 

bordenden igennem hele projekte-

ringsperioden frem til udbuddet. De 

har den direkte dialog med bygherren 

og kan sikre, at det projekterede er så 

fyldestgørende som muligt ud fra det, 

som bygherren vil have. 

Det er ikke umiddelbart muligt for 

rådgiverne at inddrage de udførende i 

projekteringen og derved heller ikke 

muligt at optimere valg af metoder og 

materialer og udveksle viden om byg-

barhed af det projekterede byggeri 
med entreprenøren.  

Entreprenøren Entreprenøren ved præcist, hvad det 

er, bygherren og arkitekterne ønsker, 

der skal bygges, hvilket optimerer 

hans mulighed for at fastsætte den rig-

tige pris og tid. Han kan desuden 

trække på sit netværk af underentre-

prenører og -leverandører, dvs. han 

bestemmer, hvem og hvordan samar-
bejdet skal foregå igennem udførelsen. 

Entreprenøren har ikke været med i 

projekteringsforløbet. Der er derfor en 

tilpasningsperiode efter udbuddet, 

hvor der er behov for at få tilpasset 

projektmaterialet til den måde, som 

entreprenøren finder mest hensigts-

mæssigt. Denne tilpasning er der sjæl-

dent sat midler af til for arkitekten og 

ingeniørerne, som derfor heller ikke 

finder det hensigtsmæssigt at skulle 

ændre på noget, de mener, er gjort 
færdigt. 

 

En hovedentreprise er karakteriseret ved, at der foreligger et færdigt projektmateriale, som er ud-

budt til udførelse. Det er det rene cut mellem, hvornår rådgiverne har ansvaret for byggeriet, og 

hvor når ansvaret overgår til entreprenøren. 

Det er den opdeling, som arkitekterne og rådgiverne klart foretrækker, hvor bygherren har stor ind-

flydelse på, hvad der bliver bygget. På en hovedentreprise har entreprenøren kun svag indflydelse 

på det, der skal bygges. Hovedentreprenøren får sit honorar for at koordinere og optimere proces-

sen. Der er sjældent sat penge af til, at rådgiverne kan efterprojektere de ændringer, som entreprenø-
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rens valg af alternative metoder kunne give anledning til. Der savnes måske en fase mellem projek-

tering og udførelsen i en hovedentreprise, hvor entreprenøren og rådgiverne får mulighed for at ko-

ordinere og tilpasse bygbarheden med inddragelse af entreprenørens viden. 

Dette problem får man især ved offentligt byggeri med EU udbudsreglerne, hvor man ikke må præ-

cisere metoder og materialer i udbuddet. Det vil sige, at rådgiverne foretager denne udredning og 

fastlæggelse af metoder og materialer, ganske simpelt for kunne udarbejde udbuddet og kalkulere 

den pris, byggeriet realistisk kan udføres udført for (men som ikke må fremgå af udbuddet). Her 

skal entreprenøren selv foretage de samme detailprojekteringer uden at kende til den dybtgående 

viden, som rådgiverne måtte have. Disse konkurrencebestemte vilkår skaber altså et vist dobbeltar-

bejde. 

Desuden vedkender rådgiverne sig, at de ikke er helt så skarpe til at fastlægge tidsplaner for en byg-

geproces som en entreprenør, men at de skal gøre det alligevel i hovedentreprisen. Den fremhæves 

af rådgiverne som en svær opgave, da man ikke kan lave en virksomhedsspecifik tidsplan, som af-

spejler den valgte entreprenørs optimale forløb. 

Fagentreprisen 

Aktør Fordele Ulemper 

Bygherren Bygherren kan være med i hele pro-

jekteringsforløbet, hvor han vil have 

en direkte kontakt og dialog med arki-

tekten og har mulighed for at beslutte 

store og små detaljer om byggeriet i 

hele projektperioden. Han har ansvaret 

for styringen af udførelsen og kan be-

stemme hvilke entreprenører og leve-

randører, der skal udføre projektet. Det 

betyder, at han umiddelbart kan styre 

detaljer, der har betydning for om-

kostningerne, og han har mulighed for 

at tilpasse sine beslutninger hele pro-

cessen igennem. 

Ulempen er, at bygherren ikke kender 

pris og tid, før projektet er gennemført 

og han skal bære alle risici selv. Han 

skal desuden tage ansvaret for al koor-

dinering, ikke blot i projekteringen 

men også i udførelsen, hvor han skal 

styre leverancerne fra rækken af in-

volverede og individuelle fagentrepre-
nører og leverandører. 

 

Arkitekten og 

rådgiverne 

De rådgivende arkitekter og/eller in-

geniører sidder for bordenden – på 

vegne af bygherren - igennem hele 

projekteringsperioden frem til udbud-

det. De har den direkte dialog med 

bygherren og kan sikre, at det projek-

terede er så fyldestgørende som muligt 

ud fra det, som bygherren ønsker. Det 

vil desuden være disse parter, som ofte 

på bygherrens vegne skal varetage sty-

ringen af udførelsen, hvilket betyder, 

at de i højere grad skal sikre, at projek-

tet er bygbart. 

 

Det er endnu vanskeligere for rådgi-

verne at inddrage de udførende i pro-

jekteringen, fordi de adskilte fagentre-

prenører kendes sent. Det minimerer 

muligheden for at optimere valg af 

metoder og materialer, da fagentrepre-

nørerne sjældent tages med på råd. 

Rådgivernes eventuelle mindre erfa-

ring med at styre en udførelsesproces 

kan betyde, at de ikke får afsat tid og 

ressourcer nok til denne opgave. 
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Entreprenøren Entreprenørerne ved præcist, hvad det 

er, bygherren og hans rådgivere øn-

sker, der skal bygges, hvilket optime-

rer hans mulighed for at fastsætte den 

rigtige pris og tid. Som fag-

entreprenør har han desuden den for-

del, at han kan koncentrere sig om at 

levere det, som står i kontrakten, og at 

han kan sende ekstraregninger, når og 

hvis projektmaterialet er ukomplet, el-

ler bygherren fremsætter yderligere 

ønsker til leverancen. 

Opgaven er begrænset og udfordrin-

gerne er mindre for entreprenøren, 

hvilket er begrundelsen for, at det ofte 

er yngre lederkræfter, der sættes på 

opgaven. Der er fokus på, om der er 

opgaver, som ikke er beskrevet i ud-

budsmaterialet, som kan give anled-

ning til forhandling af pris og ekstra-

regninger. Desuden er samarbejdet og 

koordineringen mellem de involverede 

fagentreprenører begrænset, hvilket 

vanskeliggør faseskiftene og grænse-
fladerne.  

 

Fagentreprisen er karakteriseret ved, at bygherren eller bygherrens rådgivere har ansvaret for hele 

processen inklusive udførelsen. Fagentrepriserne går i udbud hver for sig, og bygherrens interesse i 

laveste pris eller valg af lokale håndværkere tæller typisk mest. Muligheden for at bygherren eller 

hans rådgivere kan skabe eget netværk og kendskab til fagentreprenører på lige fod med totalentre-

prenørerne er i mange tilfælde begrænset. 

I en fagentreprise ligger planlægning og styring hos bygherrens byggeledelse, hvor der derfor bør 

sættes særlige midler af til styring af udførelsesprocessen. Det er imidlertid nærmest en tradition at 

minimere udgifterne til byggeledelsen af en fagentreprise, selv om koordineringsopgaven kan være 

vanskeligere. Eller som en bygherrerådgiver siger: ”når vi når til udførelsen, så er rådgiverhonoraret 

næsten brugt op”. 

Den gode fagentreprise kræver, at der foreligger et godt gennemarbejdet projekt. Alle skal være klar 

over, hvad der skal leveres, hvordan det skal produceres og af hvem, samt hvor grænsefladerne er 

mellem de enkelte fagentrepriser ligger. I princippet er der således større krav til projektmaterialet i 

en fagentreprise. Man får en skarpere pris på en fagentreprise, men den er vanskeligere at styre og 

indebærer større risiko for bygherren.  

Problemet i fagentrepriser er, at fagentreprenører arbejder i hver deres ”små kasser”, og at de har 

hver deres dagsorden. Der er ikke umiddelbart store incitamenter til det fælles samarbejde. Fagen-

treprenørerne er ikke bundet af de samme loyalitetsforhold, som de kan have til de store totalentre-

prenører, hvor de får mange opgaver. 

Et udbud i fagentreprise skal være meget præcist i forhold til det tegnede og beskrevne materiale, 

fordi alt andet er til ekstra betaling. Hvis de projekterende ikke har forberedt arbejdet i tilstrækkelig 

grad, så kan det altså blive dyrt for bygherren.  

Da man typisk konkurrerer på laveste pris, så vil fagentreprenørens fortjeneste ofte være knyttet til 

den økonomi, der kan hentes på ekstraopgaver og leverancer fx  i forbindelse med projekteringsfejl 

eller mangler i beskrivelserne. Et tilbud på en fagentreprise er afgivet specifikt ift. udbudsmateria-

let, mens alle afvigelser forhandles mht. økonomi og tid. 
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Den gode og den mindre gode byggeproces 

En konklusion er at: 

Alle entrepriseformer kan resultere i et godt eller dårligt resultat, og 

den gode byggeproces kan opnås ved alle entrepriseformerne 

Men der er absolut forskel på, hvor let eller svært, det er at opnå det gode resultat, ligesom der er 

forskel på betingelserne for, hvad det er, der gør processerne lettere eller sværere at gennemføre.  

Rammerne for at gennemføre byggeprocessen under de forskellige entrepriseformer er som bekendt 

ganske simpelt forskellige. Desuden rummes der indenfor de enkelte entrepriseformer ganske varie-

rende måder at gennemføre byggeprocessen på. Og disse måder kan så være den gode måde eller 

den mindre gode måde for henholdsvis bygherre, arkitekter og rådgivere eller entreprenør. 

Den generelle konklusion er, at der kan bygges gode byggerier med gode processer og gode resulta-

ter med alle entrepriseformer, men det kræver forskellige hensyn, forudsætninger, kompetencer og 

styringsmæssige værdier, for at det lader sig gøre.  

Den afgørende forskel ligger i, om byggeprocessen gennemføres på 

den gode måde eller den mindre gode måde i de forskellige entreprise-

former 

I nedenstående oversigt opregnes den gode måde og den mindre gode måde for de 3 respektive en-

trepriseformer.  

Totalentreprisen 

Den gode måde  at inddrage bygherren i projekteringsarbejdet og give ham mulighed for at 

medvirke til at træffe beslutninger om valg af materialer, metoder mv. 

 at sikre et godt samarbejde mellem entreprenør, arkitekt og rådgivere i et 

team, hvor arkitekten får et nødvendigt spillerum til at sikre det gode byg-

geri ift. bygherrens ønsker.  

 at alliere sig med gode kendte samarbejdspartnere,  

 at skabe den gode organisering og byggeproces, samt skabe grundlaget for 

en løbende kvalitetssikring og mangelaflevering.  

 at der er en fortsat dialog mellem rådgivere og entreprenør bl.a. gennem et 

velplanlagt fagtilsyn. 

Den mindre   

gode måde 
 at entreprenøren lukker af for indblanding fra bygherre, arkitekter og rådgi-

vere.  

 at entreprenøren kører processen alene ud fra sit eget økonomiske subopti-

meringsperspektiv. 

 at gennemføre udførelsen gennem en ren kontraktstyring uden involvering 

af de udførende led, og med begrænset tilsyn af rådgiverne. 

 at valg af produkter og metoder sker ud fra de billigste katalogpriser. 

Entreprenørerne siger desuden selv, at hvis en bygherre eller arkitekt vil være sikker på at få bygget 

det hus, der er tegnet, så skal de ikke vælge en totalentreprise. 
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Hovedentreprisen 

Den gode måde  at gennemføre den i et tidligt udbud, så entreprenørerne kan inddrages i 

projekteringen.  

 alternativt at sikre, der er lagt en ekstra fase ind mellem projekteringen og 

udførelsen efter udbuddet, som sikrer en koordinering og tilpasning af pro-

jektmaterialet mellem entreprenørerne og rådgiverne/arkitekterne, inden 

udførelsen går i gang.  

 at alliere sig med gode kendte samarbejdspartnere.  

 at skabe den gode organisering og byggeproces, samt skabe grundlaget for 

en løbende kvalitetssikring og mangelaflevering.  

 at der er en fortsat dialog mellem rådgivere og entreprenør bl.a. gennem et 

velplanlagt fagtilsyn. 

Den mindre   

gode måde 
 at der ikke er mulighed for, at sikre en dialog mellem entreprenører og råd-

givere/arkitekter, fx når der ikke er sat penge og tid af til denne dialog, eller 

der ikke er skabt et rum for samarbejde og dialog.  

 at gennemføre udførelsen gennem en ren kontraktstyring og med begrænset 

tilsyn af rådgiverne. 

 at der er mere fokus på hvilke forglemmelser eller mangler, der er i pro-

jektmaterialet, som man kan forlange ekstra betaling for at levere. 

 

 

Fagentreprisen 

Den gode måde  at bygherrens projektledere bruger de samme metoder som totalentreprenø-

ren med hensyn til at skabe teamwork, samarbejde, koordinere både i pro-

jekteringsfasen og under udførelsen. Det kræver grundlæggende en god 

portion erfaring og ekspertise i denne ledelsesopgave.  

 at projektmaterialet er så fyldestgørende som muligt og at bygherren for-

står, at selvom han kan ændre sine beslutninger, så bør han undlade at gøre 

det så snart, der er lavet aftaler med fagentreprenørerne.  

 at der er stor fokus på faseskift og grænseflader og et velplanlagt fagtilsyn. 

 at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til byggeledelse. 

Den mindre   

gode måde 
 at udbyde et ikke helt gennembearbejdet projekt og så lade de enkelte fa-

gentreprenører om at udføre deres opgaver på et utilstrækkeligt informati-

onsgrundlag.  

 at der ikke er skabt grundlag for nogen dialog, samarbejde eller fællesskab 

på pladsen. 

 at gennemføre udførelsen gennem en ren kontraktstyring og med begrænset 

tilsyn fra rådgiverne. 

 at der er mere fokus på de forglemmelser eller mangler, der er i projektma-

terialet, som der kan forlanges ekstrabetaling for. 

 At der ikke er fokus på faseskift og grænseflader eller noget særligt fagtil-

syn, hvilket skaber grobund for konflikter og svigt. 
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Metodeelementer fra partnering og lean construction 

I den kvantitative undersøgelse blev der spurgt til, om der i byggeprocessen var anvendt partnering 

aftaler, eller om processen var gennemført ved brug af procedurer fra lean construction (trimmet 

byggeri). For begge dele var det absolut begrænset med positive svar på disse spørgsmål. På den 

anden side fremgik det af andre spørgsmål, at mange af de metodeelementer, der er knyttet til part-

nering og lean construction, faktisk er anvendt i stort omfang. 

I denne kvalitative undersøgelse går samme forhold igen, idet den gode byggeproces, samarbejdet 

med underentreprenører og sikring af kvaliteten og kvalitetskulturen peger på anvendelse af den or-

ganisering, struktur og planlægningsmetoder, som er kendetegnet ved blandt andet partnering og 

lean construction. 

Ovenstående beskrivelse af de forskellige entrepriseformers fordele og ulemper antyder således om-

ridset af en ny kontraherings-, styrings- og leveranceform, som kunne bygge på og inddrage ele-

menter af disse nye samarbejdsmodeller og de metoder, de er baseret på. Denne tilgang kan i visse 

henseender ses i de bestræbelser, som udviklingsarbejdet i VærdiByg repræsenterer i disse år. Der 

har ikke i nærværende undersøgelse været mulighed for at forfølge dette spor nærmere. 
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BILAG 

Kapitel 1 Interviews med projektledere fra entreprenørerne  

Dette afsnit indeholder svarene fra de 14 interviews af entreprenørernes projektledere. Gennemgan-

gen af interviewene har fulgt en række trin, hvor først de enkelte interviews er blevet skrevet ned, 

derefter er udsagnene for hvert tema samlet og skrevet sammen for især de udsagn, som går igen i 

flere af interviewene. Endelig er al teksten redigeret mht. at forenkle og gøre udsagnene mere nor-

mative, men er stadig udtryk for det, som er blevet sagt. Det er ikke muligt i denne analyse at se, 

hvem som har sagt hvad. Det er fællesnævneren for det fortalte, som er resultatet. 

Kapitlets er opbygget i 5 afsnit, et for hvert af følgende 5 fokuspunkter: 

1. Et byggeprojekts økonomi og tidsplan 

2. Den gode byggeproces 

3. Styring af underentreprenører og –leverandører 

4. Kvalitetssikring og mangelgennemgang 

5. Den gode kvalitetskultur 

1.1 Et byggeprojekts økonomi og tidsplan  
Dette afsnit vil ikke være en gennemgang af, hvordan man laver den rigtige økonomiske kalkule og 

tidsplan. Det vil i stedet være en fortælling om de forudsætninger og fremgangsmåder, som de in-

terviewede har fortalt, de mener, fungerer bedst for dem.  

Bygherrens ønsker og behov, konkretiseret ved byggeriets målsætning og kvaliteten af projektbe-

skrivelsen, bliver fuldstændig afgørende for at skabe rammerne for den rigtige projektøkonomi og 

den gode tidsplan. Jo mere man ved, om hvad der skal bygges og hvilke ønsker bygherren har, jo 

bedre kan man lave beregningerne, indhente undertilbud og planlægge processen. Der blev derfor 

brugt mere energi i interviewet på at få belyst, hvad den gode projektbeskrivelse indeholder, frem 

for om hvordan økonomien beregnes på. 

Det ultimative succeskriterium for virksomhederne er økonomi, men den gode økonomi er uløseligt 

forbundet til den gode planlægning og styring af såvel budgettet, tiden og processerne. Samtidig øn-

sker man at skabe og styrke relationerne for at sikre sig indtjening også på kommende projekter.  

1.1.1 Den gode planlægning – målsætning, udbud og budget 

Ud over, at der skal være tilstrækkelig penge til at bygge for, er tid, klare aftaler og forventningsaf-

stemning med bygherren, som et nødvendigt grundlag for at kunne udforme det gode budget. Det 

gode byggeri har en klar formulering af, hvad outputtet skal være, dvs. hvad der er succeskriterierne 

for byggeriet. Det betyder, at projektet er defineret ordentligt og entydigt, og at alle ved, hvad det 

er, man skal bygge. Det er en forudsætning, at man har det bygbare projekt til tiden, så man kan nå 

at bestille materialer og sætte sig ind i projektet. 

Det er rådgivernes opgave, at give bygherren en god og sober vejledning og et realistisk billede af, 

hvad denne kan få for pengene. En rådgiver peger på, at bygherren er i markedsprisernes vold især 

på hoved- og fagentrepriser, og at økonomien derfor reelt ikke kan styres. 
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Entreprenøren har banalt set en målsætning, at tjene penge, men for den gode entreprenør er dette 

bundet til en forståelse af, hvad der skal til, nemlig at de respekterer kunden, opfører sig ordentligt 

og professionelt, spørger ind til kundens behov, og afleverer byggeriet mangelfrit og uden ekstra-

regninger.  

Kendetegnet for det gode byggeri er, at man på et tidligt tidspunkt ved, hvad projektet indeholder, 

som gør, at man kan lave en god priskalkulation, som man kan styre efter. Det er samtidig byggele-

delsens vigtigste opgave, at sørge for at alle tjener penge, og at processen er god. Man skal være 

god til at planlægge tingene og definere en klar struktureret beslutningsfase. I priskalkulationen er 

det vigtigt også at sikre, at økonomien og ressourcekapaciteten hos de enkelte underentreprenører 

hænger sammen.  

Den gode planlægning indebærer  

 at man kan lave den gode tidsplan, som kan overholdes.  

 at man laver en risikohåndtering, så man er bevidst om hvilke risici, der er forbundet med 

byggeriet, så man kan minimere dem og håndtere dem.  

 at man laver en interessenthåndtering, dvs. finde ud af hvilke interessenter der er, og hvordan 

de skal håndteres, herunder bygherren og entreprenøren selv, men også myndigheder, nabo-

er, brugere, arkitekter, rådgivere mv.  

Dertil kommer, at det er nødvendigt, at man skal stille med det rette team med de rette kompetencer. 

Der skal samtidig være én til at have overblikket, som kan samle trådene fra det projekterede, øko-

nomiplanlægningen og tidsplanlægningen og som skal kunne overskue om projektet hænger sam-

men. Man skal kunne ”give and take” for at få tingene til at fungere, men det kan man bedst vurde-

re, når man kender folk. Prisen bestemmer, hvad det er for et kvalitetsniveau, der skal bygges efter 

dvs. materialevalg og løsningsmetoder. Der er en klar holdning til, at kunne indgå i ligeværdige af-

taler, hvor der er en gensidig respekt.  

Der er desuden kommentarer til udbudsmaterialet kvalitet og udbudstidspunktet. Det er erfaringen, 

der gør, at man bliver opmærksom på, om udbudsmaterialet er godt eller dårligt. Er materialet gen-

nemarbejdet, eller bærer det præg af, at rådgiverne ikke har været nede i detaljen. Faresignaler kan 

være, hvis der er synlige copy-paste fejl og passager, som tydeligt er hentet fra andre sager, mens 

ordet ”systemleverancer” fx kan signalere, at rådgiveren ikke har taget tilstrækkelig stilling til tin-

gene. Ofte er der ikke mængdeangivelser med tegningsmaterialet, hvilket også giver vanskeligheder 

for et tilbud. Det påpeges endvidere, at det er uheldigt, når et udbud bliver udsendt lige inden en 

sommer ferie med frist for tilbudsgivning fx 2 uger efter sommerferien. Er der desuden særlige krav 

til at håndtere forurening, vejrlig, eller er tidsplanen for stram, vil mange ikke være med. 

Det gennemprojekterede projekt, hvor alt er lagt fast, er det bedste grundlag for at få lavet det rigti-

ge budget, men ofte dikterer udbudsregler, at ikke ret meget kan fastlægges. Først efter en dialog 

med entreprenøren om, hvordan noget kan laves, kan man se på, hvordan priserne hænger sammen. 

1.1.2 Tidsplan 

Tidsplanerne tager som regel udgangspunkt i bygherrens ønsker om afleveringstidspunktet, mens 

flere arbejder med både en tilbudstidsplan og så den reelle procestidsplan. Man kan ikke planlægge 

økonomien uden at have en tidsplan, bemandingsplan osv.  
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Bygherren leverer en udbudstidsplan, der typisk kun består af start og sluttidspunkt og restriktioner 

ved overskridelse. Flere giver dog udtryk for, at der kan være forskel på den tidsplan, som ligger i 

udbuddet og den, som de rent faktisk kommer til at følge. Som regel er tidsplanen, som er fastsat af 

en bygherrerådgiver, fastsat på et spinkelt grundlag.  

En rådgiver peger på, at en af udfordringerne er de ambitiøse og pressede tidsplaner. Det tager ofte 

bygherren lang tid at beslutte sig for at bygge, men derefter skal det så gå meget stærkt. Det er med 

til at gøre det sværere at sikre kvaliteten, og at man overholder, det man skal.  

I den gode udbudstidsplan er der lagt tilstrækkelig tid ind til projekteringen, til at lave tingene or-

dentligt i udførslen og lidt tid til de afvigelser, der altid kommer. Det kræver en kompetent bygherre 

eller bygherrerådgiver, der er i stand til at være realistisk i tidsvurderingen, men også at totalentre-

prenøren ikke er for optimistiske ved tilbudsgivningen for at sikre sig opgaven. Bygherren bør være 

mere på vagt, hvis rådgiveren accepterer tidsplanen uden kommentarer, end hvis rådgiveren er var-

som og stiller kritiske spørgsmål. De bygherrer, der bygger milepæle ind med dagbøder og juridiske 

krav giver ikke ligefrem grobund for samarbejde og ligeværdighed.  

Forudsætningen for en god tidsplan er snarere en større åbenhed om økonomien mellem de parter, 

der indgår i totalentreprise tilbuddet, gennem involveringen af først rådgiverne og siden underentre-

prenørerne. Ofte presses projektet af udbudstidsplanen, hvor bygherren har en forventning om, 

hvornår bygningen kan tages i brug. Nogle gange opleves tidsplanen som en fartplan, og er en tidlig 

indikator for, om det er noget man kan skabe et samarbejde med.  

At have taget forbehold for tidsplanen medfører som følge af udbudsregler, at tilbuddet ikke er 

”konditionsmæssigt”, men man kan og bør gå ind i dialog om tidsplanen med bygherren i tilbudsfa-

sen, hvis den er uhensigtsmæssig.  

Flere giver udtryk for, at de enten vil forsøge at få ændret en for stram tidsplan, eller helt lader være 

med at tage opgaven på sig. I praksis betyder det ofte, at byggeledelsen sørger for, at få tidsfristfor-

længelser, hver gang det er muligt for at skabe rum til den samlede proces, fx når/hvis bygherren el-

ler rådgiver kommer med nye ønsker eller ændringer. I hovedentrepriser er forventning ofte, at man 

”altid” får ekstra tid.    

Både mangel på forberedelsestid og en for presset tidsplan til gennemførelsen vil betyde, at bygge-

processen ikke får det optimale forløb. Det er ligeså skidt at forcere i projekteringen, som det er i 

udførelsen.  

Entreprenørerne deler typisk tidsplanen op i tid til projektering og tid til udførelsen, med en hoved-

tidsplan. Indenfor en række definerede milepæle, har entreprenørerne ofte vide rammer til at plan-

lægge deres egne arbejder. Viden om leverancetider og tilgængelighed hentes fx fra leverandørerne. 

Hvis tidsplanen er for detaljeret, kan man stirre sig blind på detaljerne.  

Mange arbejder i udførslen med rullende planlægning, last planner, der skaber engagement og in-

volvering hos de udførende. Underentreprenørerne behøver ikke kende det reelle afleveringstids-

punkt – men skal bare holdes op på de indgåede aftaler. Tidsfristforlængelse, som følge af fx pro-

jektændringer, behøver ikke nødvendigvis komme dem til gode. Det kan være en god idé at afholde 

procesgennemgangsmøde med underentreprenører så tidligt som muligt for at få skabt rammerne 

for tidsplanen, fx rækkefølgen af aktiviteterne. Hovedtidsplanen er kontrakttidsplanen, mens pro-

cestidsplanen er den, man kører efter.  
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Der skal være tid før opstart til at planlægge og handle; dvs. ikke lodret opstart. Det handler om at 

få mulighed for at gennemskue projektet, og finde de kritiske ting: Det handler ikke om detaljerne 

på dette tidspunkt, men om de overordnede rammer. Det handler også om at allokere de rigtige res-

sourcer/kompetencer, dvs. den rigtige mand med de rigtige kompetencer til de forskellige opgaver.  

Tidsplanen skal være tilpasset – ikke for stram eller løs, ligge rigtigt i forhold til årstiderne og tilgo-

dese tid til en ordentlig afleveringsfase med både mangelgennemgang og mangelafhjælpning inden 

afleveringen til bygherren.  

Byggeprocessen bliver problematisk, hvis tidsplanen bliver for stram og giver anledning til force-

ring. I praksis er det ikke usandsynligt, at prisen kan gå ned, hvis man får mere tid. Nogle mander 

gerne op og ned så det passer med byggerytme og tidsplan, mens de fleste foretrækker, at have et 

godt flow i tidsplanen, med en rimelig fast bemanding. Det er ofte fordyrende at mande for meget 

op og ned, at starte og stoppe opgaver, at flere faggrupper skal arbejde på samme område på samme 

tid, eller hvis man må lave ekstraordinære løsninger for at nå opgaverne indenfor tidsrammen.  

Udgangspunktet er bedre med et forløb, hvor den ene er færdig, før den anden skal ind. Det giver 

bedre økonomi og bedre kvalitet. For lang tid kan omvendt betyde, at man ikke strammer sig nok an 

og begynder at sløse. 

Mange projektledere tager udgangspunkt på at sikre optimale betingelser for entrepriserne på den 

kritiske vej, og sætter den samlede aflevering fra underentreprenørerne en tid før den endelige afle-

vering til bygherren – for at skabe sig selv et handlerum. Det handler om at optimere processen, at 

”rydde motorvejen”, og så gælder det ellers bare om at nå den planlagte ”færge”.  

Der er mange, der undervurderer tiden til myndighedsprojekt og myndighedsgodkendelse. Det kan 

godt tage 2-3 måneder. En god ide at der er en gravetilladelse og man sender et fundamentsprojekt 

ind med angivelse af kloak mv. og får det godkendt, for så kan man komme i gang med jordarbejdet 

fundamenterne og råhuset.  

1.1.3 Billigste pris kontra mest fordelagtig pris 

Såvel entreprenører som rådgivere vil helst ud i et tilbud, hvor andre elementer end prisen spiller en 

rolle, og hvor det gerne skulle være det bedste projekt, der vinder og ikke det billigste. Dvs. hvor 

projektorganisationen fx er vigtigt, hvor arkitekturen, energi og bæredygtighed spiller en rolle, og 

hvor man kan komme ind og præge projektet. Man vil gerne konkurrere, men helst på det samlede 

projekt, hvor det samlede holds kompetencer vurderes. Kvalitet i det samlede byggeri er vigtigt at 

kunne dokumenter. Man vil gerne være de bedste, men ikke nødvendigvis de billigste. 

Det fremhæves, at selvom et tilbud som udgangspunkt er lidt dyrere end andre, så kan det godt være 

sådan, at når byggeriet er færdigt, så kan det godt blive det bedste for bygherren. Tildelingskriterier 

som fx ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” synes således at være i høj kurs. 

1.1.4 Fremgangsmåde – beregning af prisen 

Økonomien skal være en god gennemarbejdet beregning af kostprisen, plus prisen for de risici, der 

findes ved risikovurderingen, plus den ønskede fortjeneste 

Der er fire elementer, der er grundlæggende for den gode beregning af priskalkulation: 

- projektet skal granskes grundigt i detaljen for, hvad bygherren forventer og kan få 

- der gennemføres en risikoanalyse, hvor risici prisfastsættes   
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- der udarbejdes en tids- og opgaveplan, som tager hensyn til den kritiske vej 

- der sikres et godt samspil mellem folkene på pladsen, som sikrer, at processen kan forløbe 

uden de store interne gnidninger 

Dette kræver tid til at granske og planlægge ned i detaljen sammen med projektteamet. Der er både 

juridiske betingelser og udførelsesmæssige betingelser. Det er ikke sådan, at man vil bygge for en-

hver pris, men man kan godt justere prisen lidt ned for at blive mere konkurrencedygtige, hvis man 

forventer, at der kan ske en optimering i projekteringsforløbet. Hvis man går ned i pris, sker det på 

bekostning af dækningsbidraget. Projektøkonomien bliver kun stram, hvis du har regnet forkert.  

En god projektøkonomi grundlægges altså gennem kvaliteten i tilbudsgivningen, hvor man skal væ-

re sikker på, at man har prissat alt grundigt hele vejen ned igennem projektet. Forudsætningen er, at 

den der kalkulere ved, hvad han/hun gør. Der gøres også en indsats for at optimere prisen, fx kan 

underentreprenører og underleverandører medvirke til at finde de gode løsninger og de tilhørende 

priser. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at lade underentreprenøren om at måle mæng-

derne op, hvor BIM er meget anvendeligt. Man skal dog være opmærksom på, om de i tilbuddet 

regner med lidt for store mængder for selv at kunne dække egen risiko ind, hvor der ofte er større 

tiltro til de underentreprenører, man kender og normalt samarbejder med.  

Der skal være en god sammenhæng imellem opgave, økonomi og tid. Man bryder generelt tidspla-

nen op, så der er klarhed over, om der er god tid eller tiden er presset, for så bliver det dyrere. Hvis 

opgaven er kompliceret, fx ved at der skal bygges på en lille plads og i højden i stedet for på et stort 

område, så bliver det også dyrere og tager længere tid, fordi det kræver større logistik, der kan kun 

sættes få sjak i gang ad gangen og alle skal ”slås” om pladsen. Hvis man må bruge en underentre-

prenør, som kan være billig, men ikke har helt så velkendte og udbyggede kompetencer, så skal der 

afsættes økonomi til en tættere styring og kvalitetsopfølgning.  

Hvis der findes procestekniske incitamenter, kan man finde på at vælge et dyrere tilbud fra en un-

derentreprenør end det, der indgik i selve tilbuddet på totalentreprisen. Det sker fx, hvis det dyrere 

tilbud kan betyde, at arbejdet kan gennemføres hurtigere fx ved at vælge en facade som leverandø-

ren kan producere til lager, og/eller at facadeopsætningen kan gennemføres på meget kort tid og 

samtidig spare på varmeforbruget, fordi man derved indhentede noget tid inden vinteren. Derved 

spares, der på en anden front. Her kan man i en totalentreprise tænke i helheder i stedet for optime-

ring indenfor specifikke fag.  

1.1.5 Budgetafdækning, kalkulation 

En totalentreprise kræver længere forberedelse end fx en hovedentreprise, fordi der er mange aktø-

rer involveret. 

Der skal desuden være et godt bogholderisystem, som sikrer, at man hele tiden kan følge med i, 

hvordan det går, og hvor der månedsvist kan blive gransket, om planen holdes ud fra konkrete data. 

Projektlederne giver udtryk for, at de gør meget ud af at afklare tingene løbende – mens de er aktu-

elle. Det giver måske flere uenigheder nu-og-her, men fjerner dem senere og styrker på den måde 

samarbejdet.  

Der er forskellige fremgangsmåder budgetafdækningen gennemføres på. I tilbudsfasen opdeles pro-

jektet minutiøst i detaljer – ned til et niveau, som hvis man selv havde underentreprisen. Man regner 
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det hele igennem og der regnes altid på årskostpris. Det handler om lødighed i projektet – at gøre 

det ordentligt. Der deles op i bidder, der kan verificeres. Grænsefladeproblematikker prissættes også 

fx mellem rådgivere og udførende, samt mellem forskellige fag indenfor de udførende. Det kan fx 

tænkes, at man indhenter priser både på underentreprenørerne enkeltvis, men også en pris på nogen, 

der kan levere flere priser samlet. Det sidste kan også bruges til, at underentreprenører, der har flere 

af entrepriserne, udpeger en række grænsefladeproblematikker, som ikke kommer frem, hvis man 

bare havde spurgt den enkelte underentreprenør. Tilsvarende prissættes den nødvendige organisati-

on. Der laves risikovurdering helt ud på de enkelte ting, fx hvad er risikoen på rådgiveren, de enkel-

te underentreprenører osv.: ”Hvad er naturen i det enkelte job”.  

Erfaringspriser er ofte en første god indikator for, at der er et godt budget, fx kvadratmeterprisen og 

antal etager i forhold til byggeriets art, kompleksitet eller risici, der kan få betydning for tidsplan-

lægning. Vigtigst er dog detailkalkulationer, der primært består af:  

 Kostprisen på materialer, materiel, underentreprenører og egenproduktion og desuden 

o byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger 

o styringsomkostninger, hvor mange funktionærer er der behov for til opgaven  

o faste kapacitetsomkostninger, der ofte er større hos de større entreprenører  

 Risikotillæg på mellem 1½-3-5 %, vurderes fra sag til sag  

 Fortjenesten, der varierer, men helst skal ligge på minimum 5 %  

Man skal altså dyrke sin kostpris i tilbudsfasen – ved at hente tilbud hjem fra underentreprenører, 

underleverandører og egenproduktion. Der indhentes typisk tilbud fra fx fem underentreprenører på 

hver entreprise. Den billigste pris sættes ind i kalkulationen. Der er ikke tid til at inddrage andre 

hensyn. Man forsøger at beregne de enkelte poster så skarpe som muligt. Kun få ting prissættes ud 

fra erfaringspriser som fx byggepladsomkostninger. Risikotillæg lægges først på den samlede pris 

for ikke at komme til at regne risiko på risiko. Risikotillæg og fortjeneste vurderes fra gang til gang 

og aftales på højeste plan med fx regionsansvarlige eller direktionen, hvor også konkurrence- og 

markedssituationen og egne behov betragtes. Det bedste er, at ligge lige under den næst-billigste 

pris.  

Nogle deler byggeriet op i forhold til BIPS-standarder, hvis nøglepriser bruges som referencegrund-

lag. Ved kalkulationen lægges til og fra ud fra projektbeskrivelsen og de særlige forhold, der skal 

tages hensyn til. Hvis afvigelser fra referencen ligger indenfor 10-15 %, så er det okay. 

Kalkulationsafdelingen regner typisk tilbudskalkulationen. Så snart sagen er en kontrakt og ikke 

længere et tilbud, så omgøres tilbudskalkulationen til en arbejdskalkulation. Det kan her være en 

god idé, at lave et overdragelsesmøde mellem kalkulationsafdeling og byggeledelse – fx to dage ude 

i byen på en stor sag, hvor teamet gransker hele byggesagen, gennemgår grundlaget for produkti-

onskalkulationer og overfører kalkulationens tanker for projektets gennemførsel. Herefter udfører 

byggeledelsen en produktionskalkulation, der holdes op imod posterne i tilbudskalkulationen – og 

eventuelle afvigelser diskuteres. Det er produktionskalkulationen, som byggeledelsen skal stå på 

mål for – ikke tilbudskalkulationen. Hvis der er negative afvigelser, nedskrives sagen.  

På baggrund af produktionskalkulationen skal der nu ”handles” materialer, materiel og underentre-

prenører. Har man et fuldstændig overblik over tilbudskalkulationen, er det simpelt at følge med, 

om det holder, og om der bliver købt rigtigt ind til det, der er beregnet. Hvis man kan spotte en mu-
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ligt udgift, så bliver den lagt ind i budgettet. Det er ikke sikkert, at listepriserne anvendt ved kalku-

lationen er korrekte, og ved store mængder er der mulighed for at handle priserne ned. Der kan fx 

også handles ind i udlandet. Man kan ofte få den kvalitet, man vil have, hvis man forstår at stille 

kravene. Men man skal hente de produkter hjem, som er de letteste at få lavet som en slags stan-

dardprodukter, mens det, der er vanskeligere, måske skal hentes herhjemme, hvor det er muligt at 

kontrollere. Når der er handlet ind, laves produktionskalkulationen til et budget under udførslen 

Alle projektledere giver udtryk for, at der gennemføres en minutiøs priskalkulering med prisind-

hentning fra alle samarbejdspartnere. Det fastlægges en kostpris, suppleret med en risikobedømmel-

se, som bl.a. hænger sammen med en lødighedsvurdering på løsningerne, kapacitetsvurdering hos 

de enkelte samarbejdspartnere mv. Risikoen ligger ofte på 3-5 %, men kan variere mellem 0-10 %. 

Dækningsbidraget bør ligge på 12-14 %, men gør det sjældent.  

For totalentreprenøren er det i projekteringsperioden, at der kan tjenes penge ved, at der netop sker 

en optimering gennem samarbejdet mellem arkitekter, ingeniører på den ene side og entreprenører-

ne på den anden, hvor der hele tiden søges efter den bedste løsning til den bedste pris. Der benyttes 

månedlige stadeopgørelser, der sikrer, at man ved hvordan økonomien holder i forhold til budgettet. 

I hovedentrepriser modsat totalentrepriser er projektmaterialet allerede produceret, og ligger til 

grund for underentreprenørernes prissætning, så der er ikke så mange åbne spørgsmål ved tilbuds-

givning, som i en totalentreprise.   

Rådgiverne laver også budgetter for projekterne bl.a. med oplægget til udbudsmaterialet. Her base-

res priserne ofte på prisbøger/prisdata, der er indbygget i sigmasystemet og tegneprogrammet, som 

gør, at man kan hente priskuranter, der er opdaterede ud fra generelle erfaringer. Men rådgiverne 

kan også finde på at ringe til en entreprenør og spørge om, hvad ting koster.  

1.1.6 Budgetoptimering, risikoafdækning 

Risikoafdækningen, men også optimeringsprocesserne under projektering og kalkulation bliver cen-

trale for entreprenørernes mulighed for at realisere et overskud. Risikoen er størst på totalentrepri-

sen, hvor bordet fanger, mens hovedentrepriser og fagentrepriser blot skal dække det, som er be-

skrevet i udbuddet, ellers sender man ekstraregning. 

Et centralt element i projekteringen er entreprenørens budgetoptimering. I arbejdskalkulationen er 

der budgettal for hvert eneste materialeindkøb eller leje, funktionærgage eller entreprise, der skal 

indkøbes. Der projekteres eksempelvis i ”pakker”, der kan sendes i udbud, hvor det kontrolleres, at 

det kan hentes billigere hjem, eller om noget med fordel kan lægges sammen eller splittes op. Hele 

tiden sammenlignes de indkomne tilbud, med det budgetterede, hvor ambitionen er, at optimere 

budgettet, dvs. at tjene penge. ”Vi gør alt for at udnytte markedskræfternes frie spil”, dvs. der for-

handles med flere. Man sørger hele tiden for, at kontrakten indeholder den ydelse, der skal leveres. 

Ydelsen skal være intakt og underentreprenørerne skal have kapacitet (materielt og menneskeligt) 

og kompetencer til opgaver, samt være til rådighed på det nødvendige tidspunkt. Budgettet skal 

overholdes. Der kan imidlertid være nogle vitale entrepriser, som entreres med tidligt, hvor prisen 

måske ikke optimeres i samme grad. Her er kompetencer, ressourcer mm. Vigtigere, fx projekte-

ringskompetencer. Det betaler man måske lidt mere for.  

Projektlederne peger på en lang række usikkerhedsforhold og risici, der skal vurderes i projekterne. 

I interviewene nævnes blandt andet risici forbundet med følgende: 
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- jordarbejdet, herunder arbejde under jorden, vanskelige jordbundsforhold, grundvandssænk-

ning og spuns, og hvor man ikke altid ved hvilke problemer, der kan opstå, før man begyn-

der at grave  

- projektets kompleksitet, fx 

o antal etager også i relation til byggepladsens fysiske udformning og mulighe-

der/begrænsninger 

o hvor meget teknik, der er behov for  

o om der er noget, der skal ryddes eller nedrives  

- om der er myndighedsarbejde, der skal gennemføres og/eller krav fra kommunen, der fx kan 

stille særlige funktionskrav til brandsikkerhed, miljøet, mv. 

- specifikke projektændringer  

- samarbejdsrelaterede problemer fx ineffektivitet, dårlig samarbejde, konflikter mellem parter-

ne, uoverensstemmelser mellem kontrakter, forskellige fortolkninger af kontrakter og be-

skrivelser etc. 

- manglende kompetencer hos såvel bygherre, rådgivere, som underentreprenører  

- uforudsete vejrlig og vinterproblemer  

- konjunktur-relaterede risici fx prisernes variation over byggeperioden. 

Hvis der er lavet en fejlberegning på mellem 0-5 %, så kan man oftest lede og styre sig ud af pro-

blemet, mens en fejlberegning på 5-20 % vil betyde en projektstyring op ad bakke. 

Som projektleder må man sikre sig, at der er klare aftaler om økonomien i forhold til bygherre og 

rådgivere, når der laves ændringer og præciseringer, som ikke fremgår af projektmaterialet. 

1.1.7 Økonomi- og tidsstyring 

Økonomi, tid og proces er alle indikatorer på byggeriets aktuelle status. Derfor skal man sikre, at 

der sker en løbende opfølgning på, hvordan økonomi og de tidsmæssige milepæle overholdes.  

Man kan styre underentreprenørerne gennem en god tidsplan, ligesom tidsplanen kan bruges til at 

gennemskue og vise, om der er styr på tingene. Det er helt grundlæggende, at man er ærlig fra start 

af, så problemerne kan løses up front og ikke på bagkant. Det er samtidig lige så vigtigt, at man 

udøver en meget håndfast ledelsesform, hvor det har konsekvenser, hvis ikke aftaler overholdes.  

Arbejdstidsplanen udformes på baggrund af udbudstidsplanen. Men man kan ikke bare sidde og la-

ve en tidsplan alene og forvente, at alle vil/kan køre stramt efter den. Man kan fx ikke lægge planer 

2 år frem i tiden til den sidste skyggeliste. Det vil gå galt. Men man kan lave så realistisk en tidsplan 

som muligt, som så kan bruges som aftalegrundlag overfor de, der ikke kan opføre sig ordentligt.  

Enkelte af projektlederne bruger cyklogrammer til deres planlægning af tiden og processerne (areal- 

eller stedbaseret tidsplanlægning). Problemet kan imidlertid være, at underentreprenørerne ikke al-

tid forstår, hvordan de skal bruge disse, men når de har forstået det, så kører det meget fint. 

Projektlederen laver gerne en tidsplan for de kommende 3 måneder, som tages ud af en produkti-

onstidsplan, der er noget grovere. Underentreprenører fastholdes i, at de holder det, de lover med 

hensyn til tid og økonomi. Projektlederen trækker i betalingerne, hvis aftalerne ikke overholdes. 

Man skal have styr på, hvad det er, der stjæler tiden og på det juridiske grundlag. Hvis du ikke har 

styr på dine aftaler og din jura som projektleder, så er du i problemer. Det gælder også, hvis bygher-

ren vil have yderligere ekstraarbejde, hvor man må forhandle intenst og tage slagsmålet fra start af 
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og få skabt en afklaring, inden man går til underentreprenøren. Det er vigtigt at skabe forståelse hos 

bygherren, hvad det er, han har at vælge imellem, så der kan træffes de rigtige beslutninger. Det 

sker ved at være ærlig og lægge forskellige beslutningsmuligheder frem med tilhørende økonomi og 

tid på, så bygherren ved, hvad det er for konsekvenser forandringerne betyder. 

Opfølgning af økonomien styres på baggrund af arbejdskalkulationens fx 15-20 poster, som kan 

følges op med færdiggørelse og hvor alle udgifter bliver ført ind i et økonomisystem løbende, så 

man kan se, hvordan det hele går. Der laves budgetopfølgning og mellemkalkulationer med en bud-

getovervågning dagligt af en økonomimedarbejder, hvor alt løbende bliver ajourført i systemet. Li-

ge som en række faste udgifter er budgetteret i budgettet ud fra forventninger, og som løbende bli-

ver faktureret. Man kører et realistisk pessimistisk budget.  

Ofte honoreres underentreprenører efter a conto begæringer, på baggrund af stadeopgørelser, så de 

får ikke hele betalingen, før det, der mangler, er lavet. En gang om måneden bliver økonomien gen-

nemgået med samtlige entrepriseledere. Der laves økonomiske fremskrivninger på budgettet og ef-

terfulgt af en statusgennemgang af byggeriets økonomi, tid og proces typisk med firmaets ledelse. 

Her belønnes ærlighed mht. til problemer og udfordringer, så der er klarhed og kan findes løsninger.  

Der laves en minutiøs gennemgang af alle projektposter, hvor der refleksivt korrigeres fremadrettet. 

Eksempler er korrektion for varierende stålpriser og overvurderet forbrug af byggestrøm. Frem-

skrivningen skal forhindre katastrofer. Et godt økonomiopfølgningsprogram kan hæve kvaliteten af 

økonomistyringen. 

På sager af en vis størrelse kan man på udvalgte tidspunkter, fx når henholdsvis 15 % og 50 % af 

budgettet er anvendt, holde statusopfølgning på økonomi, tid og proces fx med kalkulationschefen, 

økonomichefen mfl. Herved sker en erfaringsopsamling, og man har et overblik over, hvordan sa-

gen bliver. Efter 50 % forbrug af budgettet, skal man have prøvet alle processerne, så der burde ikke 

komme flere overraskelser. Her kan man samtidig med fordel holde opfølgning med bygherren. 

Der kan tjenes mange penge ved at styre materialestrømmen just in time, hvis totalentreprenøren 

planlægger for produktionsfolkene, så tingene kører på en måde, så underentreprenørerne føler sig 

godt serviceret. 

1.2 Den gode byggeproces 
De interviewede er alene spurgt om, hvordan de mener den gode byggeproces kan etableres og 

hvilke metoder, de mener, er de bedste. Det er altså ikke hvordan, de ofte bliver nødt til at gøre, el-

ler hvilke metoder, der ikke er gode. Det, vi gerne vil have frem her, er deres erfaringer om, hvad 

der er bedst for at opnå den gode proces og kunne aflevere byggeriet til tiden, prisen og uden mang-

ler. 

1.2.1 Bygherren og forventningsafstemning  

Det er vigtigt at have et godt samarbejde med bygherren og/eller hans rådgivere. Det bedste er, hvis 

man har en bygherre, der er professionel, som er en god med- og modspiller og at han ved, hvad han 

vil have for de penge, han har og den tid, der kan afsættes til opgaven.  

De bedste bygherrer er de professionelle eller dem, der hyrer en professionel rådgiver. Det værste er 

en bygherre, der ikke kan beslutte sig, eller at alting skal igennem en politisk proces eller bruger-

grupper. 
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”Det er bygherren vi bygger for og ham vi servicerer. Vi lever af at bygge for folk”.  

Der skal bruges tid og energi på at afstemme forventningerne til byggeriet sammen med bygherren 

og til at finde den kritiske vej igennem byggeopførelsen. Forventningsafstemningen omfatter blandt 

andet særlig forventninger til bygningens form, kvalitet, finish, løbende samarbejde om løsninger, 

indstilling på gensidighed. 

Temaer som beboerhåndtering, brugerinvolvering, organisering, proces, logistik, kvalitet, sikkerhed 

kan være sådanne yderligere elementer. Vægt på troværdighed, samarbejde, krav til tidsplanlægning 

og procesplanlægning kan indgå i en fælles forventningsafstemning med bygherren.  

Man skal desuden forholde sig til, hvordan man vil kommunikere, der skal laves en kommunikati-

onsplan både med hvem, hvornår og om hvad. 

Man skal virkelig sikre, at den forventningsafstemning ikke sker for sent, men up front. En plan for 

forventningsafstemning og en beslutningsplan er vigtig i forhold til bygherren.  Bygherren må ikke 

blive en flaskehals. Forventningsafstemning skal ske up front. 

 

 

 

Det overordnede mål må være, at få så stort et sammenfald af bygherrens behov – kontraktens ind-

hold og det færdige resultat. Figuren illustrerer, at de 3 forhold ikke behøver at hænge helt sammen, 

men jo mere man får de tre områder til at være i overensstemmelse, jo mere tilfreds bliver bygher-

ren.  

Store projekter bruger minimum ½ år til projekteringen med beslutningslister, hvor ejer og lejere 

medvirker til at godkende byggeriet hen ad vejen, som tingene bliver specificeret. I den proces kan 

man godt ændret på byggeriet i forhold til den første kontrakt, bare det kommer på det rigtige tids-

punkt, mens større ændringer der først kommer frem, når huset er projekteret færdigt, er dræbende. 

Når der er lavet en beslutningsplan med deadlines, som søges fastholdt og der er lavet en klar aftale 

om, hvordan evt. efterfølgende ændringer skal afklares, herunder hvornår og hvor meget, så kan 

man sikre, at det ikke ødelægger forløbet. 

Entreprenøren har den banale målsætning at tjene penge, men for den gode 

entreprenør er dette bundet til en forståelse af, hvad der skal til, nemlig at de 

respekterer kunden, opføre sig ordentligt og professionelt, spørge ind til 

kundens behov, samt afleverer byggeriet mangelfrit og uden ekstraregninger.  
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1.2.2 Projekteringsforløbet 

Faktisk er det sådan, at 90 % af totalentreprenørens projektøkonomi er fastlagt indenfor projekte-

ringsfasen. Det er der, du kan skrue et hus sammen, der kan bygges til prisen, tiden og kvaliteten, 

som kommer til at fungere. 

En workshop kan afholdes i starten af byggeriet med bygherren og hans rådgivere, arkitekten og in-

geniørerne, samt projektchef og hans funktionærer, hvor man søger at skabe den gode åbne dialog 

om den opgave, man skal i gang med og de beslutningsgange, der foreligger, samt den fælles pro-

ces, som man i fællesskab finder hensigtsmæssigt, så alle kan være tilfredse. Det er med til at sætte 

ansigter på – også internt i gruppen, og skaber en fælles forståelse for projektet. Det handler om fra 

starten at få en god oplevelse og lære hinanden at kende. Det er igennem denne dialog og afstem-

ning af løsninger, tidsplaner, materialevalg mv., der giver grundlaget for den gode byggesag, budget 

og tidsplan. 

Når så projektet går i gang, så udpeges en projekteringsleder på opgaven, som får ansvaret for sam-

arbejdspartnerne med arkitekter og rådgiver, myndigheder mv.  Vigtigt med et skæringspunkt, hvor 

totalentreprenøren har det fulde ansvar for det videre forløb. Der gives et eksempel på fremgangs-

måde, hvor arkitekten har frihed til at udvikle et stykke hen ad vejen før bordet fanger og totalentre-

prenøren overtager styringen.  

Det er ofte arkitektens bud på byggeriet i en totalentreprise, der giver udslaget for, hvem der vinder. 

Det er derfor vigtigt, hvem man går i udbud sammen med. Samarbejdet med rådgiverne og arkitek-

ter er noget, der besluttes, ofte som en del af en overordnet strategisk samarbejde, men er meget af-

hængig af byggeriets art.  

Et godt team og et godt samarbejde giver en projektleder et eksempel på, hvordan nogle ekstra op-

gaver kunne indgå i byggeriet uden ekstraomkostninger på grund af, at der blev etableret et godt 

forløb, hvor det endte med, at der blev råd og tid til det. 

1.2.3 Tid til projektering før der bygges 

En projektleder fortæller hvordan han har en drejebog for, hvordan projekteringsforløbet skal køre 

og hvor lang tid, det må tage. Der er en projekteringsperiode, en myndighedsperiode og en opførel-

sesperiode, og det handler om, at have tid til planlægningen og projektgennemgangen.  

Ofte er det sådan, at arkitektens og de projekterendes procesplan er anderledes, end den udførendes. 

Det skal man have til at hænge sammen. Ofte er det sådan i en totalentreprise, at man bygger og 

projekterer samtidig for at optimere tidsforbruget, men det optimale er jo, at der er projekteret fær-

digt, før man begynder at bygge. Det vil nemlig betyde, at man ved hvad man skal bygge, og man 

dermed kan lave den rigtige byggeproces.  

Man må hele tiden holde styr på, hvor man er på den kritiske vej, og hvor der er problemer, hvis 

man ikke holder den kadence, som byggeriets faser er fastlagt ud fra. En god måde er, at sikre at alt 

bliver lavet så tidligt, som det overhovedet er muligt. Der er ikke nogen grund til at vente med op-

gaver, som kan sættes i gang. Heller få dem lavet så tidligst som muligt, for ellers vil de bare give 

flaskehalse senere. Lav ting i god tid og lad være med at udsætte til i morgen, hvad der kan laves i 

dag. 
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Byggeprocessen bliver problematisk, hvis tidsplanen bliver for stram og giver anledning til force-

ring, bl.a. fordi det er dyrt at mande for meget op og ned, eller at flere faggrupper skal arbejde på 

samme område på samme tid.  

1.2.4 Organisering 

Det er vigtigt, at der udarbejdes en klar organisationsplan med en ledelse og ansvarsplacering for 

hele projektet, både for projektering og for udførelse, samt at de væsentligste entrepriseledere for 

udførelsen bliver koblet til projektet meget tidligt i forløbet, så de kan indgå i projekteringsarbejdet 

med de projekterende for at garantere bygbarheden. 

Det er centralt med én kompetent gennemgående projektleder, der deltager lige fra tilbud til bygge-

produktion. Der går altid noget tabt, når der sker en overlevering. En gennemgående person kan re-

degøre for de valg, der er truffet tidligere i processen.  

Man etablerer selv som projektleder sagsøkonomien, kontakten til samarbejdsparterne, starter pro-

jektet, og er med til den sidste mangel er udbedret. En projektleder giver udtryk for, at han ville væ-

re på hælene, hvis han kom ind midt i det hele – trykket i bund fra starten. Det er vigtigt at være 

med i projekteringsfasen, fordi den også fungerer som planlægning af udførslen.  

Det er vigtigt, at produktionslederen er en, der kan gennemskue projektet og at han under sig har en 

række entrepriseledere sædvanligvis delt op ud fra fagene. Det skal følge fagene og processen. En-

trepriselederne har så deres underentreprenører under sig, så kommandovejen er helt klar. 

En projektleder giver desuden udtryk for, at det handler om, at man har en god dialog, hvor det ikke 

gælder om at bekrige hinanden, men at finde fælles løsninger. Det skal være et samarbejde, hvor al-

le evner at give og tage. Man skal hjælpe hinanden, hvor det hele skal ende med, at bygherren er 

glad for det han får, og hvor rådgiverne og entreprenørerne er glade for det produkt, de har lavet. 

Det er vigtigt at kunne danne det rigtige hold, hvor projektlederne godt ved, hvem de vil have med 

på opgaven, så det kan fungere socialt, samarbejdsmæssigt, kompetencemæssigt – meget vigtigt. 

På samme måde får man indtryk af, at underentreprenørerne udvælges. Det vil sige hvem, der kan 

indgå i processen, samarbejdet og som man ved, har kompetencerne og ressourcerne og som måske 

er friske på at prøve noget nyt. 

En projektleder fortæller, at han laver en IOU plan (initiativ, orientering og udførende). Hvor det 

fastlægges, 1) hvem det er der tager initiativ til det, der skal sættes i værk, 2) hvem der skal sikre 

den nødvendige orientering og 3) hvem der har ansvaret for at få det udført. Så man ikke er i tvivl 

om, hvem der skal gøre tingene, når det deles ud på de forskellige faser. 

En vigtig del af en totalentreprise er, at få underentreprenørerne og egne entrepriseledere til at med-

virke til at diskutere bygbarhed, tidsplanlægning, løsninger, materialer, logistik mv, således at der 

meget tidligt kan skabes grundlaget for, at tid og økonomi kan resultere i en god byggeproces.  

Opfølgningen er så hele tiden, at tage udgangspunkt i fundamentet/ målsætningen og så sætte tinge-

ne i gang, følge op på hvordan det går og så justere, når der er behov, som en styringssløjfe. Lidt 

som en plan-do-tjek-act metode. Det vil sige man skal være i stand til at følge og korrigere den 

planlægning, som man har lavet.  
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Projektchefen skal være lidt fast i tandkødet, så det kan ende godt. Man skal lytte til ønskerne og ta-

ge det med, der kan lade sig gøre, men man skal være klar til at tage de ubehagelige beslutninger og 

gerne så tidligt som muligt - tag slåskampen fra start af. 

1.2.5 Kommunikation 

Det er helt gennemgående, at projektlederne bedst kan lide den direkte kommunikation, hvor man 

møder samarbejdspartnere og folk face-to-face.  

Et andet aspekt er ærlighed og troværdighed. Det er vigtigt, at alle rapporterer og kommunikerer, 

hvis der er noget, man bliver opmærksom på, når noget forløber uhensigtsmæssigt. Det handler 

desuden også om konsekvens og gennemslagskraft. 

Det er desuden vigtigt, at alle kan kommunikere med hinanden, så projektlederen ikke bliver ”fla-

skehals”;  

En projektleder giver udtryk for, at det handler om at skabe et forum og en ånd, hvor man kan tale 

åbent og ærligt om opgaverne, hvor man kan hjælpe hinanden og understøtte processen. Af samme 

grund kører han ikke noget benhårdt, når der ellers er skabt et godt samarbejde. Man snyder ikke 

hinanden, især ikke nogen man kender 

Det bliver flere gange påpeget, hvor vigtigt det er med en løbende ærlighed overfor såvel bygherren 

som for alle andre samarbejdspartnere – mød op og få talt ud om evt. misforståelser og få løst pro-

blemet, før det går i hårdknude, ellers er det for sent at få løst ordentligt. Derfor lægges der også så 

stor vægt på, at man kan vælger samarbejdsparterne selv og melder klart ud, hvad der er forventnin-

ger og aftaler. 

1.2.6 Forudsætningerne for den gode proces 

Det er en forudsætning, at der ligger et klart projekt. Hvis folk skal famle rundt i blinde, så kommer 

der ikke en god proces. Et klart projekt er en forudsætning for en god kontrakt og aftale med under-

entreprenørerne og dermed et godt forløb. Det handler om at lave det gode forarbejde.  

Man bliver nødt til at opføre sig ordentligt, for du møder folk igen. Branchen er så lille, så du møder 

de samme igen og igen. Hvis man ikke kan sætte sig ind i modpartens situation, så får du balladen.  

Det er vigtigt i starten, at man ved, hvad der skal bygges og kender til hvilke opgaver, der skal ufø-

res. Du skal sætte dig ind i projektet.  Det nytter ikke noget, at du prøver at styre væk fra pladsen og 

i øvrigt har mange andre opgaver og kun kommer og ser på byggeriet en gang imellem. Det handler 

i høj grad om at kende til processen og produktionsforholdene for at sikre, at det kan lykkes. Din 

byggepladsplan er vigtig og skal planlægges ordentligt. 

Det er en forudsætning, at man har en bygherre, som er i stand til at tage beslutninger og som har 

forstand på, hvad det vil sige at bygge og hvis han ikke har det, at han hyrer nogle rådgivere, der har 

det.  

Det er en forudsætning, at der sker en grundig afstemning af forventninger til, hvordan byggepro-

jektet skal forløbe, herunder møder, sikkerhed, kvalitet, samarbejde, orden, ansvarlighed mv, over-

holdelse af aftaler.  
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Det er en forudsætning, at projektlederen har kunnet sætte holdet, som han ved, kan løfte opgaven 

og i øvrigt ved hvilke værdier og holdninger, han står for. Det vil sige at man har medarbejdere som 

man kan stole på og som tager ejerskabet for opgaven, altså nogen der vil det her.  

Det er en forudsætning, at man respekterer hinandens arbejde og at folk deltager konstruktivt og 

motiveret. 

Det er en forudsætning, at projektet er rigtige bemandet, med de rette kompetencer og at samar-

bejdsrelationerne er til stede.  

En projektleder mener desuden, at hvis man arbejder fokuseret på at bruge Trim værktøjer, så har 

man nået et stort skridt i at opnå det fejlfrie byggeri. Det er en fordel, at det team der skal samarbej-

de, er det samme igennem flere byggerier, for så ved alle, hvad der forventes.  

En fast bemanding kan bedre finde ud af at samarbejde og bruge den erfaring, der skabes igennem 

byggeprocessen, hvor man bliver mere og mere dus med både byggeledelse de andre entreprenører 

og betingelserne for selve byggeriet. Jo mere man kender folk jo bedre, så det er lettere at lave for-

ventningsafstemning. Nye folk stiller krav om større opfølgning af projektlederen, så han ved, at det 

kører, som han ønsker det. I givet fald er der behov for flere ressourcer. 

Underentreprenørerne vil gerne blive inde i varmen hos totalentreprenørerne, så de gør, hvad de 

kan, for at samarbejdet kommer til at køre. De skal forstå, hvad det er for et marked, som en totalen-

treprise udgør og det skal de vise, de kan honorerer. 

1.2.7 Forberedelse og opstart af byggepladsen 

Der er en generel udmelding fra projektlederne om,  

at begynde at bygge før man er færdig med at projektere, det virker ikke. 

Det kan faktisk endda blive rigtig dyrt, fordi det betyder, at man ikke ved, hvad der skal tages hen-

syn til, om der er behov for tilpasninger og om de valg, der er truffet rent faktisk holder. Risikoen 

for at lave fejl er ganske simpelt større, hvis projektet ikke er færdigt, før man går i gang med ud-

førslen.  

Hvis man endvidere er presset i slutningen af projekteringen, hvor aftalerne skal indgås og man ikke 

har tid til at snakke detaljerne igennem med de enkelte, så koster det også. Små ting, der sikres til-

passet i processen, kan skabe en bedre proces. Omvendt er der ikke nogen, der taber noget på, at 

projektet er ordentligt planlagt – alle vinder på det.  

I forbindelse med forberedelse af selve byggeprocessen er det vigtigt med en minutiøs god planlæg-

ning af processen og fastlæggelse af en mødestruktur, samt med stor fokus på planlægningen af 

kvalitetssikringen og plan for sikkerhed og sundhed. 

Byggepladsplanen er central for byggeriet og sikre flowet.”At gøre det rigtige” er at gøre, hvad der 

er bedst for byggesagen”. Det handler om, at finde begrænsningerne ved den aktuelle byggeplads; 

hvad er de fysiske barrierer; er der nabohensyn mv. 

Leverancer til pladsen planlægges primært i forhold til de store leverancer, dvs. hovedleverancerne. 

Det er dem, der fylder. Det er de store leverancer, der styrer takten, og dem der kommer med på 
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Last Planner møderne. Man må have en stram leverancestyring. De mindre ting, hvor byggemarke-

det sender en vogn ud, er ikke problemet.  

Det er vigtigt for planlægningen af byggepladsen, at der tænkes på logistikken for til- og frakørsel, 

lagre, opbevaringer, affaldshåndteringen, hensyn til naboer, trafikken, folks færden i forhold til en 

kørende trafik. 

Flere projektleder giver udtryk for, at man på de store byggerier bør stilles mandskabsfaciliteter til 

rådighed, så alle sidder sammen, og at der er fælles kantine, samt fælles sikkerhedsmøder med alle 

på pladsen, hvor der også gives informationer. Når folk har alle informationer, dvs. helt ude hos den 

enkelte håndværker, så giver det større ejerskab til byggeriet i stedet for, at mester eller en formand 

skal fortælle videre.  

En fælles kantine giver mulighed for at holde fælles sikkerhedsmøder med alle, så får alle også be-

sked. Sådanne møder behøver ikke at være lange, men basere sig på, at der er lavet gode mønster-

runderinger, og så kan man jo bruge muligheden for at servere rundstykker. På disse møder bliver 

der også talt om værdierne for byggeriet, om behovet for den gensidige respekt, samt om at holde 

en god orden og hvordan man kan få samarbejdet til at fungere. 

Ejerskab til byggeriet er vigtigt hos alle parter og på alle niveauer. Det sker blandt andet ved at in-

volvere folk, afholde opstartsmøder, procesmøder, projektgennemgangsmøder. Man skal faktisk ta-

ge alle faggrupper alvorligt også de understøttende funktioner – man må ikke glemme nogen.  

Derfor afholdes opstartsmøder eller kick off møder. Disse møder er for alle. I nogle tilfælde afhol-

des løbende opstartsmøder, hvor den centrale sikkerhedsleder kommer ud og afholder instruktions-

møderne for alle nye på pladsen. 

Et af formålene med et opstartsmøde med leg og god mad er, at de mennesker man har været sam-

men med der, dem løber man ikke sådan om hjørner med dagen efter. 

På workshops laves fælles spilleregler om adfærden på pladsen og samarbejdet. Det sker også i for-

hold til bygherren og hans forventninger. Her dannes det værdisæt, man kan blive enige om, som 

hænges op med skilte og som der arbejdes med løbende igennem byggeperioden. 

Inden projektopstart afholdes procesmøde, hvor formændene er med, fordi det er dem, der rent fy-

sisk skal være med til at løse problemerne undervejs. Det er altså ikke mestre/konduktører, uden 

daglig gang på pladsen, der deltager. Opgaven er, at finde frem til, hvad der er den rigtige proces, 

og hvilken rækkefølge arbejdet skal laves, for at alt kan være på den ofte lille plads. Det kræver en 

dialog, for at få tilpasset processen, hvis der er noget, man er uenig i.  

Procesmødet fører frem til en procesplan og en produktionstidsplan. Det handler også om, at være 

tro imod aftalerne med underentreprenørerne. Det vil sige, der foreligger en udbudstidplan, en ho-

vedtidsplan og hermed også en produktionstidsplan. 

Der laves projektgennemgang med rådgiverne ved overtagelsen af byggeriet og totalentreprenøren 

laver derefter projektgennemgang med underentreprenørerne 

Man har gået projektet igennem, før man indgår en kontrakt, hvor man lige får talt om, hvad der er 

med og husket i tilbuddet. Men når de enkelte entrepriser skal starte op, så sker der en detaljeret 

projektgennemgang sammen med den enkelte underentreprenør og hans formand.  
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Denne projektgennemgang sker gerne sammen med arkitekt og ingeniør, mester og formand, samt 

byggeleder og projektleder, hvor projektet gennemgås og man får talt om hvor, der er behov for 

projektafklaringer. Når man starter, så laves der et projektopstartsmøde og så går man i gang. 

En projektleder fortæller desuden, at han gør meget for, at mødet sker på et forberedt grundlag dvs. 

hvis en konduktør møder op, uden at have se på materialet, så udskydes mødet til, han har haft tid til 

det. Det er desuden vigtigt, at formanden er med og hvis det er sådan, at en underentreprenør ikke 

ved, hvem der skal på sagen, så afventer man at lave projektgennemgangen, til han ved det, og han 

kan medvirke på mødet. 

1.2.8 Entreprisegrænseledelse 

Entreprisegrænseledelse er måske et behov på meget store projekter, hvor der er mange operatører 

på banen og måske også nogle, som ikke indgår i totalentreprisen, men som alligevel arbejdet tæt på 

total- eller hoved entreprenørens aktiviteter og måske endda overlapper.  

1.2.9 Mødestruktur og planlægningsværktøjer 

De forskellige møder og planlægningsværktøjer er en del af en værktøjskasse, hvor visse ting passer 

til nogle situationer og andre til andre. Man skal søge at bruge det, der skaber værdi for projektet. 

Det almindelige er, at afholder overordnede kontraktuelle byggemøder og økonomimøder med de 

enkelte underentreprenører, hvor man inddrager den økonomiske ansvarlige fra underentreprenøren. 

Her diskuteres tid, vejrlig og økonomi mellem parterne. Eventuelt gennemfører man fx en midtvejs-

evaluering med bygherren for at sikre, at projektet kører i den ønskede retning. 

Der kan også afholdes ugentlige bygherremøder, hvor der følges op overfor bygherren 

Byggemøderne afholdes enten hver uge eller hver 14. dag. Det er møder, som alle afholder systema-

tisk og med pligtmøde for både mester/konduktør og formænd fra alle underentreprenører. Her dis-

kuteres primært fremdriften af byggeriet, koordinering og de problemer, som må optræde hen ad ve-

jen. 

Desuden afholdes ugentlige formandsmøder, hvor der fastlægges en plan for de følgende uger. Det 

vil sige, at lastplanner modellen bruges i vid udstrækning, men med forskellige navne. Det er på 

formandsmøderne, at man laver ugeplaner, dvs. planer for, hvad der skal laves den kommende uge 

og hvor opgaverne koordineres imellem de forskellige underentreprenører. Det er formændene, der 

styrer møderne – indenfor de rammer, som tidsplanen udstikker. De har jo masser af kompetencer, 

som man kan få megen gælde af. 

Ugeplanerne sikrer desuden, at man kan styre leverancer og koordineringen med hensyn til brug af 

kraner og hejs. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt, at have byggepladsplanerne i møderum-

mene. 

Anvendelsen af forhindringslister i forbindelse med formandsmøderne skaber overblik over de pro-

blemer, som udestår og de, der er fundet løsninger på, samt hvornår problemerne er planlagt løst. 

Det er et godt grundlag for dialog om de forskellige problemer, som altid opstår. Det er et stærkt 

værktøj, men det kræver også ressourcer. Man skal bruge det, når det skaber værdi for projektet,  

Ved at prioritere tid til at lave ugeplaner og på opfølgningen kan man lettere overvåge, om aftalerne 

overholdes, og om der er problemer. Kolonnen ”opfølgning” bruges som indikator på, om sagen kø-
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rer som den skal. Entrepriselederne kan desuden bruge ugeplanen aktivt; ”at tage den med i bag-

lommen ud på pladsen, hver dag”. Herved kan de følge med i, om håndværkerne arbejder der, hvor 

det er planlagt og spørge ind til, hvis der er afvigelser fra planen.  

En indikator på, at noget ikke er i orden, er, når der på for mange opgaver står, at de ikke er udført 

eller under 80 % udført. 

Tavlemøder ude på pladsen, har til formål at alle, der skal være i et område, er med til at få informa-

tioner om, hvad der vil ske den kommende uge, hvilket sikrer en bred information.  

Sikkerhedsmøder afholdes minimum hver 14.dags og for langt de fleste med forudgående mønster-

runderinger. Det er en kontraktlig forpligtigelse, at sikkerhedsrepræsentanterne skal møde op på 

sikkerhedsmøderne, hvor nogle bruger at et afbud er forbundet med bod.  

Nogle projektledere har indført sikkerhedskørekort for alle, der skal ind på pladsen, og som alle skal 

have erhvervet sig, før de kan komme ind. Dette sker på introduktionsmødet, hvor man også får en 

mærkat på hjælmen, der viser, at man hører til på denne plads.  

Et kørekort gælder for en 3 årig periode. Det skal bæres synligt og deres uddannelse skal fremgå. 

Det handler om sikkerhed og adfærd. Kortet kan desuden anvendes som et kontrolkort, hvor man 

kan få et klip i kørekortet, hvis man ikke overholder reglerne.  

Endelig holdes ugentlige møder mellem byggelederne, hvor forskellige emner drøftes fx økonomi, 

konkrete udfordringer og/eller kommunikation. Det er byggelederne, der kender til leverancerne og 

de koordinerer indbyrdes om, hvad der rører sig – også mht. leverancer. 

Det er særlig vigtig at få styr på sikkerhed, ryddelighed og pladslogistikken, 

som altafgørende for et godt forløb. Halter det halter alt. 

 

Det er vigtigt, at der er fokus på og styr med den entreprise, der ”kører toget” dvs. den entreprise, 

som alle andre er afhængige af, hvilket i starten er betonnerne og senere ofte er tømrerne.  

En projektleder skal være den gode facilitator for entrepriserne, så deres dagligdag lettes. Det giver 

goodwill fra underentreprenørerne og betyder, at de giver igen, når der er behov.  

En projektleder fremhæver, at det er en fordel med rene snitfalder og entydige grænseflader mellem 

entrepriserne. Man skal ikke splitte op i for mange dele, selvom det umiddelbart koster mere. De 

penge tjenes ind ved en forenklet styring.  

Det er vigtigt, at arbejdet bliver struktureret, så man ikke administrere sig ihjel. Der er begrænsede 

funktionærer til rådighed, så der kan blive for meget, der skal følges op på, hvis man ikke arbejder 

struktureret med kvalitetssikring, afhjælpning, afklaringer mv. og sætte det ind i en organisering, så 

det er til at håndtere.  Man er jo ude på pladsen hele tiden og man svarer på spørgsmål hele tiden, 

men det er ikke altid, man får taget sig tid til, at få det skrevet ned og fulgt op på. 

Det gælder om at få indarbejdet rutiner, som kan fastholdes i processen. Det kan pludselig gå så 

hurtigt, at der ikke er afholdt et projektgennemgangsmøde i en lang periode. Rutinerne skal fasthol-

des og projektlederens vigtigste opgave er at spørge indtil, at disse rutiner fastholdes. 

Med hensyn til tidsplanlægningen så ser det ud til, at det er generelt med 2 og 5 ugers planer og en 

overordnet 3 mdr. plan, som hele tiden bliver korrigeret, men hvor man hele tiden skal sikre, at mi-

lepælene overholdes dvs. en rullende planlægning. Det er ved at være et accepteret koncept, som 
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bliver udbygget og forankret. Andre kalder det periodeplaner (fx 8-ugers plan) koblet med forhin-

dringslister.  

Tidsplanen skal sikre, at hvert fag har et område for sig før næste fag skal til. Så kan næste fag se på 

området, om alt er klart til det, de skal lave. Det handler mest om området er ryddeligt og sikkerhe-

den intakt. 

Det gælder om, at få folk med på den ene eller anden måde og få dem engageret. Man skal være god 

til uddelegering og få de rigtige mennesker til at arbejde med opgaverne. Egentlig så skal projektle-

deren ikke lave for meget, men derimod skal han overvåge og så sikre, at økonomien holder. Men 

det kræver gensidig tillid og respekt. Man skal stole på sine folk, og man vinder på at behandle folk 

ordentligt. 

Det gælder også i forholdet til håndværkerne, hvor man godt kan overlade et ansvar til den gode 

håndværker og få merværdi ud af det, fordi han kan løse et problem ud fra sin faglige vide og gøre 

det hurtigt, hvis han ikke behøver at spørge om tilladelse for hver en lille tilpasning.  

Formændene kan ofte selv løser nogle tidsmæssige problemer på et formandsmøde uden at bygge-

lederen skal gribe ind, men det kræver, at de tager et ejerskab til, at processen kom til at køre. 

En logistik og pladsmand kan være hensigtsmæssig, men kun på de store pladser. Han skal sikre lo-

gistikken med de store vogne og fjernelse af affaldet. Man kan bruge særlige ansvarlige for trans-

porter ud og ind på pladserne, hvor man skal bestille tid i forvejen 

Undervejs i forløbet arrangeres forskellige former for sociale events fx med en pølse med videre 

især når deadlines er nået, eller Pizza møderne, hvor bygherren kommer på byggepladsen og fortæl-

ler om byggeriet. 

Det handler også rigtig meget om at være til stede, at projektlederen også går rundt på pladsen dag-

ligt. Det er vigtigt at snakke med folkene ude på pladsen. Det er vigtigt at dyrke det gode samarbej-

de.  

Byggebranchen er ofte meget macho-præget, men det er ikke sådan, 

at de fleste ønsker at arbejde. 

Den gode byggeproces kan kendetegnes ved, at der er ro inde på byggekontoret, hvor håndværkerne 

ikke har brug for at komme for at få afklaret, hvad de skal lave eller hvordan et problem skal løses. 

Hvis der er for mange håndværkere i byggekontoret, er det tegn på, at det ikke kører. 

Enkle midler og investeringer kan skabe stor nytte imellem håndværkerne og underentreprenørerne 

fx kan en investering i en terrængående gaffeltruck, som alle underentreprenører kan bruge til at 

hjælpe med at flytte materialer, spare tid og skaber en bedre orden.  

Etablering af multisjak, kan have mange fordele. De kan hver især hjælpe lidt ind over hinandens 

faggrænser. Man kan lave et multisjak ved at kombinere en håndværker fra hver underentreprenør, 

som så kan gå sammen og lave alle udbedringerne i fællesskab. De enkelte underentreprenører har 

jo ansvar for deres, så det skal være deres folk, men man kunne godt sætte nogen sammen, der kan 

gå arbejdet igennem, måske også før man lave de forskellige mangelgennemgange. Så skal man ik-

ke lave så mange registreringer, som man skal følge op og administrere. Man kan lave rigtig meget 

på den tid, det tager at lave mangelgennemgange. Så jo mere der er færdigt jo bedre. 



47 

 

1.3 Styring af underentreprenører og leverandører 
Vi har mødt to skoler af metoder til at styre underentreprenører og -leverandører. Den ene er den 

klare kontraktstyring, hvor det er den lidt hårde facon, der gør sig gældende med kontrol og konse-

kvens for det arbejde, som underentreprenørerne skal levere, mens den anden er den samarbejds-

mæssige form baseret på gensidigt kendskab og respekt for hinanden. 

Rigtig mange af projektlederne angiver, at den sidstnævnte metode, er vejen frem. Det er meget ka-

rakteristisk for især totalentrepriserne, at totalentreprenøren har et netværk af underentreprenører, 

som han kender, ved han kan stole på, som bliver inddraget både i tilbudsgivningen i projekteringen 

og senere i udførelsen.  

Men det er et netværk, hvor totalentreprenøren skifter lidt mellem, hvem han inddrager, for at sikre 

en vis grad af konkurrence og fleksibilitet. 

1.3.1 Betydningen af netværk og gensidigt kendskab 

Totalentreprenøren bruger sit netværk af underentreprenører og leverandører til at afdække priserne, 

når han giver tilbud. Især ved tilbudsberegningen for en totalentreprise er det vigtigt, at underentre-

prenøren ved, hvad en opgave indeholder, selvom den ikke er beskrevet i detaljer. Det er underen-

treprenørens kendskab til, hvordan totalentreprenøren arbejder, og hvilke forventninger totalentre-

prenøren har til underentreprenørens tilbud, der gør det muligt for totalentreprenøren, at lave det 

overordnede budget selvom detaljerne ikke er projekteret endnu. Det krævende en gensidig tillid og 

indsigt i hvad tilbudsgivning i en totalentreprise indebær. 

At være inde i varmen hos en totalentreprenør er vigtig for en underentreprenør og -leverandør, for 

det giver mulighed for at få løbende opgaver ved sådanne byggerier. Det betyder også, at aftaler 

kommer på plads ikke bare på grundlag af priser, men også fordi totalentreprenøren ved, at han får 

det produkt, han ønsker, samt et godt samarbejde. Det er lige så vigtig for totalentreprenørens ind-

tjening, som at få en god pris for opgaven. Der er projektledere, der fremhæver, at værdien af at få 

det gode samarbejde og en tillid til, at opgaverne bliver udført som aftalt, er altafgørende og går 

forud for prisen. 

På den anden side så er det at være inde i varmen så vigtigt for den enkelte underentreprenør og -

leverandør, at han yder en større indsats for at levere mangelfrit og til tiden, fordi han ved, at han 

ikke er med en anden gang, hvis han ikke opfylder totalentreprenørens forventninger. 

En række af ovenstående forhold er til dels også gældende for en hovedentreprise på nær mulighe-

den for, at få underentreprenørerne inddraget i projekteringsarbejdet. 

For fagentreprisen er der ikke på samme måde tale om, at der på forhånd er en gensidig kendskab til 

hinanden entreprenørerne imellem og heller ikke nødvendigvis forståelsen for, hvordan et eventuelt 

samarbejde skal fungere. 

1.3.2 Samarbejdet med underentreprenørerne 

I forbindelse med budgetlægningen og fastlæggelse af en tilbudspris, har langt de fleste totalentre-

prenører været ude og indhente priser fra underentreprenørerne. Det er heller ikke ualmindeligt at 

projektlederne inddrager underentreprenørerne i projekteringen, dels for en sparring om opgaven, 

dels for at få et bud på priser. 
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Ofte indhentes tilbud fra en gruppe på 2-5 underentreprenører for at få opretholdt et konkurrence-

element, men det sker blandt de underentreprenører, som man har en godt kendskab til. Desuden så 

tænkes der strategisk i det endelige valg, så der løbende bliver lidt til alle for at opretholde underen-

treprenørernes interesse. 

I forbindelse med selve projekteringen er det almindeligt, at underentreprenørerne inddrages. Især 

de store teknikentreprenører, som ofte selv ønsker at være med i projekteringsarbejdet og derfor øn-

sker et tidligt udbud og tidlig kontrakt. Det anses for at være en fordel, at teknikentreprenørerne selv 

projekterer, så de ved, at det bliver noget, de kan bygge og stå inde for til den pris, de har givet til-

bud på. Det gør, at man kan dyrke løsningerne mellem rådgiverne og entreprenørerne.  

Når man laver selve kontrakten med underentreprenørerne, så skal det være meget præcist defineret, 

hvad der skal bygges, så der er der ikke så stor forskel i forhold til andre entrepriseformer. Forskel-

len ligger i muligheden for at inddrage underentreprenøren i projekteringsarbejde. 

Ved selve udbuddet af underentrepriser for udførelsen, så går man normalt aldrig ”til bal” med den 

samme, ud fra en forståelse af, at det vil give de skarpeste priser. Men de fleste projektledere giver 

udtryk for, at det selvfølgelig spiller en rolle, at man ved, hvem der kan levere varen og kan indgå i 

et godt samarbejde.  

En projektleder er dog fortaler for det langvarige samarbejde, hvilket han mener, han kan bevise 

igennem en række byggeprojekter, giver rigtig gode resultater. Han giver udtryk for, at det er vig-

tigt, at man ikke skal stille med et nyt hold hver gang. Et af argumenterne er, at en ukendt entrepre-

nør med en lavere pris også kan være et risikomoment, som man ikke kender og som kan fjerne fo-

kus på at skabe det gode byggeri. Det betyder ikke, at man skal kende alle de folk, der kommer på 

en byggeplads, men det er vigtigt at kende lederne i de virksomheder, som indgår i samarbejdet. Det 

er især vigtigt med de personlige relationer, hvor man kender hinanden så godt, at der er skabt et til-

lidsforhold, hvor man ved, at der er et gensidigt tillidsforhold og at der ikke snydes på vægtskålen, 

men derimod spilles ærligt spil.  

Projektlederen siger endda det så klart, at hvis hans kontakter i ledelsen i de firmaer han samarbej-

der med flytter et andet sted hen, så vil han se efter, om han skal etablere samarbejdet med det nye 

firma og supplerer med, at når han ved han arbejder med samarbejdspartnere, han kan stole på, så 

kan han fokusere på det, som han mener, han skal fokusere på, nemlig at opføre et byggeri uden 

fejl. Dermed fremhæver han også, at hans leverandører ved, at han forventer, at de helt konkret af-

leverer uden fejl. Der kan godt komme nye ind, men det må ikke være for mange, måske kun 5 %, 

fordi de skal kunne indgå i et fællesskab. Samme projektleder fortæller at han har stor fokus på nye 

samarbejdspartnere, når de starter, for at sikre sig, at de ved, hvad det er han forventer. Derfor er det 

begrænset hvor mange nye, der er ressourcer til at tage med ind i teamet. 

1.3.3 Valget af underentreprenører 

Totalentreprenørerne har normalt et netværk af underentreprenører på forskellige typer af entrepri-

ser, som de indhenter priser fra, som er mere eller mindre kendte samarbejdspartnere, mens andre 

bruger mere faste samarbejdspartnere. I de tilfælde kan man godt tale om, at den enkelte projektle-

der har et uformelt strategisk partnerskab med en række underentreprenører og -leverandører. 
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Ofte får man den bedste pris fra dem, som man samarbejder godt med. De er mere villige til at gå 

lidt længere ned i pris, hvis de ved, at de kommer på en sag med færre konflikter.  

Den gode underentreprenør handler om mennesker og samarbejde. Underentrepre-

nører, der har ry for at have gode håndværkere og som kan lave arbejdet uden 

mangler og uden man skal være over dem som en høg. Det ry er helt afgørende. 

På de tekniske fag er det vigtigt, at underentreprenørerne er kompetente, hvor det kan være en god 

idé, at entrere med Vvs og ventilation samlet og tilsvarende med El/Cts. Det giver færre grænsefla-

der og letter koordinering og styring.  

Hos nogen underentreprenører kan der meget vel også være tale om, at pege på bestemte formænd 

og sjak, hvor der kan være nogen, man gerne vil arbejde med og nogen man ikke vil. 

Vigtigt med valg af underentreprenørernes formænd, der helst skal være erfarne og modne personer, 

der forstår at samarbejde. Formændene kan man ikke altid selv vælge, men det er klart at nogle fo-

retrækkes frem for andre. En projektleder fortæller, at han gør meget for at træne formændene, hvis 

de ikke på forhånd kender hans måder at arbejde på. For at kunne det, må man til gengæld kende 

underentreprenørernes ledere.  

Nye underentreprenører kommer ofte først ind, når man har hørt sig for rundt i netværket om, hvad 

andre siger om den enkelte underentreprenør. Image i branchen er helt afgørende. Men selvfølgelig 

kan der komme nye ind i folden, men så skal projektmaterialet være lidt bedre og aftalerne mere 

præcise, og der skal afsættes midler til ekstra styring. 

Men oplever man en underentreprenør, der giver problemer, så betyder det for de fleste, at han er 

udelukket for nye aftaler. Det handler fx om, når aftalerne begynder at glide, når der kommer man-

ge aftalesedler, når der ikke er afsat nok ressourcer, når en foretrukken konduktører stopper, når der 

er for megen mukkeri blandt håndværkerne, når et firmaet viser, de ikke har styr på deres andel, og 

hvad det vil sige at være med i en totalentreprise.  

Det handler desuden om holdninger og kompetencer til arbejdet. Eksempler herpå er et tilbud, som 

var et mindre projekt end et tidligere, men alligevel var prisen sat op, og hvor det var tydeligt, at 

man ikke havde sat sig ind i det nye projekt. Et andet eksempel er en underentreprenør, der egentlig 

ikke var så god under projekteringen, men alligevel fik opgaven pga. den bedste pris. Der kom en 

”sindssyg dygtig” formand, der kørte sagen perfekt, uden at projektlederen havde behov for at 

kommunikere meget med selve virksomheden. 

1.3.4 Inddragelse af underentreprenørerne tidligt i processen 

På grund af den tidsmæssige forskydning mellem selve projekteringen og udførelsen, kan det være 

svært at inddrage underentreprenørerne længe før projektet skal i udførsel. Det er derfor i reglen 

kun de vigtigste underentreprenører, der eventuelt inddrages i projekteringen. 

Men når det sker, så betyder det, at underentreprenørerne er med til at præge byggeriet, hvor de især 

deltage med at finde de rigtige løsninger. Desuden medvirker denne proces til, at man kommer til at 

lære hinanden at kende.  
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Denne inddragelse af fagentreprenørerne gælder især i de entrepriser, hvor der er egenproduktion, 

hvor deres medvirken til planlægningen af byggeriet tidligt, er med til at sikre en god takt fra star-

ten, når sjakkene møder ind på pladsen. Der er en masse erfaring, der gør nytte i planlægningen.   

Den tidlige inddragelse sikrer ejerskab, engagement og at priserne kommer til at passe, samt at det 

er bygbare løsninger. Det betyder, at man kan foregribe nogle konflikter, som hænger sammen med 

grænseflader imellem forskellige fagentrepriser, som videre hænger sammen med en erfaring om, 

hvad de forskellige kan lave og ikke lave. Især i slutningen af projekteringen og forberedelsen til 

udførelsen er involveringen af underentreprenørerne hensigtsmæssig. Kontrolskemaer udarbejdes fx 

først i slutningen af projekteringen, hvor det er klogt at tage formændene med på råd.  

1.3.5 Kontrakter og ansvar 

Aftalegrundlag og kontrakter med underentreprenører skal være klare og entydige, hvor forventnin-

ger til deltagelse i møder, overholdelse af krav til oprydning, til sikkerhed, til sikring af kvalitet bør 

indgå. Det anses for vigtigt med en minutiøs udarbejdelse af kontrakter, ligesom kravet til projekt-

materialet, ”resten er ledelse”.  

Det er ikke ualmindeligt, at supplere standard kontrakterne med konkrete projektrelaterede ting til 

den enkelte underentreprenør fx i et bilag. Det er elementer, som fx hvem og hvornår man har an-

svar for ryddelighed på udendørs arealer dvs. de ting, der kan ende med at bliver konkrete problem-

stillinger på et projekt. Det gælder også aftaler om tid og økonomi, samt om det kvalitetsmæssige 

niveau, især hvis projektbeskrivelser er utilstrækkelige. Desuden udfaldskrav især for grænseflader-

ne til andre parter og opgave beskrivelser, som skal sikre, at underentreprenøren kan være med til at 

lave et færdigt produkt. 

Såvel opad som nedad skal parterne have respekt for det, de har aftalt. Aftaler skal overholdes – 

begge veje! Så er der ikke så meget kontrol. Man får aldrig et godt samarbejde på pladsen, hvis det 

er kontrol hele tiden. Det gælder om at afveje kontrollen af underentreprenørerne, både af hensyn til 

brug af ressourcerne, men også for at vise underentreprenørerne tillid. 

Der bliver på ærlighed mellem parterne, som vigtigt og at man hele tiden rapporterer og kommuni-

kerer, hvis der er noget, man bliver opmærksom på.  

Det gælder desuden om at skabe en forpligtigelse hos håndværkerne om, at de tager ansvar for deres 

opgaver. Et eksempel er en renovering, hvor der bliver sat skemaer op på hver dør, om hvad der 

skal laves og i hvilken rækkefølge. Det betyder, at når tømreren er færdig, så sætter han sit kryds på 

skemaet, så elektrikeren kan se, at han godt kan gå i gang.  

Man skal følge op på aftaler, men hvis man behandler folk ordentligt, så leverer de også et ordent-

ligt arbejde. Det skal være muligt at få skabt et tillidsforhold mellem underentreprenøren og hans 

folk og byggeledelsen, så man kan tale om tingene og finde fælles løsninger på de problemer, der 

opstår. 

Når der laves fejl, så er det vigtigt at folk forstår, at de straks skal komme til byggeledelsen, så snart 

de opdager fejlen. Det er væsentligt at være ærlig, for så kan der blive taget hånd om fejlen og der 

kan findes en løsning. Alt andet straffes. Aftaler skal overholdes. Ligegladhed bliver påtalt og 

håndhævet. Man skal ganske simpelt have normer for, hvad det vil sige med en gensidig respekt for 

byggeriet, bygherren, projektlederen og de andre underentreprenører.  
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Underentreprenørernes underentreprenører må styres med hård hånd. Det er et krav, at hver enkelt 

underentreprenør må tage sig af egne underentreprenører. De har opgaven med at styre egne folk og 

egne underentreprenører og hæfter for kvalitetskontrollen. 

Håndteringen af underentreprenørernes underentreprenører tages under kontraktforhandlinger i for-

bindelse med opstartsmødet. For nogle projektledere er det endda sådan, at de vil være med til at 

godkende hvilke dele, en given underentreprenør sender videre til en anden. Men ellers er det sådan, 

at underentreprenørerne og deres underentreprenører tjekkes undervejs ved tilsyn, og med en op-

følgning på byggemøder, områdemøder, sikkerhedsmøder etc. 

Som regel ved man godt, hvem samarbejdspartnerne bruger af egne underentreprenører og -

leverandører. Det er en klar udfordring, hvor man som totalentreprenør må sikre sig, at underentre-

prenørerne også entrerer med de rette egne underentreprenører, både når det gælder arbejdskraften 

og adfærden. Det kan desuden være godt, at besøge de større leverandører, især for fx vinduer, ba-

dekabiner og lign, hvor det at vise interessen for produktionen på fabrikken er vigtig, samt at etable-

re en kontakt face to face samtidig med, at man derved kan tjekke, hvordan produktionen kører, 

men også for at få et mere personligt forhold. 

1.3.6 Ledelse af underentreprenørerne 

Det er vigtigt, at bruge megen energi i starten, så man får tingene til at glide på den rigtige måde og 

sikre, at håndværkerne forstår, hvad der skal laves. Der skal du være på åstedet. Det får man ved at 

være godt forberedt og kende til projektets indhold i detaljer. Det er vigtigt, at de kommer med fra 

start af og får et forhold til opgaven og ansvaret for løsningerne i et samarbejde med de projekte-

rende. 

På pladsen er der to niveauer, hvor der fokuseres på involvering. Det ene er for konduktører/ for-

mænd, der bl.a. omfatter projektgennemgangsmøder og involverende planlægning. Det andet niveau 

er opstartsmøder med håndværkerne. På projektgennemgangsmøder går man projektet igennem 

med både mester og sjakbajsen/formanden, for det er jo ham, der skal gå på pladsen og som kom-

munikerer med håndværkerne. Her udmeldes forventninger og der skabes en fælles forståelse for, 

hvad det er, der skal bygges, hvilke forventninger bygherren har og hvilke vanskeligheder, som 

byggeriet indeholder. På projektgennemgangsmøder kan underentreprenørerne også komme med 

deres kvalitetsplan og de nødvendige dokumentationer, der skal foreligge, samt eventuelt aftale om, 

hvor der skal fagtilsyn på. Det skal der ligge en klar plan på fra start af. 

På nogle områder samles flere underentreprenører, når opgaverne hænger sammen fx på teknikom-

rådet. Installationsfagene holdes som regel sammen, så de kan diskutere detaljer omkring udførslen, 

fx om de kan komme til for hinanden i installationskanaler osv.  

Desuden afholdes der opstartsmøder for håndværkerne, hvor de ”hårde regler” præsenteres, sikker-

hed mv. Flere projektleder afholdes sådanne opstartsmøder løbende, når der kommer nye folk på 

pladsen. 

En stor del af projektlederne afholder kick-of-møder eller workshops, hvor man får sat underentre-

prenørerne godt i gang med inddragelse af formændene. Det skal erfaringsmæssigt holdes efter pro-

jektgennemgangsmødet, for ellers er der en god chance for, at formændene ikke har overblik nok 

over processerne på workshoppen. Flere projektledere benytter disse møder til udarbejdelse af en 
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fælles tidsplan. De skriver aktiviteter på post-its og procesplanlægger med hovedtidsplanen som 

ramme. 

Jord-betonner og kloak gennemfører i reglen en workshop alene, fordi de er de første og er alene på 

pladsen. Når råhuset så småt er ved at være i gang, indkaldes de andre formænd til en ny workshop. 

Denne er den vigtigste fordi koordineringsproblemerne kommer, når man kommer ind i huset, hvor 

der er mange flere underentreprenører, der skal arbejde samtidig. Her skal der koordineres.  

Desuden styres gennem byggemøderne, formandsmøderne og sikkerhedsmøderne, hvor der i hvert 

tilfælde foregår forudgående forberedende arbejder, som kvalitetssikringsregistreringer, PPU – regi-

streringer over hvor meget af det planlagte, der faktisk er blevet udført, mønsterrundering mv. 

Disse møder bliver kaldt for trimmøder med henvisning til procedurerne i trimmet byggeri. Ved en 

del af trimmøderne er det en arbejdsgang, at følge op på at ting rent faktisk er færdigt og så have 

fokus på det, som skal være klar til næste dag, frem for det som skete i sidste uge. Hvis tingene ikke 

er klar, så må man jo bede om at få det gjort.  

Der er ofte forskellige opfattelser af, hvornår noget er færdigt. Mange forsøger også, at få de enkelte 

fag til at have deres egne områder, eller også at de har ansvaret for de enkelte områder mht. rydde-

lighed. 

Der er i reglen opgaver, hvor flere fag bliver nød til at være i samme områder. Her er det, at trim-

møderne og procesmøderne skal tage højde for rækkefølge og samarbejde. Det er det, man skal kla-

re på trimmøderne og procesmøderne, hvor det gerne skulle komme fra håndværkerne og formæn-

dene selv, om hvordan de vil have rækkefølge og samarbejdet til at fungere. Hvis der er nogen, der 

forcerer for at blive hurtigere færdig selv, så kan de ikke forvente, at det bliver skrevet ind i planer-

ne. Det er planerne, der aftales på møderne, der gælder, dvs. hvor formændene er blevet enige om 

proces og opgaver for den kommende uge. 

Der lægges vægt på, at ledelsen går en tur på pladsen hver dag og tale med folk. Gennem den dagli-

ge dialog ved projektlederens tilstedeværelse og besigtigelser kan han skabe et godt samarbejdskli-

ma, der sikrer, at håndværkerne gider komme op til byggeledelsen, når de registrere problemer. Her 

er det vigtigt, at man respekterer de ønsker, som de kommer med og finder løsning på problemerne, 

så de kommer igen. Det vil sige gensidig respekt og ansvarstagning. 

På den daglige rundtur på pladsen bør fokus være de væsentlige kvalitetsproblemer, som fx mem-

braner, isolering, ledningsføringer mv. dvs. de kvalitetsproblemer, som kan medføre alvorlige ska-

der, mens de mere banale kvalitetskontroller godt kan minimeres eller overlades til håndværkernes 

kvalitetsbevidsthed. 

Der bliver peget på, hvor vigtigt det er ikke skaber konflikter, i stedet giver plads til menneske-

lighed og åbenhed, og at man snakker sammen og inddrager de implicerede parter. Klare aftaler og 

konsekvent reaktion hvis aftalerne brydes, så der ikke er tvivl om, hvad der er gældende, hvilket 

skaber respekt. 

Men flere projektledere påpeger, at selvom man tager udgangspunkt i idealet – den gode proces – så 

er der rigtig mange konflikter i byggebranchen. Det drejer sig i sidste ende altid om penge. Har en 

underentreprenør givet en for lav pris, så er han presset. Alle parter får en dårlig sag er, når priserne 

ikke passer. 
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De gode underentreprenører har også gode håndværkere, der har respekt for hinanden og de andre 

fag. Man spotter hurtigt de, der kører på det akkordmæssigt og må så tage en snak med dem, hvis de 

skejer ud. Det gælder om at gå rundt på pladsen og fornemme om tidsplanen holder og hvor der 

eventuelt er mishag folk mellem. Så må man tage dem ind og få en snak med dem gerne med ind-

dragelse af mester og i yderste konsekvens, at man ikke vil have dem på pladsen. 

 Man får, hvad man spørger efter! Problemerne opstår imidlertid ofte, når økonomien bliver for 

presset, fx hvis en underentreprenør har en akkordordning, der fordrer, at han bare buldrer derudaf, 

uden hensyn til de andre – det duer ikke.  

Det altid er en god idé at spørge håndværkerne om, hvad de ville have gjort, fx hvis det var hjemme 

hos dem selv. Så ved de godt, hvad de bør gøre og ofte forsvinder en del af problemet, når man 

snakker om det.  

Man kan imidlertid styre meget gennem økonomien. Hvis fx at kvaliteten ikke er i orden, så kan 

man udarbejde et tilsynsnotat og påtale, at få arbejdet lavet på rigtig vis, samtidig med, at der ikke 

bliver betalt, før alt arbejde er meldt færdigt og kvaliteten er godkendt. Ingen penge uden at arbejdet 

er godkendt og kvalitetssikringen er dokumenteret i orden. For at tilgodese behovet for betalinger, 

så kan tilbuddene deles op i en række delopgaver, så der kan ske udbetalingerne efterhånden, som 

opgaverne meldes færdig og dokumenteret i orden. 

Supplerende hertil er, at afholde løbende mindre møder med de enkelte underentreprenører fx i for-

bindelse med byggemøderne, hvor man ser på, hvordan det går med opgaverne, tiden og økonomi-

en, bemandingen og hvor realistisk underentreprenørens egne planer er.  Det begrundes med, at det 

kan være vanskeligt at gå i detaljer på selve byggemødet, hvor det mere er de store linjer og den 

indbyrdes koordinering, der er på dagsorden. 

1.3.7 Faresignaler 

Der er problemer, når en underentreprenør er så hårdt presset, at han ikke møder op på byggemøder 

og hans bemanding er for dårlig til, at han kan overholde sine aftaler og derfor forhindrer andre i at 

komme videre. Når bemandingen ikke kan følge med, skaber det forsinkelser for alle de efterføl-

gende fag.  

Det er et klart faresignal, hvis der er store udskiftninger af bemandingen i løbet af byggeprocessen, 

især på formandsniveau og hvis opgaverne ikke bliver udført som aftalt og til tiden, herunder gen-

nemførelse af den aftalte kvalitetssikring på eget arbejde, eller hvis der forekommer en masse afvi-

gelser i tilsynsnotater fra rådgiverne. 

Et faresignal er, hvis der pludselig er en masse korrespondance. Fx hvis der kommer en masse eks-

tra krav fra underentreprenøren, hvor man må vurdere, om der ikke er sket en ordentlig specifikati-

on i projektmateriale. Ofte er det sådan, at det drejer sig om opgaver, der ikke ligger på den kritiske 

vej, dvs. opgaver der ligger ved siden af, men hvor det kan betyde, at hvis de bliver for sent gen-

nemført, så ødelægger det resten. 

Det kan også være et faresignal, hvis en underentreprenør har været for billig i pris, hvor det medfø-

rer, at han må forcere eller ikke kan levere varen. Det er en dårlig byggesag, hvor der ikke er penge 

nok til opgaven og når byggesagen ikke er tilstrækkelig godt gennemskuet på forhånd og derfor gi-

ver anledning til ”overraskelser”.  
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1.4 Kvalitetssikring og mangelgennemgang 
Med et klart mål om, at der skal afleveres til tiden og mangelfrit til bygherren, betyder det, at man 

må gennemføre en eller anden form for tidlig mangelgennemgang. Men samtidig betyder det, at to-

talentreprenøren forventer det tilsvarende fra sine underentreprenører og -leverandører. 

Metoderne er lidt forskellige varierende fra, at mangelafhjælpningen er fuldt integreret i hele kvali-

tetsprocessen til en mere traditionel førgennemgang sammen med bygherren eller hans rådgiver se-

nest én måned før afleveringen. 

De fleste anvender både/og, men der er forskel på, om man opfatter den integrerede mangelafhjælp-

ning, som en del af kvalitetssikringen og alene ser mangelgennemgangen og afhjælpningen som det, 

der foregår til slut før den endelige aflevering. 

En projektleder giver udtryk for, at kvalitetssikringen i sidste ende ikke er vanskeligere end at be-

skrive, hvad du har tænkt dig at gøre og gøre det, du har beskrevet og bagefter dokumentere det. 

Men i kvalitetssikringen ligger også et spørgsmål om forventninger. Det kan eksemplificeres i føl-

gende historie om en mangelgennemgang af køkkenerne på et boligbyggeri, hvor der var ganske 

mange mangler. Leverandøren spurgte lidt forundret om projektlederen virkelig mente, at der skulle 

afleveres helt uden mangler. Svaret var et rungende ja. Leverandørens forventning var imidlertid, at 

det ikke var muligt at aflevere mangelfrit, mens det var en klar forventning hos projektlederen. De-

res samarbejde måtte derfor ophøre. 

Selve mangelbegrebet knytter sig til den juridiske overdragelse til bygherren, som sker samlet til 

sidst. Den enkelte underentreprenør er juridisk ansvarlig, indtil bygherren tager over.  

1.4.1 Forudsætningerne 

En vigtig forudsætning er, at der igennem hele processen udføres arbejde med en god kvalitet. Det 

får du ved at vælge de rigtige samarbejdspartnere og så fjerne de få klamphuggere, der kan være, og 

få dem væk hurtigst muligt. I bund og grund vil alle gerne aflevere et godt produkt. 

Der skal være klarhed over forventningerne fra start af og det skal indgå i kontrakten, herunder at 

der er krav om en mestergennemgang før aflevering også af delafleveringen. En helt grundlæggende 

forudsætning er derfor også, at der ikke er fejl i projekteringsmaterialet 

Det kan betyde, at der er behov for at ændre på kontrakterne i forhold til AB 92 (§32) eller ABT93, 

så det kan blive klart for underentreprenørerne, at man ønsker en mangelfri aflevering.  

Det er vigtigt, at man i projekteringen og planlægningen har tilpasset grænsefladerne mellem fag-

grupperne på den mest hensigtsmæssige måde, for at minimere konflikter både i tid og proces. Des-

uden skal kvaliteten skal være defineret i udbudsmaterialet og kvaliteten skal indgå på projektgen-

nemgangsmøderne og diskuteres med arkitekten og ingeniørerne. 

Det er vigtigt, at forventningerne til både underentreprenører og håndværkere er så godt beskrevet 

som muligt, så de ved, hvad de skal udføre. 

Man skal altså være sikker på,  

 at det man implementerer i byggeriet er i orden, dvs. at projektmaterialet er i orden,  

 at alle produkter, der indkøbes, er godkendte inden de købes hjem og monteres,  



55 

 

 at alle væsentlige bygningsdele er noteret, godkendte og eventuelt afprøvet, eller indgå i 

Mock Up, prøvemoduler mv.,  

 at udførelsesniveauet gennemgås på et projektgennemgangsmøde og gerne med brug af Mock 

Up, prøvemoduler mv.,  

 at der sker en løbende gennemgang af udførelsen og opfølgning på kvalitetssikringen,   

 at ingen får deres penge udbetalt, før deres arbejde er godkendt. 

1.4.2 Aftaler og møder om kvalitetsniveau 

Bygherren får kvalitet som er aftalt, derfor er aftalerne vigtige. I den forbindelse anses 

AB92/ABT93, som glimrende til at holde styr på ret og pligt. Men problemet opstår, når aftalerne 

ikke er klare. 

I selve byggeprocessen benyttes byggemøderne som omdrejningspunkt for diskussioner om kvali-

tetsniveauet, hvor typisk tømrer, El, Vvs og maleren deltager. Det er projektchefen, der sætter ram-

merne for, at de enkelte underentreprenører selv skaber den fornødne kvalitet. Når de enkelte fag 

først har aftalt kvalitetsniveauet, så vil de som regel gerne opnå dette kvalitetsniveau. Det er derfor 

centralt at få defineret hvem, der er de rigtige at have med til møderne, hvem har hands-on? 

Formændene definerer meget af kvaliteten på pladsen, derfor bør man tage formændene med på 

møderne. Ligeledes bør entrepriselederne være med på byggemøderne, fordi de har kendskab til af-

talerne. 

1.4.3 Kvalitetssikring  

På baggrund af udbudsmaterialet laves et paradigme for kvalitetssikringen med entreprenørens kva-

litetsafdeling. Kvalitetsafdelingen kontrollerer også underentreprenørernes kvalitetsplaner. Men det 

kan også være rådgiverne, der skal tjekke, at kvalitetssikringsmaterialet fra underentreprenørerne er 

i orden.  

Kvalitetssikring skal tages alvorligt og bygherrens rådgivere bør gennemgå kvalitetsmaterialet lø-

bende fx hver 14 dag, samt medtages i referat til bygherren, så han kan følge med i at rådgiverne 

varetager denne opgave. Det er vigtigt at rådgiverne er meget på pladsen for at føre tilsyn og kon-

trollere kvalitetssikringen. 

Det anvendte kvalitetssikringssystem bør være projektspecifikt. Hvis man bare bruger det generi-

ske, så mister det sin værdi og bliver let til, at man sidder med 4 forskellige farver og bare udfylder 

skemaerne.  

Kvalitetssikringen kan beskrives i tre dele: 

1. Fast kvalitetskontrol af de væsentlige ting, som kan medføre skader, hvis de ikke er i orden, 

fx membraner, armering, indbyggede skjulte forhold etc. Her skal der foreligge dokumenta-

tion..  

2. Løbende kvalitetskontrol, som omfatter daglig dialog om det, der foregår på pladsen og en 

klar opfølgning. Entrepriselederne kan lave planer med gennemgang af, hvad der aktuelt er 

vigtigt at kontrollere for de underentreprenører, som de er ansvarlige for. 

3. Mangelgennemgang/afhjælpning, som primært handler om synlige forhold. 
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En projektleder udtrykker, at kvalitetskontrol langt hen ad vejen er en form for mangelafhjælpning 

af såvel de synlige som de mindre synlige opgaver. Især for de opgaver, der efterfølgende bliver 

skjulte skal der ske en dokumentation gennem billedkontrol. Kvalitetssikringen kan gøres til en del 

af akkorden, hvor det drejer sig om uddelegering af ansvar, tillid og ejerskab. Det handler om at 

skabe gensidig opmærksomhed og om at gøre opmærksom på, når alarmklokkerne ringer.  

1.4.4 Tilsynskontrol og fagtilsyn 

Flere af entreprenørernes projektledere giver udtryk for, at det er et generelt problem, at rådgiverne 

ikke har tilstrækkeligt med ressourcer til tilsyn. Det er centralt for kvaliteten, at rådgiverne er tilste-

deværende. Men når man beder rådgiverne om at føre tilsyn og mere tilsyn, så viser det sig, at der 

ikke er afsat ressourcer nok.  

En måde at løse det problem på er, at stillet et krav om, at rådgiverne har en fast plads i byggekon-

toret, med en opfordring til bygherrernes rådgivere om at være på pladsen hver dag – bare 1 time 

hver morgen. Det vil kunne medvirke til, at problemer, der opstår her-og-nu, kan løses hurtigt, hvor 

et byggemøde 1 gang ugentligt ikke er tilstrækkeligt.  

Standard tilsynsnotater er ikke i orden. Tilsynsnotaterne skal være opgavespecifikke og koordineret.  

Rådgiverne skal være med ved projektgennemgangene og opstartsmøder, og som noget meget vig-

tigt ved førstegangstilsyn. Derudover er der forskellige modeller for etablering af fagtilsyn og hono-

reringen heraf. Men der argumenteres for at fagtilsynet via rådgiverne er vigtigt, fordi de kan se me-

re end de, der går på pladsen. Flere af projektlederne giver udtryk for at rådgivernes tilsyn skal ske 

mindst en-to gange om ugen.  

Igennem fagtilsynet udarbejdes såkaldte entreprenørnotater overfor underentreprenørerne, på de 

problemstillinger, det dukker op af kvalitetsproblemer ved den faglige udførselsmæssige. Det bety-

der, at man laver tilsyn og kvalitetskontrol i et og samme hug. 

1.4.5 Mock up, prøveopstillinger og førstegangsudførelse 

Udførselsmæssigt defineres kvalitetsniveauet udover kvalitetsplanen og den løbende kvalitetskon-

trol på udførslen bl.a. af mock-ups, prøvelejlighed eller førstegangsudførelser. 

I forhold til forventningsafstemning af kvaliteten af fx lejligheder opføres en prøvelejlighed, hvor 

bygherren får mulighed for at sige god for kvaliteten og brugerne kan involveres. Ligeledes kan 

kvaliteten defineres vha. prøvefelter, der indledningsvis bliver gennemgået med arkitekten og siden 

entreprenørerne. Tilsvarende kan man laver en mock up af et delelement af byggeriet, der har behov 

for at blive afklaret og præciseret. Det er særlig vigtigt på teknikdelene, skakterne mv at sikre, der 

er plads nok, samt hvilken rækkefølge arbejdet skal laves i, for at alt kan være på den ofte lille 

plads. 

Sådanne mock-up og prøveopstilling kan bruges til illustration af, hvad der forventes. Desuden gi-

ver det mulighed for at arkitekten eller ingeniøren kan syne og acceptere kvalitetsniveauet. 

De fleste peger på, hvor vigtigt det er at lave førstegangskontrol. Det vil sige første gang en aktivitet 

går i gang, så skal man sørge for en grundig førstegangskontrol, som bliver kontrolleret med rådgi-

verne. Man skal her sikre sig, at man er helt enige om, hvad det er for et niveau, der skal fastholdes 

i resten af forløbet. Nogle bruger en væsentlig del af ressourcerne til tilsyn på førstegangskontrol. 
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Sådanne førstegangsudførelser eller prøveopstillinger er derefter referencerammen, hvor alt er lavet 

færdigt og afhandlet med bygherren i forhold til forventningen for de endelige udfaldskrav. De skal 

derfor tjekkes grundigt. 

Allerhelst bør man få bygherren eller hans rådgivere til at lave en decideret mangelgennemgang på 

referenceområdet. Det vil kunne sikre at de mangler, der er tilbage til sidst, kan være på et niveau, 

hvor det drejer sig om finishen. Det må fx ikke være sådan, at man til slut ikke er enige om hvilke 

dørgreb, der skal anvendes.  

Nogle projektledere opererer med en førstegangsdrejebog, hvor bygherren kommer ind og ser, 

hvordan det hele ser ud og med hvilken kvalitet. Hvor der laves et dokument, som fortæller, hvor-

dan han har godkendt udførelsen, og hvilken kommentarer han har haft. Førstegangsgennemgang og 

godkendelse er derefter en anvisning overfor håndværkerne om, hvad der forventes. Det er i det he-

le taget en vigtig del af forventningsafstemningen. 

1.4.6 Det daglige tilsyn 

Den løbende kvalitetssikring sker ved brug af kontrolskemaer, samt at entrepriselederen og forman-

den for de respektive underentreprenører har en løbende kontrol og dialog om niveauet og opgavens 

udførelse. Det at udøve god byggeledelse undervejs omfatter, at entrepriselederne eller byggelede-

ren har en daglig rundering og kontakt med formand og håndværkere om det, der er lavet og det, der 

skal laves. Det betyder, at man når så langt, som man kan løbende under udførelsen med at sikre en 

god kvalitet i arbejdet, så mangelgennemgangen kan minimeres.  

Det går galt, hvis man ikke har tid til løbende opfølgning. Byggeledelsen skal have øjnene åbne, 

være synlige og motiverede, samt sikre at alle på pladsen har en faglig stolthed. Det er bedre at kor-

rigere løbende, så der ikke er noget at komme efter ved slutafleveringen. 

Det handler om, at man vil det gode samarbejde og den gode kvalitet. Det er viljen og måden man 

taler med hinanden og udviser gensidig respekt, samt er indstillet på, at alle er ligeværdige og at 

man skal bruge den samlede mængde af kompetencer og idéer uden hensyn til, hvilken stilling man 

har.  

Den løbende opfølgning og kvalitetssikring er en del af byggeledernes dagligdag, når de er ude på 

pladsen. I forbindelse med de daglige runder på pladsen kan man notere sig de mangler, man obser-

verer og eventuelt tage foto til dokumentation. En stor del af problemerne kan imidlertid afklares 

mundtligt og bliver rette med det samme. Der, hvor det ikke er nok, bliver der lavet en liste, som ta-

ges med på byggemøde og hvis det bliver helt svært, involveres rådgiverne til at lave et tilsynsnotat. 

Nogle finder det svært at få lavet det daglige tilsyn på en struktureret måde, hvor alt er dokumente-

ret. Processen er normalt sådan, at der er særlig fokus på de risikoområder, der er defineret som no-

get, der kræver skærpet tilsyn. 

En metode er også at lave opstartskontrol for de efterfølgende fag, det vil sige hver gang der sker et 

skifte fra en fagentreprise til en anden, hvor det forudgående arbejde gerne skulle være i orden. Men 

som en projektleder sige det, så er det i teorien let, mens det praktiske forløb er svært.  

En anden metode er, at man giver en underentreprenør ansvaret for en hel entreprise og hvor han får 

ansvaret for andres leverancer, som han skal sikre bliver indarbejdet i det arbejde, han selv står for.  
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Men der skal være en person fra byggeledelsen, som skal tage et ledelsesansvar for at sikre, at en-

trepriserne bliver klaret og den enkelte underentreprenør husker, hvad der forventes af ham også af 

leverancer, som går ud over hans opgaver, men som indgår i hans ansvarsområde. 

1.4.7 Dokumentation af kvaliteten 

Generelt er det vigtigt at være på forkant. Det bliver et stort problem, hvis det hele skal klares via 

skemaer til sidst. Derfor er projektlederne især opmærksomme på kvaliteten i forbindelse med sta-

deopgørelserne. Især på de områder, hvor ting bliver lukket inde skal det dokumenteres, hvordan 

arbejdet er lavet. Kvalitetsmappen skal ligge på 14 dagsmøderne og det skal være en dynamisk 

mappe, som hele tiden skal være opdateret, hvilket er det, der er det svære. 

Kvalitetsmaterialet indsamles, når underentreprenørerne er færdige, også selvom aflevering er et år 

frem i tiden. Den generelle opfattelse er, at der laves masser af kvalitetssikring og kvalitetskontrol 

på byggeprojekter, samt at det ikke er noget, der tages let på.  

I forbindelse med leverancer sker der desuden modtagerkontrol fx ved in-situ støbning, hvor man 

gennemfører modtagekontrol på beton og armering med 100 % kontrol via tilsyn af forme og støb-

ninger mm, og tilsvarende ved modtagelse af betonelementer fra fabrik. 

Især de ting, der lukkes inde, må ikke lukkes, før de er kontrolleret ved tilsyn, samt dokumenteret 

med foto, kvalitetskontrol, termografering mv. I dag er tingene mere kontrolleret og dokumenteret 

end tidligere, fordi der er mange parter, der stiller krav til at undgå svigt. 

I mange tilfælde lader man underentreprenørerne selv lave både skriftlige og fotomæssig dokumen-

tation, men problemet er, hvis det ikke sker på en måde, hvor det er til at finde ud af, hvor der er ta-

get foto. Det skal fremgå tydeligt med dato og angivet på en plantegning mv.  

Mange projektledere bruger derfor i dag en digitalisering af kvalitetsdokumentationen og brug af 

forskellige elektroniske registreringsværktøjer. Der nævnes systemer som ”digitjek”, ”C-web” og 

”Ajour”. 

Grundlæggende handler det om at have adgang til en database, hvor man kan lægge data ind, som 

alle har adgang til. Når der så er registreret en mangel, så lægges det på databasen med en position 

og et billede og en tekst, så håndværkerne kan se, hvad der skal laves.  

Desuden kan både underentreprenører, byggeledelsen og bygherren gå ind og se efter, samt sætte et 

flueben, når noget er gjort. Samme databaser kan også bruges til slutkontrol og modtagerkontrol, 

hvor man skal kunne se, at en underentreprenør har kontrolleret sit eget arbejde og er klar til afleve-

ring, samt at næste led har godtaget det eller de bemærkninger, han måtte have. Modtageren kan 

godt have mange bemærkninger for at beskytte sig selv. Man skal jo ikke begynde at arbejde videre 

på noget, der ikke er i orden. 

Den digitale mangelgennemgang fungerer tilsvarende med, at der arbejdes med en rum-model, hvor 

manglerne indtastes digitalt. De enkelte entreprenører har en konto med adgangskode, så de får be-

sked om deres respektive mangler, som de kan krydse dem af, når de er færdige. Det er et fælles 

omdrejningspunkt for afleveringsprocessen, og giver et godt overblik. 
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1.4.8 Mestergennemgang og egenkontrol 

Det er et krav fra flere projektledere, at der altid skal ske en mestergennemgang af en opgave, når 

han afleverer. Mester skal simpelthen melde, at nu har han gennemgået arbejdet og afhjulpet de fejl 

og mangler, som han har fundet.  

Der er en klar holdning til, at den enkelte underentreprenør skal være færdigt, før næste underentre-

prenør går i gang, samt at de enkelte underentreprenører og håndværksgrupper selv skal lave deres 

egen kvalitetskontrol af eget arbejde, hvilket bør indgår i kontrakterne. 

Det sker ved, at underentreprenøren gennemfører en slutkontrol af eget arbejde med mangelafleve-

ring og at den næste underentreprenør laver en modtagerkontrol.  

Flere udarbejder en plan, hvor det fremgår med fag og opgaver, hvilke datoer man forventer, at me-

ster har lavet sin gennemgang. Man deler gerne byggeriet op i etaper, hvor mester skal lave sin gen-

nemgang før byggeledelsen tager over og går de samme ting igennem. Det man finder i dette forløb 

skal så udbedres til en bestemt dato, så der kan afleveres mangelfrit også på delopgaver. 

Der er flere projektledere, der giver forskellige former for bonus, hvis kvaliteten er i orden og der er 

enkelte, der giver bonus til håndværkerne, hvis de kan aflevere et stykke arbejde uden mangler til 

bygherren. Spørgsmålet stilles dog af andre projektledere, om hvorfor nogen skal have noget for at 

aflevere fejlfrit, for det skal de jo. En projektleder stiller modforslag om, at man jo også kan tage 

noget for det, hvis der ikke afleveres fejlfrit, fx 1 % af aftalesummen. Men det giver til gengæld et 

problem, hvis flere fag opererer samtidig.  

Et alternativ, der fremhæves, er effekten af at få skabt den gode proces og samarbejde, hvor det fx 

er vigtigt at rose folk, når de gør det godt. Dialog og samarbejde er de vigtigste ingredienser for et 

godt forløb. Til gengæld reagerer man også på, hvis der snydes med kvalitetssikringen. Flere giver 

direkte udtryk for, at en underentreprenør, der snyder med sin kvalitetssikring, ryger ud. Hvis un-

derentreprenøren ikke har gjort sit arbejde inklusiv egen mestergennemgang, så står det på en alvor-

lig samtale, for det er en aftale, at det skal der gøres. 

En mester, der har lavet en mangelgennemgang, men med et dårligt resultat, hvor totalentreprenøren 

efterfølgende finder rigtig meget, der viser, at mesteren ikke har gjort sit arbejde ordentligt, resulte-

rer i at totalentreprenøren fakturerer sin tid til mangelgennemgangen på underentreprenørens konto. 

Det koster altså underentreprenøren, hvis hans mestergennemgang ikke er gjort ordentligt.  

1.4.9 Løbende mangelgennemgang 

Den gode aflevering eller den løbende gennemgang opfattes af nogle af projektlederne som en 

drøm, som sjældent lader sig gøre. Mens andre giver udtryk for, at det gælder om at prioritere, at få 

lavet mangelgennemgange ad hoc, efterhånden som tingene er færdig. Det skal være sådan, at der 

næsten ikke er nogen fejl, efter man har lavet den første førgennemgang. 

Det ideelle er, at efterfølgende underentreprenør godkender foregående underentreprenørs arbejde. 

Det bør være sådan, at en underentreprenør ikke arbejder videre på et dårligt grundlag. Det skal han 

reagere på undervejs. Hvis man bygger videre på noget, der ikke er i orden og der er fejl, som sene-

re skal laves, så er det, at der bliver behov for, at der skal brydes op og laves om. 

En metode er, at dele byggeriet op, så det kan gøres færdig i dele og få gennemført mangelgennem-

gange og afleveringer i dele – hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Det giver også rådgiverne en 
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længere periode til deres tilsyn og godkendelser. Desuden kan problemer klares løbende, når pro-

cessen kræver det.  

På renoveringsprojekter afleveres til tider løbende gennem projektet. Herved sker der også en læ-

ring om afleveringsprocessen løbende og om, hvor de typiske fejl er.  

1.4.10 Den gode procedure for mangelgennemgang 

Der er stor enighed om, at forudsætningen for den gode mangelgennemgang er, at der er lavet lø-

bende mestergennemgange, hvor mester har lavet de mangler, som han selv har fundet.  

Den gode måde er, at sikre at tingene reelt er færdige, når mangelgennemgangen laves. Det vil sige 

at stadet er så langt, at man kun skal over det en gang; gennemgang, udbedring og slutkontrol.  

Det er almindeligt, at alle øvrige fag end beton ikke kan afleveres endelig før til sidst og samlet. Af 

AB92 fremgår det, at man ikke har afleveret, før alle har afleveret, så hvis der sker skader på noget, 

efter det er tjekket, er det fortsat underentreprenørens ansvar uafhængigt af, om andre har lavet ska-

der på udført arbejde fx for dørmanden, hvis der er ridser i 20 døre, som andre har lavet.  

Flere projektledere følger bygherreforeningen retningslinjer for mangelgennemgang, som nu indgår 

som en del af kontraheringsaftalerne. Mens andre har deres egen drejebog for, hvordan en afleve-

ring af et byggeri skal ske herunder, hvad der er en mangel og hvordan det skal registreres og af-

hjælpes. Fx det som kan ses på 2 m afstand af en væg. Det må ikke være sådan, at der skal to advo-

kater til at ligge og kratte i en fuge bag et WC, for at man kan finde en mangel. 

Et almindeligt forløb beskrives ved, at totalentreprenøren går byggeriet igennem i god tid før den 

egentlige afleveringsdato. De mangler, der registreres, skal derefter laves af de respektive underen-

treprenøre.  

Derefter kan bygherren eller hans rådgivere gå det hele igennem ved en førgennemgang, som giver 

mulighed for at få udbedret det han finder inden den endelige aflevering.  

Det betyder, at den endelige aflevering kan ske uden fejl, medmindre det handler om noget, hvor 

der er lang leveringstid. Her kan man i givet fald lave en aftale om, at det blot er et udskudt arbejde 

og ikke en mangel. På de tekniske fag, ingeniørfagene, vil man desuden gerne alliere sig med en 

varmemester/vicevært eller nogle, der skal ”drifte” bygningen.  

For de fleste projektledere er der stor fokus på at få en afleveringsprotokol med nul mangler, hvor 

flere hellere vil have en dagbod og få lavet eventuelle mangler, end at aflevere med noget på man-

gellisten. Det sidste indtryk, nemlig den endelige mangelgennemgang, er det bygherren husker. 

Hvis der er få eller ingen mangler, er bygherren meget mere tilfreds.   

1.4.11 Tidsplan for mangelgennemgang 

Der er en del forskel på, hvornår man påbegynder den første mangelgennemgang. Det er delvist af-

hængigt af den procedure, man ønsker at gennemgå. Men alle giver udtryk for, at der skal sættes 

god tid af i tidsplanen til at sikre, at man kommer byggeriet igennem og får afhjulpet manglerne før 

selve afleveringen. Den tid, der afsættes, varierer mellem 1-6 måneder, men de fleste projektledere 

angiver 3 måneder. 

Enkelte giver udtryk for det optimale, som 14 dage til gennemgang og registrering, samt 14 dage til 

udbedring. Men byggeriets størrelse er med til at bestemme tidsrummet. 
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Der er i øvrigt nogle, som vælger ikke at oplyse den rigtige afleveringsdato til underentreprenører-

ne, mens andre foretrækker at køre rent løb i deres samarbejde. Man skal hellere sørge for, at de 

ting, der kan laves i god tid, det skal man sørge for at få lavet. Det kan ikke nytte noget at være for 

eftergivende, selvom der er opgaver, der ikke i første omgang er kritiske, men som kan gå hen og 

blive det, hvis de laves for sent. Der er altid meget, der skal klares til sidst. Cyklogram planlægning 

kan være med til at styre, hvem er hvor og at der ikke er flere underentreprenører på samme sted og 

på samme tid. 

1.4.12 Overdragelse og commissioning 

Commissioning bør indgå i planlægningen allerede tidligt i projekteringsarbejdet, hvor man tænker 

på, hvordan man skal aflevere, og hvordan det skal dokumenteres. Commissioning er en test på, at 

især installationerne fungerer. Det vedrører især alt, der har med varme, strøm, vand, luft, som skal 

kunne styres og fungere. Det skal derfor testes og dokumenteres, at de virker.  

De tekniske installationer skal virke og de skal afprøves mht funktionsdygtighed. Der tager man en 

teknisk gennemgang sammen med rådgiverne og egne specialister.  

Det bør fastlægges i projekteringen, hvilke målinger, der skal laves, hvornår og hvor henne. Brand-

alarm, installationer og brandsikringen bliver tjekket og dokumenteret, eventuelt med fotodokumen-

tation, som fremlægges for bygherren og hans rådgivere.  

Man laver også støjmålinger og lydprøver, som laves lige så snart, de første rum er klar. Ligeledes 

termografiske målinger, luftskifte mv. Tæthedsmålinger laves i god tid, så ting kan nå at blive kor-

rigeret. 

For at kunne aflevere mangelfrit skal man også have commissioneringen på plads. Det er vigtigt, at 

bygherren forstår, at når bygningen er færdig, så er det med installationer, der er standardindstillet. 

Det er først derefter, man er i stand til at begynde at tune installationerne, som godt kan tage et helt 

år, hvor man skal igennem hele cyklussen af et års variationer, før alle indstillinger er blevet tilpas-

set, til den måde bygningen bliver anvendt på og de ønsker, der er for brugerne. 

Nogle har udarbejdet en drejebog for, hvordan et byggeri bliver taget i brug og hvordan denne fin-

tuning kan blive gennemført på.  

1.4.13 Hvornår går det galt 

Det går galt med kvaliteten og mangelafhjælpningen: 

 Når aftaler ikke overholdes,  

 Når den daglige kontakt signalerer problemer.  

 Hvis man ikke har fået fastlagt de rigtige grænseflader og her har tænkt på de enkelte fag-

gruppers begrænsninger og muligheder i forhold til de efterfølgende fag.  

 Hvis kvalitetssikringsplanerne ikke er gode nok, hvor projektlederne oplever, at rådgiverne 

er dårlige til at lave gode planer, idet de ofte bruger standarder uden at tilpasse dem de kon-

krete opgaver. 

 Når arbejdet bliver så presset eller forceret, at den enkelte håndværker begynder at ødelægge 

det for andre, for selv at blive færdig.  
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 Når rådgiverne ikke har forståelse for byggeprocessen og byggeriets behov for deres tilste-

deværelse. 

 Når rådgiverne er for egenrådige, hvilket kan ødelægge en helt sag. En rådgiver, der hele ti-

den er ude i det ”røde spor”, hvilket ofte skyldes usikkerhed og uerfarenhed.  

 Når en underentreprenør har en dårlig sag, fx når han har regnet den for billig. 

Til tider kan der svare sig, at hjælpe en presset underentreprenør eller give håndværkerne en lidt 

bedre akkord. Det er også dyrt, hvis en underentreprenør skal udskiftes pga. konkurs. 

Små sager har alle processerne, men for få funktionærer og derfor for få ressourcer, for at kunne få 

den gode proces til at køre. 

Meget kan og bør løses på stedet, når både byggeleder, rådgiver og håndværkerne kan stå på stedet 

og finde en løsning i fællesskab. 

Man bør tage en kammeratlig samtale, lige så snart man opdager, at der er problemer. Ved at fast-

holde det klare budskab om, at hvis underentreprenøren vil have nye opgaver, så må han hellere se 

at få opfyldt sine forpligtigelser. Det er nødvendigt at mandsopdækkes problematiske underentre-

prenører. 

1.5  Den gode kvalitetskultur  
Den gode kvalitetskultur ligger i en god opdragelse, det vil sige at man gerne vil den gode kvalitet. 

Men ud over gerne at ville, så skal man vide hvordan dvs. have kompetencerne, og man skal have 

mulighed for at kunne dvs. en ordentligt projektmateriale. Det gælder projektbeskrivelse, program-

met, projektering og udførelsen og det hænger sammen med økonomi og tid – den berømte trekant. 

Det bør derfor være et mål, at skabe viljen, viden og mulighed for, at den gode kvalitetskultur kan 

komme til at virke i hele byggeprocessen. Viden til ”hvordan” ligge i høj grad funderet i en god ud-

dannelse, hvor danske arkitekt, ingeniører, entreprenører og håndværkere rent faktisk er kendte for, 

at de besidder denne viden. Hvilket understøttes af den kvantitative undersøgelse. 

Spørgsmålet er derfor, hvordan man skaber de gode muligheder, dvs at kunne og ikke mindst den 

nødvendige vilje til, at den gode kvalitetskultur kan komme til udtryk på de danske byggepladser. 

1.5.1 Hvordan sikre at kunne gennemføre den gode kvalitetssikring 

Den gode kvalitet starter med bygherren og de værdier, som han ligger til grund for sit byggeri. Det 

er de krav, han angiver i byggesagsbeskrivelsen og i det program, som ligger til grund for udbuddet. 

Det ligger desuden i de tildelingskriterier, som fastsættes i udbuddet og som har betydning for hvil-

ke bud teamet kommer med i deres tilbud. 

Den gode kvalitetssikring betinger, at der er sammenhæng imellem den økonomi, der er til rådighed 

for det byggeri, man vil have bygget. Det vil sige, at det er muligt at lave en god økonomisk plan 

for byggeriet. 

Den gode kvalitetssikring betinger endvidere, at byggeriet er projekteret, før man begynder at byg-

ge. Desuden at der er gennemført de nødvendige granskninger af projekteringsmaterialet og koordi-

nering af de forskellige faglige områder. En del af projektlederne er der en stor tro på at 3D projek-

tering og anvendelsen af BIM vil styrke denne side af projekteringen. 



63 

 

Den gode kvalitetssikring betinger endvidere, at de udførende har haft indflydelse på valg af løsnin-

ger og har deltag i en eller flere projektgennemgange af projektet, så alle er klar over, hvad der skal 

laves, hvem der skal lave det og i hvilken rækkefølge. 

Når det herved er gjort muligt at udføre byggeriet med en god kvalitet, så handler det om for bygge-

ledelsen, at sikre, at der også er vilje til at få det gjort. 

Her kan man køre den hårde traditionelle linje, men meget tyder på, at man når længer og hurtigere 

frem ved at skabe det gode samarbejde og arbejdsmiljø, involvering af håndværkerne, uddelegering 

af ansvar og lysten til at præstere. 

1.5.2 Forudsætninger for kvalitetskulturen 

Den gode kvalitetskultur hænger sammen med den gode byggeproces, herunder involvering af alle 

parter, og at man udviser en gensidig respekt for hinanden.  Flere projektledere udtrykker det med, 

at det handler om involvering, involvering, involvering. 

Helt gennemgående er opfattelsen, at den gode kvalitetskultur får man, når der kan etableres en 

gensidig ligeværdighed imellem parterne, hvor man respekterer hinanden og de aftaler, der indgås. 

Underentreprenørerne og håndværkerne skal have den rigtige indstilling til at ville samarbejde og 

lave et godt produkt. De skal have ressourcerne, kompetencerne og tiden til opgaven internt i deres 

firma. 

Den gensidige respekt for hinandens arbejde, skabes på trim møderne, hvor formændene lærer hin-

anden at kende. Det er der, tingene løses undervejs og gør, at de går til hinanden ude på pladsen på 

en ordentlig måde. 

En generel holdning er, at man skal behandle folk, som man selv vil behandles og behandle folk or-

dentligt. Man skal ikke holde penge tilbage, hvis arbejdet er lavet ordentligt. Man skal ikke være et 

røvhul. På den anden side så vil underentreprenørerne gerne fakturere meget højt op, hvor man skal 

have redskaberne til at stille krav til kvalitet og dokumentation for at udbetale. 

Det er desuden en forudsætning, at der er tid og ressourcer nok til at styre processen. Man skal hele 

tiden være opdaterede og kunne følge op, for at det kan køre på den gode måde.  

Netop denne forudsætning er almindeligvis ikke til stede ved de mindre byggerier. De mindre byg-

gerier får ikke den samme opmærksomhed, som de store og bliver ofte brugt til at teste og lære yng-

re kræfter op. Man sætter ikke det store apparat i gang på en mindre opgave.  

På den anden side så kan den dygtige gode byggeleder, der går op i opgaven, skabe en rigtig god 

sag på et mindre byggeri, fordi byggeopgaven er lettere og fordi bemandingen giver mulighed for et 

godt og mere intimt samarbejde. 

1.5.3 Ledelsesstil 

Der er primært 2 ledelsesstile blandt projektlederne. Den ene har stor fokus på de bløde værdier bå-

de overfor bygherren og overfor underentreprenører. Det at se på det menneskelige, hvor projektle-

deren forsøger at skabe respekt gennem sine handlinger, frem for at råbe af folk. Det er samtidig de 

projektledere, der prøver at præge parterne med sin måde at gøre tingene på og med plads til deres 

individuelle ønsker.  
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De giver udtryk for at en projektleder skal være procesleder, fordi han skal lede processen, så den 

gøres levende og dynamisk. En projektleder skal være god til at få en gruppe til at arbejde sammen, 

hvor det er projektlederens egenskaber, til at få folk til at samarbejde og til at kunne holde fast i ud-

gangspunktet og tage beslutninger ud fra det, som afgør kulturen. Det bliver i sidste ende også re-

spekteret. Det er samtidig vigtigt, at projektlederen kan træffe de nødvendige beslutninger og sikre, 

at de bliver gennemført og holder linjen. Projektlederen skal kunne være i helikopteren og ikke gå i 

detaljer, det skal han være i stand til at delegere ud til andre. Han skal kunne stole på sine folk, 

hvilket derfor kræver, at han kan vælge sine folk. Det vil sige folk, som han kender og som kender 

ham og hans forventninger. 

Den anden type ledelsesstil er baseret på en mere stringent ledelsesform, hvor frygt og opmærk-

somhed er den styrende kraft. Her handler det om, at der er klare aftaler og en meget klar fornem-

melse for, hvad der sker, hvis aftaler ikke overholdes. Hvor opmærksomheden er på de, der altid 

skal prøve grænserne og ikke helt har forstået de budskaber, der ligger i de aftaler, der er foretaget. 

Aftalebaseret, klarhed, hurtig opfølgning og med feedback og en konsekvent reaktion, så der ikke 

hersker tvivl om, at man mener, det man siger.  

1.5.4 Kompetencer 

Det er vigtigt med ansatte, der har de rigtige holdninger og kompetencer. Man kan have de rigtige 

kompetencer, men den forkerte holdning, eller man kan have den rette holdning men forkerte kom-

petence. I begge tilfælde kan man ikke bruge dem. 

Med hensyn til bygherrernes prioritering af kompetencer, så er det mere og mere blevet en parame-

ter, at entreprenøren skal lave en præsentation ved tilbudsgivning, hvor bygherren får mulighed for 

at se de folk an, som skal udføre projektet. Det skal ikke bare være en afdelingsleder eller underdi-

rektør, men de konkrete folk, der skal bemande projektet. Det kræver mange ressourcer at forberede 

dette. Det opleves desuden, at det er vigtigt, at entreprenøren har en vis egenproduktion. Det giver 

en salgsmæssig fordel i en tilbudssituation, som viser, at man har kompetencerne. 

Totalentreprenørerne gør derfor en indsats for at udvikle entrepriseledere og projektledere, så de 

kan køre den gode byggeproces. Det vigtigste er, at de ledelsesmæssige kompetencer er kontinuer-

lige. Man skal kunne klare mosten. Det kræver en kombination af menneskelige egenskaber med 

faglige kompetencer.  

De menneskelige egenskaber er meget vigtige for, om det bliver et godt eller skidt projekt. Et pro-

jekt med et godt projektmateriale kan fx gå skidt med en dårlig styring, mens et mindre godt pro-

jektmateriale, men med et godt samarbejde, kan blive en succes. Især ved en renovering, hvor der er 

megen interaktion med beboere og brugere, kræves en særlig mentalitet, både hos byggeledelsen og 

blandt håndværkerne.  

En projektleder skal kunne uddelegere noget af ansvaret, hvor det drejer sig om, at medarbejderne 

har supplerende kompetencer. Det er sammensætningen af et team med supplerende kompetencer, 

der er interessant. Det gælder om at finde folk, som kan få projektet til at hænge sammen. Flere gør 

da også en særlig indsats for at træne sit eget team, der skal forstå, at de skal bane vejen for for-

mændene og underentreprenørerne. 
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Der bruges megen tid på at oplære en person, hvor man i høj grad bruger en mentorordning. En ung 

entrepriseleder har ikke en chance, når han kommer til at sidde sammen med nogle meget erfarne 

folk til byggemøderne. Her skal der være en ”redningskrans” i form af en mere erfaren entreprisele-

der eller projektleder. 

Det kræver flere ressourcer, når en ny person eller en uerfaren skal indkøres i teamet. Men man skal 

aldrig starte en byggesag, med kun nye medarbejdere. Det handler om gruppens sammensætning, 

hvor en ny entrepriseleder skal have mulighed for at trække på erfaringer fra de andre.  

Formanden er en vigtig person, som udgør leddet mellem byggeledelsen og sjakkene. Det udtrykkes 

fra en projektleder med ”Sjakbajsen er mit talerør” og med til at definere kvaliteten i projektet”.  

Derfor søges der også efter de underentreprenører, som har en god kvalitetskultur. Man tager det 

normalt for givet, at underentreprenørerne ved hvad en god håndværksmæssig kvalitet handler om. 

Det gælder om uddannelse og at man ved, hvad dårligt arbejde har af konsekvenser. Ellers at det 

gælder om efteruddannelse af håndværkerne. 

Der er imidlertid altid en håndværker, som skiller sig ud. Det var især et problem tidligere, hvor 

mange uerfarne gik ind i byggebranchen, men hvor det nu er de gode og erfarne, som er tilbage. Det 

er de dygtige, der er tilbage, mens man ser at sjusket kommer fra de, der kommer ind på markedet i 

opgangstider. Der er dog også en selvjustits i sjakkene, som smider de brodne kar ud. 

Det kan være vigtigt, at have de samme folk i det meste af byggeperioden – afhængig af den enkelte 

sag. Mange præciserer, hvor vigtigt det er, at kunne vælge sine folk til projektet. Det handler om, at 

sikre sig, at man har de bedst mulige kompetencer i forhold til projektets behov og at de personer, 

der involveres, har tilstrækkelig tid til at forberede sig op til projektet. 

Flere giver desuden udtryk for, at de forstår, at hvis folk skal gå til en sulteløn så springer de måske 

over, hvor gærdet er lavest. Mens hvis de får en ordentlig løn, så gør de fleste, hvad de kan, for at 

lavet et godt stykke arbejde. 

1.5.5 Samarbejde, involvering, tillid og arbejdsglæde 

Det er interessant, hvor mange projektledere, der giver udtryk for, at de traditionelle samarbejds-

former indbyder til konflikt og at det er vigtigt, man forstår, at man må gå en anden vej.  

Det er svært at være på en byggesag, hvor økonomien og tiden er for presset. Så begynder man at 

spare på områder, hvor det kan vise sig ikke at være hensigtsmæssigt. Det er som om, at for presse-

de opgaver afleder problemer, mens en byggesag med en sund økonomi kan få et godt forløb. 

En sund byggeproces er, når der er tid og økonomi til at lave ordentlige forhold til folk, gode ad-

gangsforhold og at der er et rart sted at arbejde.  Det gælder om at gøre det rart, at komme på arbej-

de, hvor man fx ikke skal gå igennem 20 cm mudder. 

Man skal give folk en følelse af, at der er styr på tingene og råd og tid til at skabe gode forhold. Der 

skal være luft til at skabe de gode rammer, møder, planlægning, tilsyn. Her må totalentreprenøren 

eller hovedentreprenøren sørger for rigtig meget, i stedet for at de enkelte underentreprenører selv 

skal sørge for det, hvor det er op til dem hver især. Det givet noget på den samlede plan 

Der påpeges, at der hvor der ikke er gode forhold, der kommer der flere problemer og ekstraregnin-

ger, fordi der ikke er skabt grundlag for, at underentreprenørerne kan holde deres planer. Ved et or-

dentligt byggeri laver håndværkerne også et ordentligt arbejde. I den forbindelse gentager en række 
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projektledere, at det langvarige samarbejdsforhold hjælper processen og at det er godt, hvis svende-

ne fra de forskellige underentreprenører faktisk kender hinanden på forhånd. I sådanne tilfælde op-

lever projektlederne, at underentreprenører ikke optimerer ensidigt i forhold til deres egne interes-

ser, men at de ofte godt kan se, når noget samlet set er bedre. Det er det mest optimale for dem alle, 

fx i forhold til procesplanlægningen.  

En af nøglefunktionerne til at skabe det gode grundlag for underentreprenørerne er en procesleder, 

som kan få processen til at fungere. Derfor skal entrepriseledere forstå, at de skal servicere underen-

treprenørerne mere end kontrollere dem. Dealen må være, at hvis projektlederen sørger for at hans 

team servicerer og sikrer at forholdene på byggeriet er i orden og tingene er på plads, så skal under-

entreprenører og formændene også sikre, at de er får opgaverne udført så fejlfrit som muligt. Der 

skal være et gensidigt krav. 

Som eksempler på hvordan små midler kan få god effekt er fx en pladsmand, der sørger for orden 

på pladsen, modtagelse af varer og styr på affald mv, eller fx at stille en minilæsser til rådighed, 

som underentreprenørerne kan anvende til diverse opgaver. Sådanne midler kan gøre processerne 

for mange meget lettere og hurtigt tjene sig ind. 

De håndværkere, der medvirker på informationsmøder og stiller spørgsmål til projektet, de kan og 

vil. Det er dem, som ikke kommer og som bare kører deres eget forløb, som giver problemerne. Det 

er ofte underentreprenørernes egne underentreprenører, som er svære at få fat i. 

Man skal også huske at give et klap på skulderen, når de laver et godt stykke arbejde. Det gælder 

om, at håndværkerne får en følelse af, at deres evner og kunnen til at gør tingene på den gode måde, 

bliver værdsatte.   

Samarbejde, kommunikation og sund fornuft, er vigtige ting for projekterne. Det handler om re-

spekt, anerkendelse, tillid og involvering, men også om den måde man kommunikerer på. Den re-

spektfulde kommunikation er central. 

Der er forskellige måder at skabe den brede kommunikation og dialog. Nogle samler alle folkene en 

gang om måneden, hvor der sker en orientering om, hvordan byggeriet går og hvor der skabes plads 

til en dialog om samarbejdet, de forskellige arbejdsopgaver, rækkefølgen i opgaverne, pladsindret-

ningen mv. Andre holder ølkassemøder, hvor man får talt med håndværkerne, eller tavlemøder ude 

på pladsen, hvor hele flokken samles og hvor alle får at vide, hvad der skal ske i den komme ned 

uge. Der er selvfølgelig en bekymring om at hver gang der afholdes møde, så får håndværkerne jo 

ikke lavet noget, men det kan være givet godt ud. Der er altid nogen, der forsøger at snyde, men det 

viser sig, at information, respekt, vise interesse, involvering og ved at tager dem med på råd, løser 

rigtig meget.  

Andre kommunikationsformer sker ved opstartsmøder, byggemøder og mønsterrunder i kombinati-

on med sikkerhedsmødet, hvilket underbygges i næste afsnit. Desuden fremhæves trimmøderne, 

samt de små møder med mester, hvor man fx går en slags mønsterrundering med mester og formand 

og får en god afklaring om opgaverne. 

En supplerende metode til at sikre involvering og godt samarbejde er introduktionsmøder og køre-

kort. Ordningen med et ”kørekort til byggepladsen” fremhæver en projektleder medvirker til at ska-

be samarbejdsrelationer og samtidig også er kompetenceopbyggende. Det påpeges desuden, at der 

er bedre styr på underentreprenørernes underentreprenører, når de alle skal have et adgangskort og 
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et introduktionsseminar. Det viser sig, at de under-underentreprenører, der kommer kl. 16 om ef-

termiddagen og lige skal lave en mindre ting, der går det galt, fordi de ikke ved i hvilken sammen-

hæng, de skal fungere i. Det er ham, der kommer i kassevognen og skal lave en detalje indenfor et 

kort tidsrum, det går galt for. 

De fælles opstartsmøder, fælles skurby, fælles kantine, er forskellige former, der har til formål at 

folk lærer hinanden at kende. Det handler om at bringe håndværkerne sammen.  

Endelig afholder de fleste forskellige former for sociale arrangementer. Der skal ofte ikke særligt 

meget til, fx lidt grill og noget pizza, rundstykker til morgenmad, is på en varm sommerdag eller en 

pølsevogn en dag, hvor der er fælles frokost. Det drejer sig om at fejre milepæle, gode indsatser og 

gode resultater, som kan understøtte det gode samarbejde. 

1.5.6 Byggelogistik og orden  

God styring af byggepladsen, af byggepladsforhold og ryddelighed er med til at skabe en god kultur 

og at alle kan fornemme, at der er styr på tingene. Byggelogistikken handler om at have styr på lo-

gistik af trafik, adgang af materialer, containere mv. 

Nogle projektledere peger på, at de helst ser, at byggepladsen er indhegnet og med adgangskontrol. 

Andre peger på, at det er en god idé at lade byggelogistikken blive varetaget af et separat hold, samt 

at logistikken inddrages på byggemøder og/eller formandsmøder. Det handler om logistik, også i 

forhold til arbejdsmiljøet, hvor meget bliver meget lettere, hvis det tænkes ind fra starten  

Mange af projektlederne giver udtryk for, at de finder, at oprydningen er rygraden i et byggeri, hvor 

det kan være en hjælp, hvis der er én person til at tage sig af det, selvom man skal passe på, at man 

ikke laver det, som håndværkerne selv skal.  

Det kan derfor være en fordel, enten at have en pladsmand, som også kan tage sig af forefaldende 

opgaver og pasning af containerne, eller at have en speciel entrepriseleder til at tage sig af selve 

pladsen med adgangskontrol, styring af varekørslen, styring af materiale plads, affaldsdepoter mv. 

Hjælpemidlerne skal forberedes og være tilgængelige. Gangene skal være ryddet og fejet om afte-

nen, så man kan møde om morgenen til en ren byggeplads. Det er en investering i godt arbejdsmiljø 

og det giver en bedre arbejdsplads og et bedre indtryk. 

De fleste sikrer, at der er opsat affaldscontainere til sortering af affald. Det betragtes som en service 

til underentreprenørerne, da de har bortskaffelse af affald med i deres kontrakter.  

Flere har kontrakter, hvor renlighed og ryddelighed indgår og hvor det fremgår, at byggeledelsen 

har ret til at rydde op på entreprenørernes regning, hvis de ikke holder orden. I princippet så skal 

den enkelte underentreprenør rydde op for sig selv, og strengt taget skal man rydde op efter hver ak-

tivitet og helst hver dag. Alle bør have fokus på orden og ryddelighed. Der skal fx ske en grov-

oprydning hver dag og støvsuges en gang om ugen. 

Man tager særlige problemer med rod og manglende oprydning op på ugemøderne. Desuden kan 

det være en idé, at der er særlig fokus på oprydning på alle møder. 

Respekten øges også, når der bliver sat fokus på orden på byggepladsen ved ledelsens gennemgang 

1 gang månedligt, hvor en projektleder oplever, at det påtales, hvis det ikke er i orden. Man skal 

ganske simpelt løbende efterspørge ryddelighed. 
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1.5.7 Plan for arbejdsmiljøarbejdet 

Når der tales om kompetencer, bliver der også nævnt kompetencer som arbejdsmiljøkoordinator. 

Nogle mener, at projektlederen selv skal være arbejdsmiljøkoordinator, fordi det er ham, der kan ta-

ge beslutningerne, mens andre peger på, at rådgiverne stiller med en arbejdsmiljøkoordinator i pro-

jekteringen for at sikre, at projekteringen skaber mere bygbare projekter. Men det kræver jo, at ar-

bejdsmiljøkoordinatoren har en forståelse for det at bygge, samt kompetencer for udførelsen og 

byggeprocessen. 

Flere af projektlederne fortæller, at der igennem de senere år er kommet en hel anden indstilling til 

sikkerhed, og at man i dag har det som en højt prioriteret strategi, og at sikkerheden bliver taget al-

vorligt.  

Men der gøres opmærksom på, at de store entreprenører alene udgør 6 % af det samlede byggeri i 

Danmark, men det dem, der driver udviklingen, også når det gælder at skabe sikkerhed på bygge-

pladsen 

Sikkerhed har fået en helt anden betydning end tidligere, blandt andet på grund af på øgede krav fra 

samfundet. De oplagte ting, som fx stilladser mm. er ”aldrig et problem”, mens man må slide lidt 

mere med håndværkernes forståelse, fx om hjelmpåbud ved opgaver indenfor.  

En projektleder fortæller at det hedder ”Nul ulykker hver dag”, med en målsætning om, at alle skal 

kunne gå uskadte hjem fra arbejde. Underentreprenørerne forstår i dag godt det med sikkerhed. Pro-

blemet er, at man skal have fat i den enkelte håndværker, som kan have meget forskellige adfærd. 

Akkordarbejdet opfattes ikke at have den store betydning i forhold til sikkerhed og kvaliteten 

Flere projektledere gør opmærksom på, at det er vigtigt at arbejdsmiljøet tænkes ind i projekterin-

gen. Fx om gipsplader kan håndteres osv. At sikre bygbare løsninger rummer også et element af ar-

bejdsmiljø og som en projektleder siger, arbejdsmiljøet skal man ikke undervurdere – det fylder me-

re og mere.   

Andre projektledere giver udtryk for, at man ikke må gå på kompromis med sikkerheden, og øko-

nomien må aldrig komme før sikkerheden. Gør nogen dette, får det konsekvenser. Flere giver ud-

tryk for, at de stopper arbejdet, hvis der er noget, der kompromitterer sikkerheden, ud fra erkendel-

sen af, at de har det overordnede ansvar. Desuden koster det det samme i tid, at gøre det rigtigt. 

Flere projektledere fortæller, at de har ”sikkerhedsbrillerne” på, når de går rundt på pladsen, hvor de 

har en nul- tolerance på arbejdsmiljø. De, der ikke overholder retningslinjerne, får advarslen uaf-

hængig af, om det er en håndværker, en formand eller en konduktør. Man skal her være hård og 

konsekvent. Modsat er der nogle, som vælger at belønne de, der gør det godt med sikkerheden. 

Alle ved, at de skal have en plan for sikkerhed og sundhed og at den skal tilpasses hver enkelt plads.  

Det er vigtigt, at få planlagt sikkerheden, så der er så lidt som muligt at skrive om efterfølgende. 

Det personlige beskyttelsesudstyr skal være i orden og man skal bruge tid på, at gennemgå opga-

verne inden de starter, også med hensyn til sikkerheden, især for de mere risikofyldte opgaver. Pro-

blemet er imidlertid, når der sker ændringer, hvor man ikke altid når at få tænkt opgave, kvalitet og 

sikkerhed igennem, fordi det skal gå stærkt, og det ikke er tænkt ind i planen. Ændringer giver rod 

og uklarhed – det er altid noget skidt og skal styres med hård hånd. 

Næsten alle gennemfører en eller anden form for mønsterrunderinger og nogle bruger elektroniske 

hjælpemidler via IPads. Det gør det muligt for arbejdsmiljøkoordinatoren eller entrepriselederen at 
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lave rapporter og tage billeder direkte på pladsen, så der ikke ligger en masse arbejde i det, når man 

kommer tilbage i byggeskuret.  

Nogle projektledere har organiseret mønsterrunderingerne, så arbejdsmiljøkoordinatoren går turen 

med en eller flere håndværkere eller formænd, inden der afholdes sikkerhedsmøder, og som er en 

fast procedure. Hos nogle er alle underentreprenørernes arbejdsmiljøansvarlige med på runderingen 

før sikkerhedsmødet. 

Andre projektledere gennemfører faktisk daglige runderinger, hvor der ses på sikkerhed, opgaver, 

tid, logistik, oprydning mv. enten af udvalgte entrepriseledere for kvalitet og sikkerhed, eller af pro-

jektlederen selv eller af arbejdsmiljøkoordinatoren evt. sammen med en konduktør eller andre rele-

vante parter, fx formændene.  

Sikkerhedsmøder afholdes de fleste steder minimum hver 14 dag. Flere steder afholdes sikkerheds-

møderne i forbindelse med eller før formandsmøderne. På sikkerhedsmøderne kommer rigtig mange 

ting op, og man hører det hele. Man får at vide, hvad der sker på pladsen på disse møder og under-

entreprenørerne fortæller faktisk, hvad der sker. For hvad der sker, det rygtes. 

Sikkerhedskørekort og opstartsmøder har til formål at sikre, at alle ved, hvad der forventes af dem. 

Det er vigtigt, at skabe et ansvar i det yderste led. Dette ansvar kan fx skabes, ved at lave korte sik-

kerhedsmøder med alle, ca. 10 min, som en opfølgning på en rundering, samt sikre at informationer 

også sker med alt, hvad man kan hænge op på opslagstavler og i skurene.  

Hos flere det et krav, at alle medarbejdere skal have et sikkerhedskursus målrettet projekterne og 

evt. et sikkerhedskørekort. Derfor afholdes opstartsmøder hver 14 dag med de hårde værdier som 

adgangsforhold, renholdelse, brug af sikkerhedsudstyr, sikkerhedsmæssige adfærd etc. Sikkerheds-

kørekortet angives at være kultur- og adfærdsskabende med en opdragende effekt.  

Alle har en arbejdsmiljøkoordinatoren på deres pladser, men flere projektledere giver udtryk for, at 

alle entrepriseledere og byggeledere bør have en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse.  

Det kan desuden være hensigtsmæssigt, at arbejdsmiljøkoordinatoren også kører trimmøderne. Så 

kan arbejdsmiljøet indgå i trimmødet og samtidig kan arbejdsmiljøkoordinatoren tage sig af de an-

dre planlægningsmøder, hvor han kan blive en slags gennemgående figur. Det kræver, at sagen er 

stor nok, og man har den rette person. Men så kan han i højere grad tage sig af koordineringen. Man 

skal bare være helt klar på, hvem der laver hvilke aftaler imellem koordinator og byggeleder på 

trimmøderne. 

Med hensyn til alkohol praktiseret efterhånden en nul politik. Tidligere var det et problem, at lær-

linge næsten blev opdraget til at drikke i et håndværksfag. Det ses næsten ikke mere på de danske 

byggepladser. Mange af projektlederne oplever, at håndværkere i dag kommer for at præstere. Man 

ser ikke længere håndværkere, der drikker en hel kasse øl i løbet af en dag. Folk kommer for at ar-

bejde, tjene nogle penge og kunne tage hjem til deres familie eller lign.   

Endelig benytter nogle projektledere Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BamBus) til rådgivning, hvor 

man kalder på dem efter behov  

1.5.8 Når kvalitetskulturen ikke fungerer 

Der opstår problemer, når enkelte fag begynder at suboptimere og ikke vil indgå i et samarbejde. 

Enkeltpersoners uheldige adfærd kan ødelægge meget.  
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Når håndværkerne ødelægger det for hinanden, er det fordi, de ikke kan vente længere på at komme 

i gang, især hvis de er pressede i både tid og pris. Aben ligger ofte i planlægningen. 

Hvis enkelte håndværkere skejer ud, må det tages op med mester. Det kan føre til at den pågælden-

de håndværker bliver smit ud, men helst gennem mester. Man ved godt, hvem der kan finde på at 

”fuske”, så der holdes et ekstra øje med disse. Det værste er, når der sker personskift, hvor de nye 

måske skal samle op efter de forriges mangler, eller hvor man ikke lader sig binde af andres tidlige-

re aftaler og ikke nedskrevne løfter. 

Men svigtes tilliden, så handler det om konsekvent handling, når det opdages og direkte med en 

samtale første gang, en advarsel anden gang og ud af pladsen tredje gang. Man må ikke være bange 

for at tage konfrontationen, men man skal gøre en indsats for at få det bedste ud af de mennesker, 

der er der. Det vil sige, man skal gøre brug af dialog, men man kan blive nødt til at bortvise både 

enkeltindivider eller en underentreprenør, hvis det viser sig, at samarbejdet er helt umuligt. 

De, der ødelægger samarbejdet, skal væk, for de ødelægger alt for meget. Man sorterer da også de 

væk, som ikke udviser en god kvalitetskultur. De bliver simpelthen blacklistede. 
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Kapitel 2 Interviews med projektlederne fra entreprenører og rådgivere  

Dette afsnit indeholder svarene fra de 22 interviews. Det indeholder en beskrivelse af parternes 

synsvinkler på de 3 hovedtyper for entrepriseformer, dvs. bygherresynsvinklen, rådgiversynsvinklen 

og entreprenørsynsvinklen. Ligeledes her er det en normativ gengivelse af, det som er blevet sagt i 

interviewene.  

2.1 Entrepriseformernes betydning  
Helt grundlæggende så kan alle entrepriseformer fungere, hvis blot der tages et hensyn til de for-

hold, der hos hver entreprisetype er særegent og kræver særlig opmærksomhed. Det er umiddelbart 

ikke entrepriseformen, der har betydning for det endelige resultat og alligevel har det en betydning, 

fordi parternes engagement, ressourcer, organisering, kompetencer og måde at samarbejde på varie-

rer mellem de forskellige entrepriseformer, og det har en betydning. 

Valget mellem totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise er et spørgsmål om, hvem der har 

frihedsgraderne til at bestemme og hvilke hensyn, der bliver taget mest hensyn til.  

Der er gode og dårlige aspekter ved de forskellige entrepriseformer og det vil være katastrofalt, hvis 

man ikke forsøger at få det bedste ud af det, der hvor man er. Alle aktører må gøre sig klart, hvilke 

vilkår de skal arbejde under og acceptere det, og så medvirke til at arbejde positivt inden for de 

rammer, der er givet.  

Dette afsnit er struktureret ud fra de 3 parters synsvinkler, nemlig bygherren, rådgiveren og entre-

prenøren. 

2.1.1 Bygherresynsvinklen 

Bygherrens synsvinkel har to synsvinkler, hvor den ene er det, der giver de bedste juridiske mulig-

heder for at have indflydelse på eget byggeri og det andet, at få et byggeri til en god pris, opført in-

denfor en god tidsramme og med en god kvalitet. 

Byggeskadefonden har en række gode råd til Bygherrerne på baggrund af disse to synsvinkler 

(Byggeskadefonden, 2012) 

 Med hensyn til det første så er der ingen tvivl om, at bygherrens juridiske mulighed for at ha-

ve indflydelse på eget byggeri et størst ved en fagentreprise og mindst med en totalentrepri-

se. 

 Bygherren bør vælge fagentreprise, hvis han i samarbejde med sin rådgiver vil have maksimal 

indflydelse på, hvordan projektet fastlægges i detaljer, hvordan projektet opdeles og udby-

des i fagentrepriser, og hvordan byggeledelsen og tilsynet tilrettelægges. 

 Bygherren bør vælge hovedentreprise, hvis han vurderer, at det projekterede kan opføres bil-

ligere, hvis udvælgelse af under/fagentreprenører og koordinering af deres entrepriser over-

lades til en hovedentreprenør. 

 Bygherren bør vælge en totalentreprenør, hvis han vurderer, at hele byggeriet bliver både bil-

ligere og bedre, hvis projekteringen og udførelsen overlades til en kompetent totalentrepre-

nør. 

Bygherrerne og bygherrerådgiverne giver følgende kommentarer på de tre hovedentrepriseformer: 
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Ved en fagentreprise er det bygherren, der styre projektet, hvor han har hånds og halsret over de be-

slutninger, der træffes. I modsætning hertil skal bygherren have formuleret alle sine ønsker i udbud-

det til en totalentreprise, idet han ikke har juridisk ret til at komme med nye ønsker efterfølgende. 

Hvis der hen ad vejen alligevel er ønsker til valg af metoder og materialer, som er andet end det, 

som entreprenøren har tænkt sig, så er oplevelsen, at entreprenøren vil have ekstra betaling. 

Valg af metoder og materialer ligger i en konkurrence, hvor totalentreprenøren kan vælge efter det 

billigste, hvis andet ikke fremgår af materialet. Opfattelsen er, at totalentreprenøren tjener på mang-

ler i projektbeskrivelserne, hvor de så har råderet til at vælge og til at bestemme. Samtidig kan man 

fremhæve, at totalentreprenøren vil vægte kvalitet og totaløkonomi i perioden frem til aflevering og 

i garantiperioden, mens bygherren tænker totaløkonomi i hele byggeriets levetid.  

Reglen er derfor, at bygherrens ønsker, skal stå sort på hvidt, for at han kan få, det han ønsker. Det 

er derfor kun den kloge og forudseende bygherre, der bør vælge en totalentreprise. Hvis ikke byg-

herren har det overskud, indsigt, kendskab, viden og kan være forudseende, så skal han ikke vælge 

en totalentreprise, for ellers ved han ikke, hvor han ender og hvad han får i den sidste ende. Det man 

ser i ankenævnet, hvor det er gået galt, skyldes overvejsende, at aftalegrundlaget ikke har været i 

orden.  

Den traditionelle opfattelse er, at de mere enkle byggerier er egnede til totalentrepriser, mens byg-

gerier, der vægter det arkitektoniske højt, ikke er det. Det er desuden opfattelsen af totalentreprenø-

rerne vælger arkitekter, der har et navn for at vinde konkurrencen. Det bør i høj grad også være et 

spørgsmål om, hvad totalentreprenøren bruger deres partnere til. For hvis de bare bruger arkitekter-

ne til det ydre, og så beslutter sig til alt andet ud fra de gængse metoder og materialer, samt hvad 

katalogerne giver de billigste bud på, så kan det være en dårlig løsning for en bygherre, det vil sige 

når arkitekterne ikke får lov til at medvirke til detaljerne. 

Det er ikke ualmindeligt at en uprofessionel bygherre vælger en totalentreprise, fordi så får han det 

hele hos en instans, men hvor bygherrernes erfaringer siger, at man kun bør vælge en totalentrepri-

se, når man har en professionel forståelse og beskrivelse af sit projekt. 

Bygherrens indflydelse på valg af materialer og metoder har også visse begrænsninger ved en ho-

vedentreprise, når det gælder offentligt udbud. Ved et offentligt udbud i en hovedentreprise må råd-

giverne på bygherrens vegne ikke angive præcist, hvilket produkter, der skal anvendes. De må alene 

beskrive ydelseskrav, hvor entreprenøren skal have mulighed til at vælge på et konkurrencemarked. 

Der er tale om EU-regler, der er lavet for at skærpe konkurrencen. Men der betyder, at selvom råd-

giverne har undersøgt markedet, og fundet det bedste til bygherren, så må de ikke angive det kon-

kret, men alene beskrive funktions og ydelseskrav. 

For de fleste bygherrer er prisen helt afgørende, og udbudsreglerne hænger da også sammen med at 

skabe grundlag for, at bygherren kan skaffe sig det billigste bud. Men her er der også et erfarings-

grundlag, som kommer til udtryk især ved fagentrepriser, hvor man henter tilbud fra mindre entre-

prenører. Når man står med et meget lavt tilbud, så er der to ting en bygherre skal tage hensyn til. 

Det ene er en overvejelse af risikoen for, at fagentreprenøren går nedenom og hjem fordi han blandt 

andet har givet for billigt et tilbud. Det kan blive dyrt for bygherren, hvis han skal samle et standset 

byggeri op og skifte til nye entreprenører. Det andet er et spørgsmål om projektgrundlaget og afta-

legrundlagt er tilstrækkeligt, for hvis der er væsentlige mangler i forhold til forventninger og øn-
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sker, så kan det være begrundelsen for en lav pris, som måske ikke omfatter det, som bygherren 

forventer, men ikke har fået beskrevet godt nok, og derfor heller ikke får, uden at betale ekstra. Ved 

kommunale opgaver har man ofte ønsker om, at lokale håndværkere skal udføre opgaverne og der-

for vælges fagentreprisen. 

Endelig er det spørgsmålet om bygherrens valg og anvendelse af bygherrerådgivning, hvor rådet er 

klart, at de uprofessionelle bygherrer bør vælge at få hjælp af en professionel rådgiver. Det kan vise 

sig særdeles hensigtsmæssigt at bruge en del penge på en bygherrerådgiver til at styre processen og 

medvirke til beskrivelser og kontrol. En bygherre skal være helt klar over hvilken opgaver, han har 

foran sig og få klarlagt, hvad det er, han har brug for af specialist hjælp eller professionel hjælp, en-

ten som bygherrerådgiver eller anden rådgivning. Her bliver der samtidig stillet spørgsmål ved byg-

herrerådgivernes opgaver og evner til at udføre denne rådgivning. 

Helt generelt så skal bygherren evne at stille kravene på det rigtige tidspunkt, så man også får den 

rigtige pris, dvs. man skal gardere sig overfor at give entreprenøren mulighed for at vælge for billigt 

og dårlig kvalitet. Totalentrepriseformen stiller større krav til bygherren på dette punkt end de andre 

entrepriseformer, hvis han skal sikre sig, at han kan få, det han ønsker. 

I hovedentreprisen og fagentreprise kan bygherren deltage i projekteringen og medvirke i hele for-

løbet til at træffe beslutninger. Men på den anden side, bør bygherren jo også holde sig i skindet 

mht at lave ændringer hele tiden og især ikke efter projekteringen er afsluttet dvs. under udførelsen, 

for det giver blot forstyrrelser i processen, og afføder mangler. 

2.1.2  Rådgivernes synsvinkel 

Der er den største frihed for arkitekten i hoved- og fagentreprisen, mens det er entreprenøren der 

prioriterer i en totalentreprise. Men det kommer også an på, hvilken type byggeri, man skal bygge. 

Når det er arkitekten, der bestemmer, så er det, hvor man skal have kælet for detaljer, som en total-

entreprenør aldrig vil bruge økonomi på.  

Totalentrepriserne har en kultur bag sig, som har givet dem et dårligt ry. Før de skifter fra at bygge 

efter de skrabede modeller (skodbyggeri) over til at bygge på et vist kvalitetsniveau, bliver denne 

entrepriseform ikke værdsat. 

Den gamle form for byggeledelse og procesledelse i byggeriet vil uddø. Der skal noget nyt til, som 

kan bruge nye moderne kulturer og processer, som kan udvikle højkvalitetsprodukter på en god 

proces uden, at det bliver meget dyrt. Totalentreprenørerne bliver nødt til at være lige så gode som 

rådgiverne til at høre, hvad bygherren siger, han gerne vil have.  

Den gamle metode, hvor rådgiverne projekterer og tegner alt og pr. tradition har defineret alle detal-

jer, der ved hvad man, hvad man får. Så er der semiindustrialisering, som er den totalentreprenører-

ne står for, hvor man definere i udbuddet, hvad man vil have af værdi og hvor rådgiverne projekte-

rer en del, mens totalentreprenørerne tager sig af detaljerne. Og så er der den tredje generation, som 

er den kommende, multi-industrialiserede produktion, hvor proces, produkt og produktion er så in-

tegrerede, at det, du laver, er en række værdikrav, som ender med et super højkvalitets produkt. Det 

er systemløsninger, der er fremtiden. 

Den gode konservative juridiske model som fagentreprise og hovedentreprise, hvor rådgiverne sid-

der med projekteringsansvaret og de udførende med udførelsesansvaret er den foretrukne af rådgi-
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verne. Her bør overgangen fra projekteringen og udførelsen holdes til et clear-cut ved hovedentre-

prisen.  

Ved en totalentreprise har bygherren ikke mulighed for på samme måde, at beslutte valg af løsnin-

ger og valg af kvalitetsprodukter. Bygherren har mere indflydelse på byggeriet, når rådgiverne har 

ansvaret, end han har hos en totalentreprenør. Og tillidsniveauet til totalentreprenørerne er ikke nået 

op på det niveau, som rådgiverne kan yde. 

Det hele afhænger imidlertid af den kultur, som projektlederne har, og de kompetencer han har, for 

at føre det ud i livet. Der er så meget værdi i processen, så hvis den værdi ikke kan komme til ud-

tryk uafhængig af entrepriseform, så får det betydning for både kvalitet og produkt. Man skal lave 

en organisation, der ikke sup-optimere for sig selv, men arbejder for totalprojektet. 

Den største bekymring i totalentreprise er den optimering, som man arbejder på i en projektering 

under en entreprenør. Der er klart forhold til bygbarhed og valg af metoder, hvor det er fint at have 

entreprenøren med til at bestemme, men hvis der er særlige ønsker til fx dagslys eller andre detaljer, 

som kræver en anden løsning end det, som entreprenøren syntes, så er det et spørgsmål om, hvem 

der bestemme, og hvad der samlet set giver bygherren mest værdi i forhold til de ønsker, han har. 

Det vil sige entreprenørens valgt kan komme til i højere grad at blive styret af, hvad han mener, er 

det mest bygbare løsning og den billigste for ham frem for det, som kan opfylde bygherrens ønsker 

mest muligt. Man kommer ikke nødvendigvis til at vælge noget forkert, men der er i en række detal-

jer nogle valg, som der er økonomiske incitamenter til at fravælge frem for det bedste i forhold til 

bygherrens behov og ønsker, set ud fra en helhedsbetragtning. 

Det er da rigtigt, at der hos entreprenørerne ligger en meget stor viden om, hvordan man kan bygge 

og især på bestemte områder, hvor den enkelte entreprenør kan være specialist. Han kan sikkert og-

så få skabt en meget mere strømlinet projektering og proces, end hvis en opgave skal løses hos en 

rådgiver, der måske kun får mulighed for at arbejde med den form for løsning en sjælden gang. Men 

når man træder tilbage, så er det spørgsmålet, om man får det rigtige færdige produkt. Når byggeriet 

står færdigt og skal leve længe og beholde sin værdi over lang tid. 

Der bliver spørgsmål om byggetid, økonomi og fejl og mangler noget, der skal klares og som jo er 

vigtige lige på det tidspunkt, hvor der skal bygges. Men der er en historie, der er meget større, fordi 

huset jo står der, når det er bygget og skal kunne fungere i rigtig mange år, hvor succeskriteriet kan 

være et helt andet end på afleveringstidspunktet. Der er det meget sværere at definere, hvad der bli-

ver en succes på sigt, for der er der ikke nogen, der kan stille kravene.  

Hvis man nu har en bygherre, der er meget klar på, hvad man skal have og især hvis det er noget, 

der ligner andet, der er lavet og hvor det er let at definere, hvad det er, der skal bygges. Så kan man 

godt blive tidligt konkret om, hvad der skal bygges og hvordan. I sådanne tilfælde kan det være en 

god ide at gå til en totalentreprenør og involvere ham, med hensyn til muligheder for optimeringer 

indenfor de givne rammer, og som kan give et bygbart og prisfast byggeri. Det er når man ved, hvor 

det skal ende. 

Men det må være en fordel, at bygherren kan gå til nogle personer i de meget tidlige faser af en 

byggeproces, som ikke er afhængige af, at skulle tage hensyn til økonomi eller egne økonomiske in-

teresser, men derimod lytte til bygherren, hvad han gerne vil have og så hjælpe ham til at skitsere og 

definere det. En rådgiver sammenligner det lidt med, at hvis man er syg, så går man til en læge, der 
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forhåbentlig er uvildig i hvilken behandling han sætter i værk uafhængig af de mange medicinpro-

ducenter, der alle har råd om deres behandlingsværdi. 

Man kan også i en hovedentreprise gøre god brug af entreprenørens viden, hvis blot der er skabt 

forudsætningerne for det.  Det er da vigtigt, at entreprenøren kommer med ændringsforslag, når og 

hvis han kan se, at det projekterede materiale kan omformes til en bedre løsning. Her bør der være 

plads til at gennemføre sådanne ændringer, hvor bygherren ikke skal kigge skævt på rådgiverne, om 

at de ikke har fundet den mest optimale løsning. Man ser ofte, at rådgiverne ikke vil være med, for-

di det ikke må se ud som om, de ikke har gjort deres arbejde godt nok. På den anden side så må man 

også have lov til at være kritisk over for nye løsninger, som ikke nødvendigvis behøver at være de 

bedste for helheden.  

Der skal være plads til, at man kan have en åben dialog, uden at nogen skal føle, de taber ansigt. 

Der skal være en fælles forståelse for, at entreprenøren kan komme med en bedre løsning, og der 

skal være tid til at få det indarbejdet på en ordentlig måde i projektet. Det kan betyde, at bygherren 

skal bruge nogle flere rådgiverpenge til at få tilrettet projekteringen til de nye løsninger. 

Man må derfor ikke afvise, at hovedentreprisen ikke kan være en optimal form. Man skal måske 

lægge en ekstra fase ind i processen i en hovedentreprise til optimering og afklaring samt tilpasning 

af projekteringsmateriale.  

Problemet i en hovedentreprise er, at når der er gennemført et udbud, så ligger der en tidsplan med 

dagbod i den anden ende, som kræver, at entreprenøren kommer hurtigt i gang, og der er ikke afsat 

midler til ændringer i projekteringsmaterialet. Det skal i givet fald indgå i tidsplanen fra start af. 

Men, som en arkitekt udtrykker det, så husk, det tager et vist tidsrum at projektere et bygværk og et 

vist tidsrum at opføre det, men byggeriet skal leve i meget længere tid. Det kræver, at man har 

tænkt over rigtig meget grundlæggende fra start af og truffet de rigtige valg. Men der er nok ofte 

også for lidt tid til at udføre byggeriet. 

Bygherrerne vil gerne have et ikon-byggeri et slags visitkort. Byggeriet må gerne se ud af noget. 

Derfor ofte en arkitektkonkurrence. Derefter vil bygherren gerne have styr på tid og økonomi, og 

derfor bliver projektet kastet ind i en totalentreprise. Det betyder, at det er entreprenørerne, der skal 

stå for projekteringen med fare for, at de tanker, der blev lagt til grund for konkurrenceprojektet ik-

ke kan komme til udtryk i det videre forløb, når det kommer til detaljerne.  

Det interessante er, at arkitekterne er blevet nogle, der laver skallen altså det ydre og facaderne på 

byggeriet. Det betyder at de sammenstøbte projekter, som man senere hen kommer til at holde me-

get af, hvor der er sammenhæng mellem tidlig idé, konstruktion, udførelse, materialer og omhu for 

detaljen, de udebliver. En arkitekt udtrykker det på den måde, at det at dosere, hvor vi gør noget 

mere og hvor gør vi noget almindelig, de er skabt ud fra nogle andre forudsætninger. Det kan være 

små ting, som kan være noget fjolleri set ud fra en entreprenør synsvinkel, som fx at lave 10 detail-

tegninger på hjørner, hvor entreprenøren bare vil have to. Her kan en entreprenør sige, at han ikke 

vil bruge tid og penge til at få lavet så mange detailtegninger, men hvor det for arkitekten og det ar-

kitektoniske udtryk, kan være lige præcist det, der gør en forskel i det lange løb.     

Når arkitekten har dialogen med bygherren, kan det være lettere at få fortalt om idéen og sammen-

hænge, hvor man bedre kan få ham til at forstå de valg der skal træffes. 
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Den gode måde at køre en projekteringsproces på i en totalentreprise med inddragelse af bygherre 

og arkitekter, kan godt gå godt. Men det kræver en meget kompetent bygherre. For når entreprenø-

ren er blevet bedt om at optimere processen og i øvrigt er ham, der skal bære forslagene igennem til 

bygherren og får afslag, så holder han nok op med det. Hvis bygherren syntes, det bliver for meget 

så antager han en bygherrerådgiver, som skal rådgive ham om, hvad han skal svare på de forslag, 

hvor entreprenøren bærer arkitektens forslag frem og tilbage. Så på den ene eller anden sjove måde, 

så kommer bygherren til at bruge penge på rådgivning. 

Den udygtige bygherre eller den urutineret, han beder om hjælp mig. Det er den traditionelle ind-

gang til en arkitekt, hvor han indgår i en dialog med arkitekten om, hvad han har tænkt sig. Det 

samarbejde vil så handle om, at der er tillid til, at arkitekten rådgiver ordentligt og det kan da godt 

være, at der igennem årene har været eksempler på tillidsbrud, som har gjort, at man ikke mener, at 

denne form er god. Der har måske været for mange byggerier, hvor bygherrens tillid til de projekte-

rende har resulteret i byggerier med for lidt tid og dårlig økonomi og for mange mangler og så stop-

per festen jo. Så leder man jo efter en anden samarbejdsform. 

Men hvis man sætter et godt rådgiverteam, der forstår hvad det er for et ansvar, man får, når en 

bygherre udvise den tillid, så kan man få rigtig meget ud af de midler, der er til rådighed og så gør 

man bare de ting, som man forventer, bliver gjort og bygherren får det produkt, man sammen med 

ham finder ud af, han har brug for og som er i orden. Vi er gået fra et tillidsforhold til mere kontrol 

og styringsforhold. I dag er der meget mere fokus på dokumentation, hvilket der bruges meget tid 

på. 

Man vinder jo på ark idéen, men det er på det ydre og ikke på detaljerne. Arkitekterne er blevet en 

slags rambuk til at få opgaverne i hus blot på den ydre bygningsskal. Nu er det sådan, at det arkitek-

toniske i dag skal være ekstremt ekspressive projekter. Men sammenhængen mellem det udsagn, 

som man har tegnet, og det man udfører, er blevet svækket. Det handler om, at lave den ydre form 

og ikke om at skabe den gode konstruktion. Men arkitektur handler jo helt tilbage fra romernes tid, 

om sammenhænge imellem form, konstruktion, funktion og æstetik. Man kan ikke opløse de ind-

byrdes afhængige ting i adskilte dele. Det er et grundælte, som tilsammen går op i en højere enhed. 

At der er taget hånd om, at en løsning både skal være smuk, være funktionel, kunne holde og have 

den kvalitet, som den er tiltænkt, samt holdbar og bygbar. 

I dag laver man ikke de gennemtænkte projekter, men man fyre noget form og noget arkitektur af 

og så en indretning, der tordner derudaf med nogle standard paneler og standard vægge med gips. 

Det vil sige med produkter, der bare er en ophobning af byggevarekataloger. I bedste fald er der 

valgt godt fra katalogerne, og i værste fald er der bare valgt billigst. Men der er ikke indarbejdet 

omtanken og omhuen mellem helhed og detaljer, hvor konstruktionen er tænkt ind i den æstetiske 

løsning. 

Når totalentreprenøren siger de har brug for arkitekterne, så er det til at hive opgaven til sig, så byg-

herren får sit ikon og så optimerer entreprenøren derfra. Men hvis nu en bygherre ikke har råd til 

andet, end at købe de billigste byggevareprodukter fra katalogerne, så er det vel det. Men man kan 

alligevel for få penge, få nogle muligheder for at skabe den gode sammenhæng og hvor det for hel-

hedens skyldt godt kan være en idé, at købe nogle produkter, der er lidt dyrere. Den form for opti-

mering har det svært i en totalentreprise, medmindre man har været meget skarp på kravene i ud-
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buddet og det viser, at man har brug for en klar dialog med bygherren om, hvilken værdi han kan få 

med bedre løsninger. 

Det er her man har brug for en kultiveret, begavet og veluddannet bygherre, som man for så vidt 

kan give en hvilken som helst samarbejdsform, så kan han få noget godt. 

Rådgiverne erkender, at viden om hvad det kræver funktionelt at kunne lave noget, der er bygbart, 

der er et samarbejde med entreprenørerne en rigtig god idé. Men det kræver også noget af entrepre-

nørens folk, som skal være indstillet på, at ville indgå i en dialog med rådgiverne og arkitekterne. 

Der er mere mistillid fra entreprenørernes side overfor rådgivere og arkitekter end den modsatte vej. 

Der er ganske simpelt brug for, at man udviser gensidig respekt og er åbne overfor de muligheder, 

ønsker og engang imellem vilde idéer, som man skal finde en fælles løsning på. Det kræver et fo-

rum, som kan skabe den frugtbare dialog og hvor fx at entreprenøren må være indstillet på, at løs-

ningerne måske kan have andre hensyn, end det som lige tilfredsstiller ham. 

Der ligger en lang proces under projekteringen, hvor byggeriet er flydende, hvor man hele tiden er i 

en dialog med bygherre, brugere andre rådgivere, hvor man finder de løsninger store som små om, 

hvordan tingene skal formes og projekteres. Hvis man ikke tænker byggeriet grundigt igennem, før 

man begynder at bygge, så får man dårlige løsninger, der senere hen viser sig giver anledning til re-

parationer, ombygninger mv. Det er et spørgsmål om at finde strukturen på byggeriet, som kan af-

spejle, hvordan byggeriet skal anvendes og tilpasses til de, der skal bruge det. Det er hele den pro-

ces, som har betydning for, om bygherren får noget, han bliver glad for.   

Udbudsformerne handler om en kamp om pladserne. Det handler om at organisere på en hensigts-

mæssig måde.  Et lykkeligt forløb afspejler, hvordan nogle kompetente mennesker med forskellige 

fagligheder og kombinationen heraf, kan give det rigtige resultat. Disse fagligheder skal møde hin-

anden på de rigtige tidspunkter, hvor man kan styrke den del, hvor man udnytter entreprenørens 

faglighed om byggetekniske metoder inden projektet er klappet af.  Men fremhæver at entreprenø-

ren skal vedstå, at han er dygtig til at bygge.  

Det er et problem, at byggesagsbeskrivelserne skal være tykkere og tykkere for at være så præcist 

som muligt, før det kan overdrages på den måde, som udbudsreglerne kræver det. Det betyder, at 

der bruges uhensigtsmæssigt mange rådgivningsressourcer på beskrivelserne, og når der så skal 

bygges, så er der ikke ressourcer nok til at lede byggeriet eller til koordinering og tilsyn.  

2.1.3 Entreprenørernes synsvinkel 

Fordelen ved totalentreprisen er, at de kan tage underentreprenørerne med i projekteringen, dvs. de 

er med til at sikre bygbarheden og får viden om, hvad der skal ske. Det er her den største forskel og 

fordel er ved totalentreprise i forhold til en hovedentreprise eller en fagentreprise, hvor man sådan 

set bare skal bygge, det der er tegnet.  

I en totalentreprise har bygherren sikkerhed for overholdelse af budget og tidsplan. Projektlederne 

fra totalentreprenørerne giver udtryk for at et udbud i fagentreprise kun passer til mindre opgaver, 

som ikke er så komplicerede, samt for de kommuner der har et ønske om at understøtte nærmiljøets 

virksomheder. Ved en fagentreprisen er der ikke så meget at gøre, der skal du lave opgaven ud fra 

det, der er givet i tilbuddet. 
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Projektlederne fortæller desuden, at der kan være stor forskel på adfærden hos de, der byder på en 

underentreprise, når det er en del af en totalentreprise end når der er tale om tilbud på en fagentre-

prise. Tilsvarende stiller det andre krav til de, der leder en totalentreprise og de der skal lede en fa-

gentreprise. 

En projektleder fortæller om en række hovedentrepriser, der ikke gik så godt, hvor det viste sig, at 

det var fordi projektlederne var vante til at køre totalentrepriser. Han fik givet bygherren for meget 

ekstra uden økonomisk modydelse. I totalentreprisen skal man jo betale alt, hvad der kommer af 

uventede udgifter, medmindre det er klare ekstraopgaver fra bygherren. 

En projektleder giver udtryk for, at han forstår arkitekternes modvilje mod totalentrepriser.  Hvis en 

arkitekt skal være sikker på, at han får det, han har tegnet, så skal det udbydes som en hovedentre-

prise eller en fagentreprise. For der får han præcist det, han har tegnet, men så får bygherren også 

lov til at betale for præcist det, der er tegnet. Det kan gøre projektet dyrere.  

En totalentreprenør kan optimere et projekt en gang imellem betydeligt, ved at få lov til at tilpasse 

valget af metoder og materialer under projekteringsfasen, uden at det behøver at betyde noget for 

byggeriets udformning, Det er her, han tjener sine penge.  

En projektleder giver udtryk for, at han finder det farligt at gå i fagentreprise for store og komplice-

rede byggesager, fordi det er vanskeligt at lave en god projektering uden medvirken fra de udføren-

de. Grænseflade problematikken mellem rådgivere og udførende, samt mellem forskellige fag in-

denfor de udførende er svær at sikre behandlet hensigtsmæssigt i en fagentreprise, siger han.  

Der er ikke nødvendigvis de store forskelle mellem en totalentreprise og fagentreprise, hvis man el-

lers tager de samme overordnede ansvarsopgaver på sig til at koordinere og kommunikere. En pro-

jektleder udtrykker dette med, at der egentlig ikke burde være forskel på, om det er bygherren, råd-

giveren eller entreprenøren, der styrer et byggeri, fordi der altid vil være tale om, at der er un-

der/fagentreprenører inde, som man skal lave aftaler og kontrakter med, og som skal styres.  

Entreprenørernes projektledere giver blandt andet udtryk for, hvorfor de er bedre til at lede en byg-

geproces end rådgivernes projektledere. En fortæller om hans erfaringer med en rådgiver, der skulle 

lede et byggeri, hvor rådgiveren ikke ville vedgå sig, de fejl der var i det projekterede materiale 

overfor bygherren. Det gav anledning til en strid med fagentreprenøren om, hvis ansvar en fejl var 

og hvem, som skulle betale for at få fejlen rettet op. En anden fortæller, at rådgiverne mangler le-

delsesmæssig erfaring for hele byggeprocessen. 

En projektleder har især erfaring fra partnering projekter og en ny udbudsform, hvor entreprenøren 

hyres til at deltage i projekteringsfasen, som en slags rådgiver med fokus på at give modspil til arki-

tekt og ingeniør mht. prisfastsættelse, tidsplaner, organisering, logistik, kvalitet, sikkerhed, bygbar-

hed, overflader mv. Men hvor det er bygherren eller bygherrerådgiveren, der sidder for bordenden 

og tager beslutningerne. Han kalder det integreret samarbejde eller tidlig samarbejde. 

En udbudsform der passer til udvikling af det mere unikke byggeri. Det er en anderledes måde at 

lave tidlig involvering af entreprenøren på, hvor det er arkitekten, som sidder for bordenden et langt 

stykke inde i projekteringsfasen og ikke – som ved en traditionel totalentreprise er entreprenøren, 

der sidder for bordenden. På den anden side så ønsker man at involvere de udførende kompetencer 

tidligt. Man har samtidig et ønske om, at starte udførslen før projekteringen er færdig – et andet in-

citament for inddragelse af en totalentreprenør tidlig.   
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Man ser, at bygherren ”kombinerer” elementerne af de forskellige entrepriseformer, og involvere de 

forskellige parters kompetencer. 

I sidste ende handler det om penge. En projektleder giver udtryk for, at han oplever, at de forskelli-

ge parter ”læser beskrivelserne som fanden læser biblen”. Samtidig fremhæver han det paradoksale 

i, at hvis nogen har modtaget 7 tilbud på en velbeskreven proces fra 7 relativt ens virksomheder, så 

burde bygherren reelt vælge nummer 3 af de 7 og ikke den billigste – der formentlig er den, der har 

regnet mest forkert og hvor projektet og samarbejdet allerede er presset fra starten.    

Nogle af projektlederne giver dog udtryk for, at de foretrækker, at man holder sig til de klare entre-

priseformer. Deres begrundelse er, at det er vigtigt, at det er helt klart, hvem der er juridisk ansvar-

lig for økonomi, skarpe juridiske kontrakter og hvem det er, der sidder for bordenden. Der skal fore-

ligge klare kontrakter. Partnering er fint, når det gælder samarbejdsformen, men den juridiske kon-

trakt skal være entydig. 

Endelig er der også projektledere, der udtrykker deres forståelse for branchen og behovet for for-

skelligheder. De siger blandt andet, at der skal være plads til andre typer entreprenører end totalen-

treprenørerne, hvor en tømmermester sagtens kan køre en mindre byggesag.  

Flere af projektlederne til giver derfor udtryk for, at de altid forsøger at opfylde bygherrens ønsker 

uafhængig af entrepriseform, men at der på den anden side også er et tidspunkt, hvor projektet luk-

ker for nye valg, og hvor beslutningerne skal være truffet, for at projektet kører og varerne blive be-

stilt. 

Projektlederne fra totalentrepriserne giver desuden udtryk for en oplevelse af, at det ved især fagen-

trepriser er for let at smøge ansvaret af sig. Det gælder især hos de projekterende, men til dels også 

hos de udførende. På en fagentreprise bør en bygherre mindst lægge 10 % af byggesummen oveni, 

til at få løst de problemer, der helt afgjort vil dukke op undervejs, fordi der altid vil være noget, der 

ikke står i udbuddet, og som der skal betales ekstra for. 
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Kapitel 3 Resultatet fra den kvantitative undersøgelse 

Denne sammenfatning svarer til indholdet i konklusionen fra forskningsrapporten om den kvantita-

tive undersøgelse ”Indikatorer på det fejlfrie byggeri” (Jørgensen, 2012). 

BEC´s oplysninger om mangler ved afleveringen af en byggesag har været grundlaget for en grup-

pering af de evaluerede byggesager og entrepriser i 3 kategorier, som er følgende: 

 Kvalgr. A er de byggesager, hvor der er ingen eller få kosmetiske mangler 

 Kvalgr. B er de byggesager, hvor antal og alvor af manglerne ligger omkring et gennem-

snitsniveau 

 Kvalgr. C er de byggesager, hvor der er mange og alvorlige mangler 

Manglerne er vægtet i forholdet 1:5:50, som er det vægtningsforhold manglerne i de 3 alvorskatego-

rier er forekommet med igennem perioden 2004-2009. 

En stor del af de oplysninger, der er registreret hos BEC, har indgået i analysen i denne rapport. 

Desuden indgår besvarelserne fra henholdsvis 67 bygherrer og 130 entreprenører på et spørgeskema 

med 90 meget differentierede spørgsmål. Disse 90 spørgsmål er i analysen inddelt i 30 spørgsmåls-

grupper, som er etableret som følge af den første analyse af de enkeltstående spørgsmål. 

En multivariant analyse i form af en kanonisk diskriminant analyse viser, at der er en statistisk for-

skel på besvarelserne fra de 91 af entrepriserne, som hører til kvalgr. A og kvalgr. C. 

3.1 De overordnede indikatorer 
Der er fundet 7 overordnede spørgsmålsgrupper, som har vist at have betydning for, om en entrepri-

ser bliver klassificeret i kvalgr. A. Det er følgende: 

1. Planlægning af økonomien 

2. Planlægning af tiden 

3. Tidlig og løbende mangelgennemgang 

4. Udførelsen af kvalitetsarbejdet 

5. Ledelseskompetencer 

6. Samarbejde om prioriteringer og løsninger 

7. Planlægning af sikkerhedsarbejdet 

Om de øvrige spørgsmålsgrupper kan man alene konkludere, at de i denne undersøgelse ikke har 

skilt sig ud i besvarelserne, som betydende for, om en entreprise bliver færdig med få eller mange 

mangler. Dette kan skyldes begrænsningerne i, hvem der har svaret, hvilken indsigt de har haft i 

byggeprocessen og i hvor høj grad indholdet i spørgsmålene har haft en relevans for de adspurgte. 

Fx er der meget få af byggesagerne, der er gennemført som lean eller partnering, hvilket betyder, at 

spørgsmål bliver irrelevante, når de vedrører brug af metoder, der er knyttet hertil.  

Der er ikke gennemført en grundigere analyse af svarene fra de 67 bygherrer. Begrundelsen ligger 

dels i at antallet af svar er begrænset, dels i at bygherrernes besvarelser er meget lidt differentierede 

og hvor besvarelserne generelt ligger i den meget positive ende af besvarelsesskalaen. Enten har 

kun de bygherrer svaret, som har været meget tilfredse, eller også har bygherrerne mindre indsigt i 

de reelle forhold og problemer, som byggeprocessen har haft. 
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BEC´s tilfredshedsmål fra bygherrerne viser dog en tydelig sammenhæng imellem stor kontra min-

dre stor tilfredshed og omfanget og alvoren af mangler ved afleveringer målt ud fra kvalgr. A til 

kvalgr. C. 

Det var en intention med undersøgelse af se på forskellen mellem bygherrernes svar og entreprenø-

rernes svar. Men dette overlap af besvarelser forekom alene for 26 byggesager, hvilket er for få ca-

ses til en statistisk analyse. En sådan analyse er derfor ikke gennemført. 

3.2 Forskel på de gode og de mindre gode 
Analyserne viser generelt den største forskel imellem kvalgr. A og kvalgr. C, hvor værdierne for 

kvalgr. B svinger imellem de to yderpunkter. Derfor er en stor del af analyserne koncentreret om at 

se på forskelle imellem kvalgr. A og kvalgr. C. 

Blandt de af ovenstående 7 spørgsmålsgrupper viser de univariante analyser, at følgende 2 hyppigst 

forekommer at være statistisk signifikant forskellige for henholdsvis kvalgr. A og kvalgr. C: 

1. Planlægning af økonomien 

2. Tidlig og løbende mangelgennemgang 

Meget tyder på at disse to emner har en afgørende betydning for forekomsten af mangler ved afle-

veringen. 

Ser man på de enkelte spørgsmål, så har følgende specifikke spørgsmål vist en statistisk signifikans 

mellem kvalgr. A og kvalgr. C. 

3.2.1 Planlægning af økonomien: 

 At økonomien har en betydning for byggeriets kvalitet og især at der er god overensstem-

melse mellem budget og kvalitetskrav.  

 At der er god overensstemmelse mellem det leverede resultat og omkostningerne i byggeri-

et.  

 At det har en betydning at bygherren er god til at fastlægge den overordnede økonomiske 

planlægning.  

 At det har en betydning at de projekterende er gode til at lave fornuftige løsninger i forhold 

til økonomi og ressourcer.  

3.2.2 Planlægningen af tiden: 

 At tidsrammen for projektet og krav til kvalitetsniveau var i god overensstemmelse.  

3.2.3 Mangelgennemgang: 

 Med hensyn til mangelgennemgangen så sker der mere eller mindre en gennemgang under-

vejs i byggeriet, men at det i højere grad gælder for kvalgr. A, at man gennemfører en man-

gelgennemgang og afhjælpning af mangler før byggeriet afleveres.  

3.2.4 Udførelse af kvalitetsarbejdet: 

 At entreprenørerne i kvalgr. A er mere kritiske over for, hvor godt bygge byggematerialet, 

kontraktgrundlaget og byggeprogrammet er mht. kvalitetssikringen end kvalgr. C. Dette un-

derstøttes af, at entreprenørerne i kvalgr. A i højere grad gennemfører en granskning af pro-

jektmaterialet før de går i gang med byggeriet, ligesom at bygherrerne i kvalgr. A i højere 
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grad føler, at entreprenørerne respekterer deres krav til kvaliteten, dog uden at der kan påvi-

ses en statistisk signifikans. 

 Der er desuden i kvalgr. A svaret mere positivt på spørgsmål om udarbejdelse af gode til-

syns og kontrolplaner, god løsning af grænseflader mellem dagene og god kvalitetssikring af 

eget arbejde, dog uden at der kan påvises en statistisk signifikans. 

3.2.5 Ledelseskompetencer: 

 At vurderingerne af kompetencer ligger generelt på et højt niveau, men at parternes kompe-

tencer i kvalgr. A ligger på et højere niveau end parternes kompetencer i kvalgr. C, dog uden 

at der kan påvises en statistisk signifikans. 

3.2.6 Samarbejde i forhold til økonomi, tid og kvalitet: 

 At deri kvalgr. A i højere grad er en prioritering mellem omkostninger, tidsplaner og kvali-

tetssikring, som var kendt af alle parter og at parterne i fællesskab fandt frem til de nødven-

dige løsninger, dog uden at der kan påvises en statistisk signifikans. 

3.2.7 Planlægning af sikkerhedsarbejdet: 

 Med hensyn til planlægningen af arbejdsmiljøet scorer svarene i kvalgr. A højere end 

kvalgr. C for så vidt angår planlægning af sikkerhed under projekteringen og under udførel-

sen samt for affaldshåndteringen på pladsen og orden og ryddelighed.  

3.3 Andre Analyser  
Der er desuden gennemført en analyse medhensyn til entrepriseform, ejerform, byggetype og entre-

prisens/ byggesagens størrelse ud fra henholdsvis entreprisesum eller den samlede byggesum. 

3.3.1 Entrepriseformer 

Entrepriserne er delt op i henholdsvis totalentrepriser, hovedentrepriser og stor/fagentrepriser. Der 

er størst forskel i besvarelserne mellem totalentrepriserne og stor/fagentrepriserne, mens hoveden-

treprisernes svar ligger imellem de to andre entrepriseformer. 

Generelt ligger svarene fra totalentrepriserne bedre end de øvrige entrepriseformer og adskiller sig 

især fra stor/fagentrepriserne. I 58 ud af 65 spørgsmål ligger svarene fra totalentrepriserne højere 

end fra stor/fagentrepriserne og for 36 af disse spørgsmål er denne forskel statistisk signifikant. 

Ser man på forskellen mellem kvalgr. A og kvalgr. C blandt entrepriseformerne, så kan der observe-

res en større forskel for totalentrepriserne, mens forskellen er mere begrænset for 

stor/fagentrepriserne. 

Forskellen mellem kvalgr. A og kvalgr. C for totalentrepriserne er statistisk signifikant for spørgs-

målsgrupperne: 

 Planlægning af økonomien 

 Planlægning af tiden  

 Gennemførelse af tidlig og løbende mangelgennemgang 

Derudover kan der observeres en vis forskel på spørgsmålsgrupperne om  ”Konsekvenser af øko-

nomien,  ”Tid til projektering og granskning mv.”, ”Ledelseskompetencer”, ”Håndværker kompe-

tencer”, ”Samarbejde i forhold til økonomi, tid og kvalitet”, ”Indbyrdes forhåndskendskab” 
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Forskellen mellem kvalgr. A og kvalgr. C for stor/fagentrepriserne er statistisk signifikant for 

spørgsmålsgrupperne: 

 Udførelse af kvalitetssystemet 

 Håndværkernes kompetencer 

Svarene for de øvrige spørgsmålsgrupper er karakteriseret ved, at der ikke er den store forskel mel-

lem kvalgr. A og kvalgr. C. 

Totalentrepriserne skiller sig desuden ud ved i langt højere grad at bruge nye ledelses og samar-

bejdsmetoder, involvering af de udførende i projekteringen, har større grad af planlægning af mø-

der, leverancer, processer mv, samt gennemfører mønsterrunderinger og sikkerhedsinstruktioner. 

Det er også totalentrepriserne der bruger metoder, som knytter sig til lean og partnering. 

Stor/fagentreprenørerne har det vanskeligere med at holde styr på den økonomiske og tidsmæssige 

planlægning. De gennemfører i mindre udstrækning en løbende mangelgennemgang og de har svæ-

rere ved at skabe et godt samarbejdsklima. 

Der er meget få af entrepriserne, som er gennemført som lean eller partnering, selvom nogle af me-

toderne, der er knyttet hertil, er anvendt, mens de fleste byggesager afholder såvel byggemøder, 

sikkerhedsmøder og formandsmøder. 

3.3.2 Ejerformerne 

De ejerformer, der er registreret hos BEC er opdelt i henholdsvis de statslige byggerier, boligsel-

skaber, kommunale byggerier og private byggerier. Da det er obligatorisk for visse statslige og al-

mene byggerier at skulle evalueres, vil det være sådan at de statslige og boligselskabernes byggerier 

i stort omfang er evalueret fordi de skal, mens de kommunale og især de private byggerier er evalu-

eret fordi de gerne vil. 

Analysen viser at de statslige og boligselskabernes byggerier har en større andel af byggerier, som 

ligger i kvalgr. C, mens alle 4 ejerformer er repræsenteret i kvalgr. A. Man kan tolke dette, som at 

de statslige og boligselskabernes byggerier er mere behæftede med mangler end andre byggerier, 

men det vil være en fejlfortolkning, da vi ikke kender det generelle niveau for forekomsten af 

mangler for de byggerier, der ikke er omfattet af denne pligt. Der indgår en del byggesager i under-

søgelsen, som omfatter de frivilligt evaluerede byggerier, men vi ved ikke hvor repræsentative de 

er. Det er nok sandsynligt, at de frivilligt evaluerede byggerier, sker hos de entreprenører, der har 

godt styr på byggeprocessen. Meget tyder i hvert fald på, at den frivillige tilgang til at lade en byg-

gesag evaluere kan have en positiv indvirkning på resultaterne for så vidt angår forekomsten af 

mangler ved aflevering. 

Opdelingen på ejerformer giver ikke nye oplysninger om hvad der skiller kvalgr. A fra kvalgr. C, 

dvs. det er ikke ejerformen, der har betydning for om en entreprise har få eller mange mangler ved 

afleveringen. 

3.3.3 Byggeriets art 

Byggeriets art er hos BEC registreret enten som nybyggeri eller renovering. Begge byggeformer er 

repræsenteret i besvarelserne, men der er ikke den store forskel mellem de 2 byggearter, når man ser 

på kvalgr. A og kvalgr. C. 
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3.3.4 Byggeriets størrelse ud fra byggesum 

Byggeriets størrelse ud fra entreprisesum eller byggesum er i denne analyse delt op i 3 økonomiske 

grupper, dels de der er under 5 mio.kr., de der ligger mellem 5-25 mio.kr. og de der ligger over 25 

mio.kr. 

En stor del af entrepriserne har en entreprisesum under 5 mio.kr., mens byggesagerne i højere grad 

ligger over de 5 mio.kr og med en del over de 25 mio.kr. 

Ser man på entreprisesummen så indgår de mindre entrepriser med under 5 mio.kr med færre 

kvalgr. A og flere kvalgr. C end de der er større entrepriser, men ellers er der ikke den store forskel 

mellem kvalgr. A og kvalgr. C end det som er vist som den helt generelle forskel. 

Ser man i stedet på byggesummen så er der statistiske signifikante forskelle i meget større grad end 

det der ellers er blevet fundet i denne undersøgelse og især for byggerier over 25 mio kr. i bygge-

sum. 

3.3.5 De små byggesager 

For de små byggesager under 5 mio.kr. viser resultaterne, at der er statistisk signifikante forskelle 

på entrepriser i kvalgr. A og entrepriser i kvalgr. C på følgende spørgsmål: 

 Bygherren var god til at fastlægge den overordnede planlægning af økonomi og ressourcer 

 De projekterende var gode til at lave fornuftige økonomiske og ressourcemæssige løsninger 

 Der var ikke behov for at bygherren tilbageholdte betalinger i forbindelse med aflevering 

 Det fremgik klart af projektmaterialet/programoplægget hvilke krav bygherren stillede til 

byggeriets håndværksmæssige kvalitet 

 Det fremgik klart af kontraktgrundlaget hvilke krav bygherren stillede til kvalitetssikringen 

igennem byggeriet 

 Bygherrens kvalitetskrav blev respekteret under udførelsen 

 Entreprenørernes kvalitetssikring af eget arbejde var god 

 Entreprenøren kendte underleverandørerne og andre entreprenører fra tidligere opgaver 

 Der blev holdt godt styr på problemområder og deres løsninger (fx med forhindringslister) 

 Der blev holdt godt styr på procesforløbet (fx med lister over Procent Planlagt Udført arbej-

de (PPU)) 

 Der blev afholdt sociale arrangementer og det var gavnligt for samarbejdet 

3.3.6 De store byggesager 

For de store byggesager over 25 mio.kr. viser resultaterne, at der er statistisk signifikante forskelle 

på entrepriser i kvalgr. A og entrepriser i kvalgr. C på følgende spørgsmål: 

 Der var god overensstemmelse mellem det leverede resultat og omkostningerne til byggeriet 

 Der har været åbenhed omkring økonomien mellem parterne (som i Partnering) 

 Der var ikke behov for at bygherren tilbageholdte betalinger i forbindelse med aflevering 

 Der var ikke behov for at entreprenøren udskrev ekstraregninger i løbet af projektet 

 Tidsrammen for projektet og krav til kvalitetsniveau var i god overensstemmelse 

 Der var god tid til projektgranskning i forhold til at sikre at byggeriet kunne opføres med en 

håndværksmæssig god kvalitet 
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 Entreprenøren foretog en mangelgennemgang inden afleveringen og fik afhjulpet manglerne 

før afleveringen til bygherren 

 Entreprenøren gennemførte en mangelgennemgang sammen med bygherren ved en før-

aflevering og fik afhjulpet manglerne inden den endelige aflevering 

 Bygherrens kvalitetskrav blev respekteret under udførelsen 

 Jeg vurderer at håndværkerne overordnet set har haft gode håndværksmæssige kompetencer 

til at udfylde deres rolle i projektet 

 Bygherrens ledere (totalentreprenørens projektleder) var engagerede, involverede og støtte-

de op om samarbejde mellem de forskellige parter 

 Entreprenørens ledere (fagentreprenørernes ledere) var engagerede, involverede og støttede 

op om samarbejde mellem de forskellige parter 

 Parterne fandt i fællesskab frem til de nødvendige omkostninger, tidsplaner, mål og delmål 

 Der var taget hensyn til en god planlægning af sikkerheden under projekteringen 

 Projektet kompleksitet har været højt og stillet store krav til entreprenørens innovative evner 

 Der blev afholdt teambuilding og det var gavnligt for samarbejdet 

 Entreprenøren gennemførte økonomiske incitamenter for overholdelse af budgetter 

Ved grupperingen af spørgsmålene i 30 grupper, så ser man for de store byggesager, at der er signi-

fikante forskelle for spørgsmålsgrupperne om planlægning af økonomien, om der er gennemført tid-

lig og løbende mangelgennemgang, håndværkernes kompetencer og samarbejdet om prioriteringer 

og løsninger, mens der er signifikante forskelle for de små byggesager om planlægning af økonomi-

en og konsekvenser af økonomien. 

Desuden observeres der en positiv forskel ved følgende ”Planlægning af økonomien”, ”Konsekven-

ser af økonomien”, ”Planlægning af tiden”, ”Tid til projektering/ granskning/udførelse”, ”Planlæg-

ning af kvaliteten”, ”Tidlig og løbende mangelgennemgang”, ”Udførelse af kvalitetsstyring”, ”Le-

delseskompetencer”, ”Håndværkerkompetencer”, ”Samarbejdsklima”, ”Samarbejde i forhold til 

økonomi, tid og kvalitet”, ”Indbyrdes forhåndskendskab”, ”Sikkerhedsarbejdet”, ”Entreprenørernes 

kompetencer”, ”Anvendte samarbejdsformer”, ”Involvering af parterne”, ”Samarbejdsinitiativer”, 

”Anvendte leanmøder” og ”Sikkerhedsprocedurer”, mens kvalgr. C ligger over kvalgr. A på 

spørgsmålene om ”Sen mangelgennemgang” og ”Officiel brug af lean”. 

3.4 Forhold uden sammenhæng 
Forekomsten af arbejdsulykker har ikke vist nogen sammenhæng med forekomsten af mangler ved 

afleveringen. 

Analysen af branchernes eller faggruppernes entrepriser placeringer i kvalgr. A og kvalgr. C viser at 

malerne og elinstallatørerne har en lidt større andel blandt kvalgr. B og C, men ellers er der ikke her 

noget der skiller de forskellige brancher eller faggrupper. 

Endelig skal det bemærkes, at svarene om såvel bygherrens, de projekterendes, entreprenørernes og 

håndværkernes kompetencer helt overvejende har en gennemsnitlig score på over 8 ud af 10 mulige. 

Ud fra besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, så ligger kompetenceniveauet blandt de delta-

gende byggerier på et meget højt niveau. 
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3.5 Undersøgelsens begrænsninger 
Undersøgelsen dækker alene de byggerier, der er evalueret af BEC og udgør alene under 3 % af de 

byggerier, der gennemføres i Danmark. Desuden er svarprocenten for spørgeskemaundersøgelsen 

kun på 22 %. Det kan derfor diskuteres hvor repræsentativ datagrundlaget er for dansk byggeri. 

De byggerier, der evalueres, er dels obligatoriske, dels frivillige, hvor alle de obligatoriske byggeri-

er indgår i datamaterialet, nemlig de statslige byggerier og boligselskaberne, så indgår primært de 

frivillige byggerier med de, der har opnået et godt resultat. Dette kan betyde en vis skævvridning af 

en række af analyserne, 

Der er stillet spørgsmål til henholdsvis bygherre og den ansvarlige projektleder på entrepriserne, 

som har været de personer, der er kontakterne til evalueringerne. Men der kan stilles spørgsmåls-

tegn ved om det har været de rigtige personer til at vurdere og svare på den række af spørgsmål, der 

går direkte på processen, samarbejdet og koordineringen. Meget tyder på, at entreprenørerne er bed-

re til at give differentierede svar på spørgsmålene, end bygherrerne er det. 

Betydningen af nye ledelsesformer, nye procesforløb, brug af digitale hjælpemidler og nye bygge-

materialer mv. er underbelyst, alene fordi de byggerier, der har været evaluerede, ikke har anvendt 

disse i særlig udstrakt grad. 

Bevidstheden om fx kompetencer og om kompetenceniveauer kan diskuteres, eller også er det bare 

sådan, at det er de politisk korrekte svar, der er givet, frem for det, der reelt har været tale om. Det 

kan også diskuteres, om man kan stilles spørgsmål til kompetencer på den måde, som er gjort her 

eller om kompetenceprofilerne er så individuelle, at de ikke kan besvares på et generelt niveau, men 

skal belyses på anden måde. Resultaterne fra denne undersøgelse tyder på det. 

Endelig kan man diskutere om antallet af mangler ved aflevering er et godt mål for, om et byggeri 

har haft et godt forløb med stor værdi for kunden? I tilknytning hertil hører diskussionen om de for-

skellige typer af mangler ud fra alvorlig skal vægtes indbyrdes om den vægtning, der er anvendt i 

denne undersøgelse er hensigtsmæssig. 

Den tydelige sammenhæng mellem bygherrernes tilfredshedsmål og entreprisernes kategorisering i 

kvalgr. A, kvalgr. B og kvalgr. C taler for, at manglerne er en udmærket indikator, især når og hvis 

de vægtes indbyrdes. Men det afhænger i høj grad af, hvilke kriterier bygherren har stilles op for 

byggeriet og hans forventninger til kvaliteten af det afleverede byggeri. 
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Kapitel 4 Nyere litteratur på fokusområderne 

I dette kapitel præsenteres et udpluk af nyere litteratur, som kan understøtte resultaterne i den kvali-

tative undersøgelse og sætte dem ind i et bredere perspektiv. Der er især taget udgangspunkt i 

Winch (2010) med supplerende kilder, hvor det er fundet hensigtsmæssigt. 

4.1 Kvalitet, værdi, forventninger, økonomi og tid  
Winch leverer en sammenhængende forståelse af økonomi, tid og kvalitet i byggeprocesserne, jf. fi-

guren nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Product and process integrity in construction (Winch, 2010, Fig. 8.3., 208) 

Winch betragter samlet set projektsucces (Winch, 2010, 207-08) ud fra figuren ovenfor, hvor det 

handler om at minimere klienten/bygherrens overraskelse (over produktet, dvs. afvigelser fra byg-

herrens forventninger) for herigennem at skabe et succesfuldt projekt. De to udfordringer er her: 

 passende hensigt – der handler om at få defineret en præcis projekt mission/mål 

 forudsigelighed i realiseringen – handler om at realisere projektets mission gennem planlæg-

ning og udførsel på pladsen 

Herved forstås definitionerne af hensigterne som en referenceramme – der repræsenterer værdier – 

som kvaliteten af det realiserede holdes op imod. Procesintegriteten - quality of realisation – defi-

neres af tidsplaner (tid), budgetter (økonomi) og overensstemmelse (conformance), med projektpla-

ner og målsætning, hvilket også ”inkluderer opfyldelsen af det generiske element i alle projekt mål-

sætninger af et sikkert arbejdsmiljø og minimal påvirkning af miljøet, overensstemmelse omfatter 

derfor at opfylde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige regulering og at sikre, at projektet er 

uden uheld, forstyrrelser af de lokale beboere er minimeret, og der er ikke sker langvarig skade(!) 

på enten sundheden for deltagerne eller det omgivende miljø” (Winch, 2010, 207).  

Conformance er således både relateret til proces og produktet, at opfylde bygherrens forventninger.  

Winch binder værdibegrebet sammen med kvalitetsbegrebet:”The quality of the asset resulting from 

the process is fundamental for the creation of value” (Winch, 2010, 67-68), hvor fra Winch 

beskriver tre dimensioner af the integrity of the constructed product, som : 

Product and Process Integrity 

quality of 
specification 

quality of 
conception 

quality of 
realisation 

 

conformance budget 

programme / 
schedule  

appropriate inten-
tion 

predictability of realisation 

product 
integrity 

process 
integrity 
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 Quality of conception: Relateres til værdibegrebet og omhandler de tilføjelsen af værdi fx gen-

nem design målt som fordele/udbytte i form af øget lejeindtægt, større medarbejdertilfredshed 

og lignende. 

 Quality of specification: Relateres til de funktionelle aspekter og (minimale) funktionelle krav 

og målt som ”egnethed til formålet” af den færdiggjorte bygning/facilitet. 

 Quality of realisation: Relateres til målsætninger for tidsplan og budget og bygherren/klientens 

oplevelse af den ydede tjeneste målt gennem proces ”benchmarks” for sammenlignelige byg-

ninger. 

Qua den sidste bindes kvalitets-begrebet også sammen med tidsplaner og økonomi, og herigennem 

sammenbindes såvel økonomi, tid, værdi og kvalitet. Sikkerhed ses også integreret i såvel værdi 

som kvalitetsbegrebet. Winch fremhæver desuden sammenhængen (trade-offs) mellem parametre-

ne, hvor fx høje æstetiske krav (quality of conception) typisk leder til højere pris (quality of realisa-

tion) (Winch, 2010, 68) 

Galloway (1998, 164) definerer kvalitet som hhv. 1) proceskvalitet, 2) produktkvalitet og 3) om de-

signet stemmer overens med kunden/bygherrens ønsker. Dette er en bredere kvalitetsdefinition, end 

hvad der typisk anvendes i bygge- og anlægsbranchen, hvor kvalitetscertificeringer og KS typisk 

fokuserer på kvalitet og produktværdi. Dette understøttes af fx (Jørgensen, 2008; Jørgensen et al., 

2009; Jørgensen et al., 2010; Schultz, 2012; Jørgensen, 2009). Kvalitet produceres i processerne 

gennem aktørhandlinger på baggrund af aktørernes kyndighed og tolkninger og på baggrund af kva-

litet som struktur, både som ekstern struktur (fx virksomhedsstrukturer og kvalitetssystemer) og 

som interne strukturer (fx aktørernes og projektgruppens disponering i forhold til kvalitet af proces-

ser og produkt) (Schultz, 2012). Kvalitet relaterer sig altså både til, hvordan aktørerne agerer i for-

hold til produktkvaliteten og til proceskvaliteten.   

4.1.1 Et byggeprojekts økonomi og tidsplan 

Økonomiprocesserne er af stor betydning for gennemførselen af projekter, hvor der ofte ses store 

budgetoverskridelser, og der ofte refereres til projektets økonomi, for at vurdere om et projekt var 

succesfuld. Den løbende styring og opfølgning af økonomien på projektet er derfor central for reali-

sering af et succesfuldt projekt (Szentes, 2010; Chapman et al., 2010).  

Incitamenter og bonusser for på den måde at belønne virksomhederne eller projektdeltagere for vel-

udført arbejde (Migliaccio et al., 2010). Således kan brugen af bonusser ses som et tegn på et suc-

cesfuldt projekt. Der synes altid at være et vist forhold mellem forskellige vigtige strukturer, fx 

økonomi, fremdrift og ansvar, som igen står i et vist forhold til kvaliteten/værdi. (Schultz, 2012). 

Entreprenørens økonomiske styring kan beskrives ved (Anlægsteknikforeningen, 2011, 370): 

- Den økonomiske planlægning 

o Starter i tilbudsfasen – med tilbudskalkulationen og finansieringsanalyse og efter en even-

tuel kontrakt, kan entreprenøren overgå til at udforme et arbejdsoverslag – der danner 

grundlag for den økonomiske opfølgning. 

- Den økonomiske opfølgning 

o I forbindelse med arbejdets udførsel, fx uge-, måneds- eller kvartalsvis. Afholdte udgifter 

sammenlignes med det forventede jf. arbejdsoverslaget. Giver mulighed for korrigerende 

handlinger.  
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- Regnskabet og erfaringsopsamlingen 

Megen af litteraturen beskæftiger sig med sammenhængen mellem kalkulationen og det endelige 

økonomiske resultat, hvorfor disse elementer også er mere belyst end selve den økonomiske styring, 

budgetlægning og –opfølgning, under udførslen. 

4.1.2 Den økonomiske planlægning 

Evnen til at forudse de økonomiske konsekvenser af beslutninger i de indledende faser af et bygge-

projekt er central for projektets succes, da det netop er i de indledende faser, at projektets økonomi 

bliver fastlagt. Derfor er budgettering, estimering og kalkulation central praksisser i starten af et 

byggeri. En vigtig forudsætning for at kunne estimere omkostningerne ved i de indledende faser er 

viden om potentielle og mulige løsninger, samt hvad de koster og hvor hurtigt man kan realisere 

dem (Winch, 2010). 

Winch peger på baggrund af de såkaldte RAND-studier (store byggesager) på, at de færreste væsent-

lige grunde til afvigelser fra budgettet skyldes planlægnings og udførselsfejl, og identificerer bud-

get-estimerings fejl som en driver for både økonomisk og tidsmæssig skred, der primært kan henfø-

res til to kategorier (Winch, 2010, 273): 

 Uventede lovgivningsmæssige begrænsninger og 

 Innovation indenfor nye produktkomponenter eller byggeprocesser 

En væsentlig pointe er også, at Winch peger på, at ændringer fra bygherren ikke kan henføres i ka-

tegorien budgetoverskridelser (ibid). 

Kastbjerg beskriver den økonomiske planlægning i byggeprojekter (Kastbjerg, 2006, 26). Den øko-

nomiske planlægning i tilbudsfasen er: 

o Udbudsmaterialet udgør projektets udgangspunkt for en videre tilbudskalkulation og finansie-

ringsanalyse, der tilsammen danner det bindende tilbud til bygherren. 

o Tilbudskalkulationens udformning varierer med udbudsformen og virksomhederne imellem.  

o Tilbudskalkulationens indeholder som hovedregel en samlet projektpris samt en udførelses-

tidsplan (viser samtidig overordnede udførelsesmetoder). 

o Projektpris kan beskrives ud fra følgende omkostningsområder (ibid., s. 27) 

1. Direkte omkostninger til materialer, arbejdskraft og materiel 

2. Direkte og indirekte omkostninger til indretning og afregning af byggeplads 

3. Indirekte omkostninger til drift af byggepladsen 

4. Indirekte omkostninger til administration, finansiering og garantier 

5. Identificering af risikoområder og prissætning af disse 

6. Fortjeneste 

Der skelnes altså mellem direkte og indirekte omkostninger, hvor ”de direkte omkostninger relate-

rer sig til de specifikke projektangivelser iht. udbudsmaterialet, mens de indirekte omkostninger 

dækker over de omkostninger, som ikke umiddelbart kan opgøres i relation til udbudsmaterialet, 

hvorfor disse tilnærmes med erfaringsbaserede skøn” (Kastbjerg, 2006, 29). De direkte omkostnin-

ger relateres til hovedentrepriseområder, som herefter nedbrydes i et eller flere tempi til kostkoder, 

som kan dække over ét eller flere af de angivne omkostningsområder. Kostkoder varierer kraftigt 

fra sag til sag og fra virksomhed til virksomhed. Visse steder sker der end ikke en kalkulationsned-
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brydning på kostkode-niveau, men derimod skønnes der på baggrund af erfaringer. Her bliver det 

meget personrelateret og svært gennemskueligt (Kastbjerg, 2006, 29). 

4.1.3 Kalkulation / prissætning og risici 

Liu & Napier (2010, 90-91) diskuterer risikobaseret prisfastsættelse i forbindelse med 

vandinfrastruktur-projekter. I deres litteratur-review diskuteres bredt, hvordan undersøgelser af 

større infrastrukturprojekter ofte peger på substantielle budgetoverskrivelser, bl.a. i forlængelse af 

Flyvbjerg mfl. Her diskuteres bl.a. de risikotillæg, der pålægges prissætningen, og hvordan disse 

risikotillæg ofte er usystematisk bias mod at undervurdere risici, bl.a. er kalkulatørerne tilbøjelige til 

at lave ’selvbeskyttende’ forudsigelser for at sikre, at kontrakterne kommer i hus og at kunde-

relationer bevares. Samtidig er bud-priserne ofte et produkt af både kalkulationsafdelingens 

prissættelse, men også ledelsens mål. Ledelsen kan reducere priser efter ’ad-hoc-metoder’ til et 

urealistisk niveau i et forsøg på at vinde kontrakten (Fellows 1996 i (Liu & Napier, 2010, 90-91)). 

Samtidig er prisfastsættere ofte tilbøjelige til at underestimere priserne for at sikre, at projektet 

realiseres i det hele taget.  

Den mest anvendte, konventionelle, metode til at tage højde for risici i kalkulationen er at inkludere 

et fast procentvist tillæg for risici (Liu & Napier, 2010, 91). Metoden er genstand for bias/skævhed 

som følge af den tilfældige måde, hvor tillægget fastsættes (Molenaar 2005 og Flyvbjerg 2006 i 

(Liu & Napier, 2010, 91). Her introduceres i forlængelse af Flyvbjerg en metode til at lave et mere 

kvalificeret gæt, nemlig Reference Class Forecasting (RFC), der benytter sig af faktisk data fra 

tidligere projekter, om end det påpeges, at kvaliteten af denne metode afhænger meget af, om der er 

statistiske data tilgængelig for tilsvarende projekter, hvilket ofte ikke er tilfældet hos specielt 

mindre virksomheder.     

Liu & Napier (2010) diskuterer hvad de kalder risk-based estimation (RBE), der bryder projektet 

ned i mindre komponenter og modellerer disse komponenter som summen af et basis-estimatet og 

sandsynlighedsmæssige distribuerede risiko for det uforudsete, der reflekterer usikkerhederne af 

basis-estimatet (Liu & Napier, 2010, 91). Basis-estimatet og risici ved det uforudsete for hver 

projekt-komponent kvantificeres gennem en proces, hvor de subjektive vurderinger fra såvel 

kalkulatører, projektteams og risiko-eksperter, samt objektive data baseret på tidligere projekter 

inddrages. Konklusionen er, at hvor traditionelle metoder har en tendens til at undervurdere den 

faktiske udførselspris, viser undersøgelsen, at RBE oftest sætter prisen en smule for højt (Liu & 

Napier, 2010, 98-99). Samtidig peges der på, at processen med RBE er med til at fremhæve og 

synliggøre visse risici for projektets interessenter. 

4.1.4 Produktrelateret budget eller arbejdsproces 

Winch diskuterer, at databasen for at strukturere budget systemet kan baseres på to grundlæggende 

muligheder (Winch, 2010, 260): 

 PBS, Product Breakdown Structure (produkt budget struktur, red.), hvor budgettet nedbrydes 

efter produkt/komponenter i produktet og 

 WBS, Work Breakdown Structure (arbejdsproces budget struktur, red.), hvor budgettet ned-

brydes efter arbejdsprocesser 
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Winch understreger, at de ikke er ens, på trods af, at det fremføres af mange autoriteter, og at for-

skellen imellem dem, medfører en række problemer i forbindelse med at transformere data fra PBS 

til WBS. PBS er kun et startpunkt for WBS, men indeholder ikke forudgående, tilhørende, nødven-

dige aktiviteter, fx opstilling af stillads, formarbejde etc. (ibid.).  

”PBS er hjertet i omkostningsstyring og –ledelse”. Omkostningsstyringsprocessen er oftest reaktiv, 

hvor designernes forslag iterativt holdes op imod tilgængelige erfaringspriser. Winch peger her på 

target-costing (oprinder fra bilindustrien), som en mere aktiv form for budgetstyring, hvor target 

opnås gennem teknikker som Value Engineering og cost management, og omkostninger reduceres 

over tid via læringskurve principper. (Winch, 2010, 262-63).  

Winch peger på, at reduktionen af usikkerhed efterhånden som tiden går, og der bliver mere og me-

re information tilgængeligt, også fører til, at budgetteringen kan laves mere præcist (Winch, 2010, 

256-84).  

4.1.5 Successiv kalkulation:  

Successiv kalkulation egner sig til situationer, hvor man ønsker kalkuleret et slutresultat på trods af 

usikkerhed i inputdata og forudsætninger. Samtidig vil man gerne have et mål for, hvor pålidelig 

kalkulationsresultatet er (Anlægsteknikforeningen, 2011, 354). Det kan derfor med fordel anvendes 

ved tilbudskalkulation, som et foreløbige overslag.  

Entreprenøren foretrækker ofte en model, der i tilbudsfasen tillader en kalkulation på hovedmæng-

der (ibid.), og entreprenøren kan fastlægge et tilpas detaljeringsniveau, der giver en acceptabel sik-

kerhed for resultatet. For hver post beregnes en delsum, på baggrund af skøn over: 

a) den absolut mindste værdi, der forekommer mulig,  

b) den mest sandsynlige værdi og  

c) den absolut størst tænkelige værdi,  

hvorefter en forventet værdi, m, udregnes som (Anlægsteknikforeningen, 2011, 354-55):  

  
      

 
 

Og spredningen, s, – der er et mål for usikkerheden udregnes som:   
   

 
 

Variansen, v=s
2
, er et endnu bedre mål for en delposts usikkerhed.  

Ved at foretage en række successive detaljeringsskridt øges totalens pålidelighed støt og effektivt. 

Winch peger på værktøjer, som successiv kalkulation til at raffinere budgetter, ”gateway reviews”, 

samt Value management teknikker, til at afbøde eskalerende budgetter (Winch, 2010, 279).  

4.1.6 Arbejdskalkulation og budgetopfølgning  

Arbejdskalkulation udføres umiddelbart før projektets opstart, og udgør den endelige økonomiske 

planlægning, som er grundlaget for den økonomiske opfølgning. Her har den ansvarlige projektle-

der muligheden for at gennemgå og revidere den økonomiske planlægning, på baggrund af til-

budskalkulationen, tidsplanen, tilkomne projektvariationer (ændringer siden tilbud, red.) og speci-

fikke dispositioner vedrørende projektbesparelser. (Kastbjerg, 2006, 30) Afhængig af kvaliteten af 

tilbudskalkulationen (Kastbjerg, 2006, 30). I arbejdskalkulationen bestemmes detaljeringsgraden af 

den efterfølgende økonomiske opfølgning (ibid.) 
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En række forskellige betalingsformer anvendes typisk i byggeprojekterne (Anlægsteknikforeningen, 

2011, 418). Primært anvendes månedlige a conto begæringer, hvor bygherren betaler entreprenøren 

baseret på opgørelser af det udførte arbejde og betaling efter en betalingsplan, hvor betalingstids-

punkterne afhænger af, hvilket stadie byggeriet har nået, fx at der udbetales rater, når bestemte ar-

bejder er udført, fx kælderrate, tagrate og/eller færdigrate (Ibid.).  

Princippet i den økonomiske opfølgning er, at opfølgningen skal omfatte den producerede mængde 

og de medgående omkostninger samt sammenhængen imellem. Dvs. at afvigelser i forhold til det 

planlagte skal foregå både i form af mængder og beløb (Anlægsteknikforeningen, 2011, 435), og år-

sagerne til udviklingen skal kunne identificeres (Kastbjerg, 2006, 32). Det økonomiske opfølgnings 

grundlag bygger på mellemkalkulationer, der igen bygger på opmålinger af udført arbejde 

(Kastbjerg, 2006, 32). Der bliver således tale om en budgetopfølgning, hvor de afholdte omkostnin-

ger til de udførte aktiviteter holdes op imod de forventede udgifter (Worre 1976 i (Nightingale, 

2008, 26)). Når de faktiske omkostninger ikke svarer til de budgetterede, tilpasses budgettet for den 

resterende del af projektet i forhold til de nye forventninger (ibid.). 

4.2 Tids- og ressourcestyring 
Tids- og ressourcestyring omhandler bl.a. om (Anlægsteknikforeningen, 2011, 261): 

 at arbejdet bliver færdigt til tiden;  

 at der er koordinering af indsatsen mellem de mange parter;  

 at beslutningsgrundlaget er up-to-date;  

 at ressourcer er til rådighed til tiden og i det nødvendige tidsrum;  

 at man har kortlagt projektets effekt på de involveredes likviditet;  

 at man har inddraget eksterne interessenter (fx naboer) og  

 at opfølgning muliggøres, således at en justering af projektforløbet kan overskues og realise-

res.  

Desuden indeholder styringen elementer af kontrol. Tids-, ressource- og økonomistyring hænger tæt 

sammen, fx opleves det eksplicit ved mellemkalkulationerne.   

Som for de andre elementer kan man pege på, at der er såvel en værktøjsdimension som en ledel-

sesdimension.  

4.2.1 Planlægningsmetoder/værktøjer 

I anlægsteknikbogen præsenteres en række konkrete, anvendte planlægningsmetoder, værktøjer og 

teknikker (Anlægsteknikforeningen, 2011, 294-324), herunder.: 

 Stavdiagram / Gantt-kort - tidsplanlægning 

 Cyklogrammer  - både tid og (geografisk) placering 

o Line-of Balance 

o Flowline 

 Netværksplanlægning 

o Fx aktivitetskasser/diagram (Tidligst start, aktivitetens varighed, tidligst slut, senest 

start, frit/totalt slæk, senest slut) 

o Ressourceplanlægning 

 Successiv planlægning  
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Last Planner System (LPS) er et konkret eksempel på en metode, til at skabe et procesflow, hvor 

tidsplanlægning er den styrende parameter, som løbende planlægning. LPS deler ofte planlægnin-

gen af tidsplaner i byggeprocessen i tre niveauer, hhv. procesplaner, periodeplaner og ugeplanen.  

Ifølge Jensen er formålet planlægning og kontrol, hvilket også er gældende for andre typer (tids-) 

planlægning (Jensen, 2010, 62). Kontrollen retter sig mod at opnå en ønsket effekt, mulighed for re-

planlægning og herigennem initiere læring (ibid). Kun ”sunde” aktiviteter, kan inkluderes i planer-

ne. Sunde aktiviteter opfylder de ”syv strømme”, hhv. indre strømme, ydre strømme og ressource-

strømme, nemlig: 

Indre strømme:  
1. Der skal være den nødvendige plads til at udføre arbejdet. 

2. De foregående arbejder skal være afsluttet. 

Ydre strømme  3. De ydre omstændigheder skal være i orden. 

Ressource strøm-

me 

4. Materiellet skal være til stede.  

5. Materialerne skal være til stede.  

6. Mandskabet skal være til stede.  

7. Informationerne i form af tegninger og beskrivelser skal foreligge 

 

Den løbende planlægning inkluderer feedbacks (fra kontrakter, procesplan og hovedtidsplan), feed-

forwards (fra periodeplaner/4-6 uger og de 7 strømme) samt concurrent control (sideløbende kon-

trol) (fra ugeplaner og PPU (Procent Planlagt udført)) (Jensen, 2010, 62) 

I nyere digitale planlægningsmetoder, fx Bygnings Informations Model (BIM) i 4D, 5D, … nD er 

muligheden også for at inkludere tids-, økonomi- og ressourceplaner. 4D kombinerer fx 3D-

mændgeudtræk med ”lokationsbaseret planlægning, produktionsrater og -omkostninger samt pro-

jektets ressourcer og dataene anvendes til at analysere og optimere byggeprojektets udførelse”2. 

Med 5D-BIM ”integreres projektets 3D bygningsmodel og dets priskalkulation”
3
.  

4.3 Projektledelse – den gode proces 
Winch diskuterer projektledelse som to koblede, men forskellige elementer; henholdsvis som kon-

krete værktøjer (tool box), og som et ledelsesaspekt; ”the managing of projects” fx i form af strate-

gier (Winch, 2010, 8). Værktøjer og teknikker kan kun være effektive, når den organisatoriske kon-

tekst er hensigtsmæssig (Winch,2010,s.17). Det sidste fremhæver sammenhængen og understreger 

vigtigheden af det ledelsesmæssige aspekt.  

Winch behandler den strategiske ledelse af projektet, fx at få defineret projektets målsætninger 

(mission), herunder at lede projektets interessenter (Winch,2010,s.49-92). Det understreger vigtig-

heden af den strategiske ledelse fra starten og understøttes fx af tankerne i ”Power i projekter og 

porteføljer” (Lindegaard & Olsson, 2005) og management-metaforer, fx projektlederen som kaptaj-

nen på et skib etc. Winch understreger kontinuerligt, at det er helt essentielt for projektlederen, at 

lede projektkoalitionen ”by infusing the project mission”. Dette kan relateres til en værdidiskussion 

og relateres tilbage til bygherrens ønske til byggeriet. Dette gøres gennem passende lederskab; le-

delsesstil; løse konflikter på projektet; magtens “redskaber”; og projektkultur og–lederskab. Det 

                                                
2 http://www.exigo.dk/viden-om/4d/ 
3 http://www.exigo.dk/viden-om/5d/ 

http://www.exigo.dk/viden-om/4d/
http://www.exigo.dk/viden-om/5d/
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handler altså såvel om definitionen, fastsættelsen af projektmissionen, kommunikationen og udbre-

delse, samt styring efter målsætningen – herunder kontrol og opfølgning. 

Ledelse handler ifølge Winch om, at sikre projektets produktintegritet (kvalitet) fx gennem klare 

målsætninger og at sikre projektets procesintegritet (Winch, 2010, 469). Proceskapabilitet, den mål-

bare procesintegritet, der bl.a. måles gennem performance measures og benchmarking, fokuserer 

planlægning, som fx kan være rettet mod: 

 mindre afbrydelser;  

 reduceret udbedring af fejl;  

 mere effektiv allokering af ressourcer;  

 generel kvalitet og fitness for purpose og/eller  

 færre ulykker.  

Proceskapabilitet kan øges gennem fx nye planlægningsmetoder; total quality management (TQM); 

integrerede projekt ledelses informationssystemer (Ibid., 470) og/eller gennem investeringer i byg-

barhed i bred forstand, fx træning af udførende og pladsledelse; bedre kvalitetssystemer; standardi-

sering og præfabrikation; bedre maskiner og maskinel og/eller ved at reducere arbejdstid (Ibid, 

266). 

4.3.1 Planlægning og problemløsning 

Velfungerende planlægningspraksisser er centrale for realisering af byggeri. Det er imidlertid ikke 

altid alle forhold i et stort projekt, der bliver planlagt, og af samme grund bruges en stor del af pro-

jektmedarbejderes tid på problemløsning (Winch, 2010; Thuesen, 2006; Schultz, 2012). Forholdet 

mellem problemløsning og planlægning er altså et udtryk for, hvor godt projektet er drevet, hvilket 

også relaterer sig til projektlederens ledelsesstil. 

Efter opbygningen af planer er løbende styring og opfølgning centralt (Winch, 2010; Szentes, 

2010). Dette omfatter ifølge Szentes (2010) kontinuerlig monitorering af status for projektet for på 

den måde at identificere afvigelser i forhold til planen. Jørgensen (2009) peger specifikt på en ræk-

ke af de styringsforhold, som har betydning for kvaliteten, herunder krav til kvalitetsniveau, krav til 

kvalitetsstyring, tids og ressourceplaner, styring, overvågning og kontrol af leverancer, afleverings-

inspektion mv. 

4.3.2 Projektlederrollen 

Projektlederrollen er central i forståelsen af de gode projekter. Ifølge Winch omhandler projektle-

derrollen at lede projektkoalitionen ved at styre mod et klart mål (fastsættelse, udbredelse og styring 

efter målsætning), om generelle lederegenskaber, men også magtforhold. Yang et al. (2010) peger 

på commitment og involvering, samt evnen til at opbygge sammenhængende og lægge realistiske 

planer, som vigtige faktorer for at skabe succesfulde projekter. Den succesfulde projektleder kom-

binerer ifølge litteraturen tekniske og planlægningsmæssige kompetencer, fx værktøjer,  med ledel-

sesmæssige, menneskelige og organisatoriske kompetencer – fx evnen til at motivere, kommunikere 

og løse konflikter: 

”Projektlederen var tidligere i høj grad teknikeren og den strukturerede, fagligt dygtige 

person, der havde styr på Gantt-diagrammer, aktivitetsbaseret netværksplanlægning, 

successiv kalkulation osv. I dag går bevægelsen mod at betragte projektlederen som le-
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deren, der kan motivere, kommunikere og løse konflikter” (Lindegaard & Olsson, 2005, 

8).   

Yderligere skrives der.  

”Projektlederen må ud af kontoret og have fokus på at motivere gruppen, håndtere inte-

ressenter, skabe opmærksomhed om eget projekt intern og eksternt. Det betyder ikke at 

traditionelle ledelsesværktøjer er overflødige, men at de skal benyttes som en integreret 

og aktiv del af ledelsesindsatsen i projekterne”.  (Lindegaard & Olsson, 2005, 8-9).   

En vigtig del af planlægningen er, at opstille realistiske og klare milepæle (Szentes, 2010) og an-

vendelsen af værktøjer, fx til at optimere designmæssige forhold i projektet balance mellem kvalitet 

og økonomi, samt deciderede planlægningsværktøjer som projektplaner, cyklogramplanlægning 

osv. Samtidig kan man pege på, at værktøjer og praksisser står deres rigtige prøve, når tingene spid-

ser til i udførselssituationerne.  

Hensigtsmæssig/passende lederskab omhandler bl.a. lederens evner/egenskaber fx analytiske og 

problemløsningsfærdigheder, energiniveau, tekniske færdigheder) (Winch, 2010, 440). Samtidig af-

hænger det af dem, der skal ledes, fx  uddannelsesniveau, kulturelle faktorer, tidligere erfaringer og 

opfattelse af situationen, missionens/projektets art og følelsesmæssig intelligens.  

Der er en kontinuerlig diskussion i ledelseslitteraturen, om de forskellige ledertyper er generelle 

egenskaber – habituelle – i hvor stor grad de kan tilegnes og/eller, om man kan skifte type efter be-

hov. Visse peger på, at mange ledere kan navigere frit mellem typerne, i ”stille farvand”, men når 

situationerne spidser til og bølgerne går højt, så vil man falde tilbage til ens naturlige udgangspunkt. 

4.3.3 Håndtering af risiko og usikkerheder 

Gentagne gange diskuteres såvel i praksis som i litteraturen, fx (De Meyer et al.,2002; 

Anlægteknikforeningen,2011,kap3) håndteringen af risici, fx som risikovurde-

ring og risikoreduktion (risk assessment and risk mitigation).  

Risikostyring gennemvæver projektstyringen på mange måder, også i forbindelse med den økono-

miske styring og måske primært planlægningen. I forbindelse med den økonomiske planlægning og 

budgettering anvendes således ofte forskellige teknikker og metoder i kalkulationen til at tage højde 

for det uventede. Samtidig associeres risikostyring ofte med styring tid og økonomi, fx (De Meyer 

et al., 2002, 61). 

De Meyer et al. klassificerer usikkerheder ud fra projektledelsesteknikker i form af:  

1) variation,  

2) forudsigelige usikkerheder,  

3) uforudsigelige usikkerheder og  

4) kaos,  

hvor den typiske praksis er, at kategorisere usikkerheder på baggrund af deres kilde fx tekniske 

usikkerheder, marked, personer, omkostninger, tidsplaner, kvalitet mv., eller deres mulige effekt fx 

ubetydelige, små, mellem, store, fatale, (De Meyer et al., 2002, 61).  
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Blandt andet beskriver De Meyer et al., at projektteamet ikke kan forudsige alting, hvorfor der må 

forventes at opstår noget uforudset og planlægges i forhold til kontinuerligt at håndtere det 

uforudsete (De Meyer et al., 2002, 65).  

Det kræver, at man flytter sig fra problemløsning (troubleshooting) til opportunistisk 

tilrettelæggelse og networking (ibid.) Der fremføres desuden en massiv kritik af eksakt 

tidsplanlægning, fx Gantt diagrammer,, med en grafisk repræsentation af en eksakt udførsel af alle 

projektaktiviteter, idet disse snarere er en refleksion over, hvad der skete i sidste uge, og hvad 

nogen håber sker i næste uge (ibid.).  

I det hele taget bevæger man sig fra, at ønske at eliminere risici mod et ønske om at håndtere risici
4
. 

Dette kan meget vel være et punkt, der adskiller den gode projektleder fra de mindre gode. Den 

opportunistiske tilrettelæggelse og projektkontrol understøttes af følgende udsagn”Properly orches-

trated project controls should drive the business, not report what happened” (Tom Kowalyk, Glob-

al director, project controls Johnson & Johnson Pharmaceutical
5
) 

Dette ligger sig i forlængelse af Kreiner og Christensens tanker om projektledelse i løst koblede sy-

stemer som fx i byggeri, der peger på, at når man ikke kan planlægge, kan man kun lære (Kreiner & 

Christensen, 1991), som en tilgang til at håndtere kaos. 

4.4 Ledelse af dynamikken i forsyningskæden/supply chain 
Winch (2010, kap. 7) beskæftiger sig med ledelse af en dynamisk forsyningskæde. I figuren neden-

for illustreres horisontal og vertikal styring/governance. Det fører bl.a. til forskellige typer kontrak-

tuelle relationer; hovedkontrakt og underleverandør kontrakter, ligesom der diskuteres forskellige 

typer integration af forsyningskæden.   

Winch ser interne ressourcer som menneskelige ressourcer, hvor det er den information mennesker 

”processer”/bearbejder, der reducerer usikkerheder og løser problemer. I forhold til motivation af 

arbejdsstyrken diskuterer Winch her, hvad der kaldes shirking, at skulke, der omhandler, problem-

stillingen/spændingen mellem en ansættelseskontrakt og motivationen for at arbejde: 

 Ansættelsen relateres til den menneskelige ressources kapacitet for at arbejde – ikke selve re-

sultatet (man betales fx for 7,4 times arbejde pr. dag – ikke for at færdiggøre X indenfor Y 

timer) 

 Arbejdstager besidder viden om dennes ”reelle” kapacitet for arbejde og mængden af udført 

arbejde end arbejdsgiver 

 Det er svært at måle mængden af faktisk udført arbejde (Kastbjerg, 2006).  

Max Gagg (Winch, 2010, 155) beskriver fx, hvordan motivationen er modsatrettet afhængig af om 

en ”supplier” er ansat eller arbejder for sig selv. 

Winch beskriver en lang række ulemper og fordele ved sequental spot contracting, det vil sige kort-

tidskontrakter (Winch, 2010, 164). Han peger på, at ledelsen på pladsen mangler træning i at lede 

anderledes. Samtidig udpeger han sequental spot contracting som den vigtigste enkelt-barriere i for-

hold til at øge produktiviteten/effektiviteten i byggeprocesserne.  

                                                
4 Taget fra Per Åkesson, Femern A/S, præsentation, IDA-RISK, 1.12.2012 
5 Taget fra Peter Luke, Alectia, præsentation, IDA-RISK, 1.12.2012 

http://ida.dk/netvaerk/fagtekniskenetvaerk/sikkerhedogrisiko/selskabetforrisikovurdering/Documents/Risk%20management-The%20femern%20way-PAK_1-12-2011.pdf
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Figur 2: Horisontal og vertikal styring/governance (Winch 2010, fig 7.1. s. 156) 

4.4.1 Motivation og kontrakt 

Winch (2010, kap 6) diskuterer bredt, hvordan projektkoalitionen motiveres. Herunder beskrives 

bl.a,. hvordan dynamikken skifter mellem parterne, idet kontrakten er underskrevet; post-kontrakt. 

Hvordan kan bygherren fx sikre sig, at ”koalitionsparterne” også vil projektets bedste, i det øjeblik 

opgaven er sikret og tilsvarende med entreprenøren over for sine leverandører og underentreprenø-

rer?  

Winch diskuterer her underentreprenører, der leverer ydelser indenfor kontrakten fra det overfladi-

ske (perfunctory) til det fuldendte (consummate) (Winch, 2010, 132). Det sidste er naturligvis, hvad 

klienten ønsker, og hvad kontrakten derfor optimalt skal sikre.  

Idet de fleste kontrakter i byggeri er ufuldstændige (incomplete) (Winch, 2010, 133) har en bred 

vifte af styrings- og forvaltningsordninger udviklet sig indenfor PM. Winch beskriver et muligt mo-

ralsk skred, som en slags moralsk risiko (moral hazard)- hos leverandørerne efter kontrakt indgåel-

se og peger på en række forklaringer: 

 Leverandører besidder information, der er kritisk for effektiviteten af klientens beslutningsta-

gen, men er ikke motiveret til at dele denne information fuldt ud 

 Købere har svært ved at vurdere kvaliteten af produktet og/eller servicen, og derfor er leve-

randørerne fristet af at levere en ringere kvalitet og knap så omhyggelige ved leveringen af 

services 

 Kunderne synes, det er vanskeligt klart at måle den relative præstation af kontraktmæssigt se-

parate medlemmer af projektets koalition 

 Usikkerhed om brugen af faciliteten betyder, at kunden muligvis ønsker at foretage ændringer 

i funktionaliteten, efterhånden som ny information/nye oplysninger bliver tilgængelige igen-

nem projektets livscyklus   

Udover de forskellige styrings- og forvaltningsordninger peger Winch her på komplekse kontrakter, 

som andre elementer for at undgå at leverandørerne leverer overfladiske ydelser (Winch, 2010, 

134).  

Winch peger på tre typer komplekse kontrakter, hvor der ikke er nok information til rådighed til at 

indgå en simpel kontrakt (2010, 138): 
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1. Gebyr/honorar-baseret kontrakt 

 Typisk hvor produktet/ressourcen er veldefineret, men mængden er ukendt. 

 Fx timepris 

2. Fast-pris kontrakt (lump sum = engangsbeløb) 

 Typisk kendt mængde 

 Mulighed for mindre korrektioner  

3. Incitaments kontrakt 

 Fx targetpris, overskudsdeling, herunder: 

i.  garanteret maksimal pris (øger entreprenørens ansvar) 

ii. Garanteret maksimalt ansvar (liability) (øger klientens ansvar) 

Afhængig af kontraktformen forskydes parternes ansvar. Kontrakten er ifølge Winch altså et cen-

tralt omdrejningspunkt for projektets parter. Det synes derfor relevant at spørge ind til, hvordan en 

kontrakt skal sammensættes, så den fordrer det bedst mulige samarbejde mellem parterne? Det kan 

fx være et fokus på følgende elementer: 

 Risiko – hvem tager risikoen, hvornår? 

 Betalingsplan 

 Kvalitetsplan 

 Samarbejdsforhold 

 Evt. andre forhold 

4.5 Kvalitetssikring og mangelgennemgang  
Kvalitet er et udtryk for de symbolske aspekter som formmæssig elegance, rumlig artikulation, bi-

drag til bymæssig sammenhæng osv. Kvalitet af specifikation udtrykker de funktionelle aspekter 

som anvendelighed og brugsværdi. Kvalitet af realisering udtrykker de budgetmæssige og tidsmæs-

sige rammer for gennemførelsen af produktionen af byggeriet.(Jensen 2007) 

Kvalitetssikringen har i øvrigt til formål at sikre, der ikke sker svigt og fejl undervejs i udførelsesfa-

sen, som forringer det endelige resultat, mens mangelgennemgangen er forbundet med afleverings-

processen og har til mål at sikre, der ikke er nogen juridiske mangler, når byggeriet afleveres til 

bygherren. 

Mange opfatter disse to forhold som adskilte processer, men i bund og grund er begge dele en for-

udsætning for den gode aflevering uden mangler til bygherren. 

Desuden kan man sige, at den løbende kvalitetssikring har til formål at sikre mod fejl og svigt, og 

dermed for at forekomsten af mangler, der skal registreres og udbedres til slut bliver så minimal 

som muligt. Der ligger endvidere den logik, at jo tidligere man opdager og får rette fejl og svigt, jo 

nemmere og billigere er det at få dem rettet. 

Den gode mangelgennemgang forudsætter derfor, at den løbende kvalitetssikring har fungeret. 

4.5.1 Svigt og mangelbegreberne 

Der skelnes i mellem: 

1. Den måde svigt opfattes på i det formelle system, som er opbygget ud fra et spørgsmål om at 

finde skyldige i juridisk forstand og erstatning i forsikringsøjemed. Svigt er i denne sam-
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menhæng forbundet med fejl og mangler ved det færdige byggeri og et spørgsmål i forhold 

til bygherre og bruger af byggeriet. 

2. De fejl og konsekvenser af fejl, som sker i byggeprocessen fra idé til aflevering. Konsekven-

serne af sådanne fejl kan ende med at blive en del af de formelle fejl og mangler, men de 

kan og bliver ofte afhjulpet undervejs, men med konsekvenser for økonomi, tid og mand-

skab, samt spild af råvarer og materialer mv.. 

En måde at se på begreberne på er illustreret i nedenstående figur (Jørgensen 2009) 

 

4.5.2 Erhvervs- og byggestyrelsens vejledning om kvalitetssikring 

Kvalitetssikring handler om kvalitet af produkter og services, aktiviteter mv.. 

De hovedmålsætninger, der kan ligge i et kvalitetssikringssystem kan være rettet imod kundetil-

fredshed, organisation, medarbejdere, produktkvalitet, tid, sikkerhed samt økonomi. Det vil sige, det 

vil være et svigt i kvaliteten, hvis sådanne målsætninger ikke bliver opfyldte. 

Kvalitet omfatter såvel byggeteknisk kvalitet, byggeriets holdbarhed og levetid, men også brugs-

værdi, arkitektur, miljøforhold, grundforhold, energiforsyning og indpasning i omgivende bebyg-

gelse (Erhvervs- og boligstyrelsen, 2003). 

Med til god kvalitet hører også byggeriets sundhed f.eks. at undgå fugt og skimmelsvamp ifølge Er-

hvervs- og byggestyrelsens vejledning. Kvalitetssikring skal medvirke til at hindre svigt, her forstå-

et som dårlig kvalitet eller manglende opfyldelse af fastlagte kvalitetskrav og mål. 

Netop på grund af problemer med kvaliteten af færdigt byggeri er der udarbejdet en bekendtgørelse 

med en tilhørende vejledning om kvalitetssikring i byggearbejde. I bekendtgørelsen fremgår det, at 

bygherren skal sikre, at det færdige byggeri opnår en kvalitet, således at svigt modvirkes.  

I denne forpligtigelse angives det, at bygherren skal sørge for et programoplæg, at program og pro-

jekt er udtryk for en tilfredsstillende brugsværdi og arkitektonisk fremtræden, en forsvarlig bygge-

teknisk udformning og holdbarhed, hensyntagen til miljø, energi og økologiske forhold samt en rea-

listisk anlægs- og driftsøkonomi. . (Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003) 

Især bekendtgørelsens kapitel 4 angiver, hvad man mener indsatsområderne er, nemlig 

1. Der skal foreligge byggeprogram og beskrivelse af rådgiverydelsen før forslagsstillelse og 

projektering påbegyndes 

2. Der skal være overensstemmelse mellem programkrav og byggeriets anlægs- og driftsøko-

nomi 

3. Der skal foreligge tegninger, beskrivelser og arbejdsplaner før ydelser i form af arbejde eller 

leverancer påbegyndes 

4. Der skal beskrives funktionskrav, som giver anvisning på ydelsernes udførelse og færdige 

fremtræden 

5. Der skal gives erklæring om risikobehæftede forhold 

6. Der skal gives rimelig tid til planlægning, projektering, udbud og udførelse 

7. Der skal anvendes alment anerkendte tegnings- og beskrivelsesprincipper 

Grund-

læggende 

årsager 

Kæde af 

fejl og 

snublesten 

Kritisk 

hændelse 

Mangler og 

skader 

Tab og ud-

bedring 
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8. Ved brug af erfaringer og gennemprøvede enkeltdele, skal det sikres at bygningsdele, kon-

struktioner og materialer vælges og udformes med henblik på at opnå fastlagte kvalitet.  

9. Dette skal ske med sigte på at undgå svigt, drift, vedligeholdelse og eftersyn. 

Men der er ikke angivet noget om kvalitet i byggeprocessen eller om sundheds- og sikkerhedsfor-

hold for hverken de, der udfører byggearbejdet, eller de der efterfølgende er brugere af bygningen. 

Kvalitet i byggeriet kan muligvis finde hjælp i metoder som TQM eller Business Excellence, der 

omfatter ledelsens og medarbejdernes systematiske arbejde med at: 

 Fastlægge kvaliteten 

 Forebygge brist i kvaliteten 

 Måle kvaliteten 

 Forbedre kvaliteten 

Disse metoder fokuserer generelt på alle aktiviteter og arbejdsprocesser i virksomheden, idet der 

skal være kvalitet i alle led, med det mål at optimere produktets kvalitet for at tilfredsstille kunde-

behov (Kamp et al., 2005).  

4.5.3  Kvalitets- og sikkerhedsledelse i byggeri 

Loushine et al. (2006) har beskrevet et stort litteraturstudie, hvor både forskning af kvalitetsledel-

sessystemer og sikkerhedsledelsessystemer gennemgås, og sammenligner disse to ledelsessystemer, 

som de fungerer indenfor byggeri. 

Artiklen fremhæver blandt andet de faktorer, der har en positiv indflydelse på kvaliteten, samt de 

faktorer, der skaber barrierer for kvalitetsniveauet. De faktorer, der peges på, som væsentlige for 

den udførte kvalitet er:  

 Customer focus 

 Team work 

 Continuous improvement 

 Management commitment 

 Employee involvement/empowerment 

 Communication 

Det bliver desuden fremhævet, at partnerskaber og inddragelse af underentreprenører og leverandø-

rer i kvalitetssikringen er væsentlig. En øget involvering af disse parter forbedrer deres forståelse 

for kvalitet, og deres bidrag til projektet vil øges med deres opfattelse af involvering. 

De oftest citerede barrierer for at opnå et succesfuldt kvalitetsledelsessystem er selve ”the nature of 

construction”, hvilket er karakteriseret ved de mange forskellige parter som bygherren, designerne, 

de projekterende, entreprenørerne, underentreprenørerne og leverandørerne mv..   

De mange parter betyder: 

 forskellige interesser,  

 vanskelige kommunikationsveje,  

 mangel på gensidig forståelse og forståelse for hvad kunden forventer,  

 kundens eller bygherrens manglende evne og muligheder for at kommunikere med front 

medarbejdere,  

 uforudsigelige byggepladsforhold,  

 mangel på klare rammer for kvalitet i det udførte arbejde,  
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 kontraktkonkurrence ud fra laveste bud,  

 afhængighed af leverandørernes evne til at levere til tiden og med rigtig produktkvalitet. 

Desuden er der citeret, at manglende ledelsesengagement, manglende lederskab af kvalitetspro-

grammer og manglende faglige kundskaber hos de udførende håndværkere, som barrierer for at op-

nå god kvalitet.  

Det fremhæves endvidere, at den almindelige forståelse af kvalitetsarbejde og kvalitetsledelse er, at 

det kræver tre grundlæggende betingelser, nemlig 1)teamwork, 2)en indsats for at opnå en konstant 

forbedringsevne, samt 3)fokus på god kundetilfredshed. 

Der peges desuden på betydningen af, hvordan man måler kvalitet. Her sættes den reaktive måde, 

hvor man måler i fejl og mangler, overfor en mere proaktiv måde, hvor man måler i evne til, at 

identificere kvalitetsproblemer før de opstår, og hvor man indsamler data og viden, der kan skabe 

forbedringer, samt evnen til at kunne beskrive kundens og bygherrens forventninger præcist og so-

lidt før man går i gang (Jørgensen, 2009). 

4.5.4 Forudsætning for at opnå god kvalitet 

ISO standarderne beskriver de kriterier, som virksomhedens kvalitetssikring skal leve op til, og som 

er grundlaget for de fleste vejledninger om kvalitetssikring.                                                                                

Der er to hovedkrav, dels at der skal foreligge en kvalitetspolitik og brug af kvalitetshåndbøger og 

dels, at der skal udarbejdes en kvalitetsplan, hvor de generelle principper lægges nedover og tilpas-

ses sagen. 

For yderligere at supplere til de gængse kvalitetsstyrings instrumenter har Ib Steen Olsen udarbejdet 

de 10 trin, som er forudsætningen for, at opnå en god kvalitet i byggeriet (Olsen, 2010): 

1. Bygherren har et ansvar, hvilket betyder, at han skal sætte kvaliteten og forpligte byggeriets 

rådgivere og entreprenører til at kvalitetssikre deres ydelser. 

2. En kvalitetshåndbog giver orden, hvilket betyder, at rådgiverne kan få orden og system i deres 

kvalitetssikringsarbejde ved at udarbejde en kvalitetshåndbog og plan for det enkelte pro-

jekt. 

3. Projekteringsarbejdet skal systematiseres, hvilket betyder, at en hensigtsmæssig tilrettelæg-

gelse kan forebygge misforståelser og svigt. 

4. Projektgranskning og risikovurdering forebygger svigt, hvilket betyder, at rådgiverne bør ud-

føre én eller flere projektgranskninger undervejs i projekteringen. 

5. Samarbejde og projektgennemgange giver færre svigt, hvilket betyder, at en gennemgang af 

projektmaterialet og de påregnede udførelsesmetoder, foretages af de projekterende og udfø-

rende i fællesskab. 

6. Med en tilsynsplan får bygherren indsigt i udførelsen, hvilket betyder, at bygherren skal udar-

bejde en plan for sit tilsyn med byggeriet under udførelsen. 

7. En kontrolplan dokumenterer kontraktmæssige ydelser, hvilket betyder, at bygherren i sit ud-

bud skal angive sine krav til den del af entreprenørens kvalitetssikringsarbejde, som ønskes 

dokumenteret i form af en udbudskontrolplan. 

8. Også entreprenøren har brug for en kvalitetshåndbog, hvilket betyder, at entreprenøren kan få 

orden og system i sit kvalitetssikringsarbejde gennem udarbejdelse ag en kvalitetshåndbog 

og – plan for sit arbejde. 

9. ’Kvalitetssikringen skal være dokumenteret senest ved afleveringen, hvilket betyder, at der 

ved afleveringen foreligger den nødvendige dokumentation på at det bestilte arbejde er af-

sluttet og kan overdrages til bygherren. 
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10. Eftersyn kontrollerer arbejdet og en driftsplan danner grundlag for bygningens brug, hvilket 

betyder at der parallelt med projekteringen og udførelsen samles oplysninger til en drifts-
plan, som skal foreligge ved bygningens ibrugtagning. 

4.5.5 Granskning 

Granskningsvejledning fra Byggeskadefonden angiver bl.a. følgende checkliste for bygherrens over 

hvornår og for hvad, der skal ske en projektgranskning (Byggeskadefonden, 2008): 

 Kritisk gennemgang af byggeprogrammet mht. om tingene hænger sammen og om der er 

sammenhæng mellem ambitionsniveau, økonomi og tid. 

 Kritisk gennemgang af rådgiveraftaler mht. om kravene fra bygherren er tydelig, om ydelses-

beskrivelserne er tydelige, om projekteringstiden er realistisk, og om honorarerne i de for-

skellige faser er realistiske. 

 Synliggør projektgranskningen, ved at specificere omfanget i rådgiveraftalen med de projekte-

rende. 

 Kritisk projektgennemgang herunder om der er sammenhæng mellem program, projekt og 

budget både for anlæg som drift. 

 Sæt fokus på projektgranskningen og sikre at alle har vejledningsmateriale og redskaber, samt 

kompetencer til at gennemføre granskningen. Samt sørg for at granskningen indgår i bygher-

remøderne. 

 Afsæt realistisk tid til projektgranskning i alle enkelte dele af faserne i byggeriet. 

 Følg om på projektgranskningen ind i driftsfasen. 

Endvidere rummer Byggeskadefonden et stort vidensbibliotek om de forhold, der har givet anled-

ning til de fleste og alvorligste problemer i byggeriet (Byggeskadefondens hjemmeside, 
(Byggeskadefonden, 2012)) 

4.6 Den gode kvalitetskultur 
Kultur omhandler hovedsageligt et sæt af værdier, der influerer adfærd, ved at mediere mellem mo-

tivationen genereret i arbejdskonteksten og handlinger udført af individerne/aktørerne som svar på 

disse motivationer (Winch, 2010, 330). Samtidig fremhæver Winch, at der ovenover den adfærds-

mæssige dynamik er en fremherskende økonomisk dynamik, hvor det ikke er de samme, der har det 

økonomiske incitament, som har den fysiske risiko, fx i forbindelse med sikkerhed, hvor det ofte 

ikke er projektlederens liv, der er på spil, hvis der spares på sikkerhedsudstyret. (ibid.).  

Winch snakker om ”a culture of improvement”, og at en måde at dyrke og styrke dette på er, at ka-

nalisere denne dynamik positivt, således at passende værdier medierer mellem motivation og den 

adfærdsmæssige respons. De centrale elementer i skabelsen af en kultur af forbedringer er empo-

werment, uddannelse, organisatorisk læring, tilpasning af incitament og den øverste ledelses opbak-

ning” (Winch, 2010, 330). 

I nedenstående figur vises niveauerne for forskellige udviklingstrin i kvalitetsforståelsen, hvor der 

er tilføjet to yderligere led, som udviklingen i forståelsen af kvalitets aspektet ser ud til at rumme. 

Med hensyn til forståelsen af begrebet kultur, så har adfærdsforskerne domineret feltet, men også 

kultursociologer og teknikere har skabt deres forståelse. Især indenfor sikkerhedskulturforståelsen 

er der draget en række erfaringer blandt andet fra studier af succesfulde virksomheder, hvor der er 

opnået en høj grad af sikkerhed og sikker performance. 
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Her gælder følgende 10 principper for ”The Total Safety Culture”(Geller 1994, Glendon et al 2006). 

1. Det skal være kulturen og ikke lovgivningen, som driver sikkerhedsprocessen – arbejderne 

skal motiveres til at opnå aktiv sikkerhed for deres egen skyld frem for at opfylde eksterne 

reguleringskrav. 

2. Integrer adfærdsbaserede og personlige faktorer for at opnå succes – ved at bruge en adfærds 

baseret adgang til sikkerhed og medtage personlige faktorer som holdning, viden, motivati-

on, disse to tilgange skal integreres for at opnå TSC 

3. Fokuser på processen frem for resultatet, skift fokus væk fra resultater som antal ulykker 

over til den aktuelle adfærd, udvikle intensive og anerkendte, motiverende prorammer til at 

udstyre personer med kontrol over den individuelle som den gruppemæssige adfærd 

4. Adfærd er dikteret af pisk og gulerod, som motivation gennem konsekvens, - skab en forstå-

else af den adfærdsmæssige model i forhold til sikkerhed og involver de ansatte i at designe 

og gennemføre adfærds forandrende strategier.  

5. Fokuser på at opnå succes, ikke på at undgå fejl – ved at bruge den positive tilgang til at 

skabe sikkerhed, opnår man større succes frem for at måle tab,  

6. Observation og feedback fører til sikker adfærd – introducer en effektiv observations og 

feedback proces, hvor daglig leder eller måske de ansatte observerer hinandens adfærd og 

giver en konstruktiv feedback som sikkerheds coaching.  

7. Udviklende coaching erfaring, inkluderende evne til at forklare, overtale, aktiv lytning, evne 

til objektiv og systematisk observation af adfærd mv.  

8. Læg vægt på observation og coaching – 

9. Læg vægt på selvværd, tilhørsforhold og bemyndigelse 

10. Skift sikkerheden fra at være en prioritet til at være en værdi – sikre at sikkerhed at knyttet 

konsekvent til alle aspekter i jobbet inklusiv produktivitet og indtjening, frem for som en 

prioritet som kan ændres og tilpasses. 

Der skal ikke megen fantasi til at se muligheden for at skabe en god kvalitetskultur ud fra de samme 

10 punkter, hvis man erstatter ordet sikkerhed med ordet kvalitet. 

Saha & Hardie (2005) beskriver en undersøgelse af kvalitetskulturen på australske byggepladser 

med relation til kvalitetssikringssystemer og kvalitetsledelse eksemplificeret ved ISO 9000 og BS 

5750 programmerne. Artiklen fremhæver, at koblingen mellem ” Value Engineering, Risk Mana-

gement and Quality Requirements” har store potentialer, for at øge effektiviteten i byggeri, men 
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fremhæver også, at der må tages et særligt hensyn til, at byggeri er midlertidige multiorganisationer, 

med mange forskellige kulturer, som ikke lige lader sig forandre. 

Den opfattelse af kvalitetskultur, som er anlagt i artiklen, beskrives som følgende (Saha & Hardie, 

2005): 

 At der udføres lederskab frem for supervision 

 At medarbejderne inspireres til at tage del i de ønskede kvalitetsaktiviteter 

 At der arbejdes i teams som den primære ledelsesstil 

 At der gives tilladelse til at alle niveauer af medarbejdere kan deltage i de arbejdsrelaterede 

beslutninger 

 At der skabes stolthed i det arbejde der udføres 

 At der søges eliminering af frygt 

 At mennesker inspireres til at medvirke til en fortsat forbedring af arbejdet. 

I undersøgelsen påpeges det, at der kan være nogle barrierer, der kan vanskeliggøre processen med 

at skabe en god kvalitetskultur. Det er blandt andet (Saha & Hardie, 2005): 

 At byggeledelsen ikke er parate til den medarbejderdeltagelse, som det vil kræve. 

 At det næsten er umuligt at fasthold et teams fra projekt til projekt, hvilket hindrer en lang-

sigtet udvikling 

 At initiativer, der går mod at minimere og undgå usikkerhed, er direkte inkompatibel med 

værdier som stolthed i arbejdet og minimering af frygt. 

 At kvalitetssikringssystemer er udviklet til at være en form for dokumenteret supervision, 

der kræver meget papirarbejde, hvilket skaber modstand. 

 At håndværkerne almindeligvis ikke forstår systemerne og for så vidt heller ikke ønsker det, 

blandt andet fordi det er varetaget af nogle andre som regel ansatte i byggeledelsen. 

Artiklen foreslår, at kvalitetssystemer må tage et meget stort hensyn til de menneskelige faktorer og 

sætte medarbejderne i stand til at være deres egen kvalitetsinspektører, hvis byggeprocessen skal 

blive mere effektiv. Det pointeres desuden, at man skal koncentrere sig om at forbedre loyalitet, 

samt at fastholde en langtidsorienteret medarbejder stab og underentreprenører. 

Artiklen gør opmærksom på, at der i litteraturen er gentaget mange gange, at kvalitetsaktiviteter er 

udført af mennesker, men at mange systemer overser de menneskelige aspekter og dermed hele po-

inten (Saha & Hardie, 2005). 

De to bedste organisationer i undersøgelsen har i begge tilfælde introduceret deres kvalitetssystem 

og viden om ”bedste praksis” på en måde, der specielt er designet til at forbedre medarbejder- til-

fredsheden og øge deres deltagelse, som en generel holistisk tilgang (Jørgensen, 2009). 

4.6.1 Arbejdsglæde betaler sig 

En anden måde at se kvalitetskulturen på i en byggeproces kan illustreres ved Hoffmanns projekt 

om ”Arbejdsglæde betaler sig”, hvor grundelementerne i psykisk godt arbejdsmiljø og den sociale 

kapital er indarbejdet i en forståelse for, hvordan et godt og udviklende arbejde bør foregå. (Priska, 

2010) 

Der lægges således vægt på de 6 guldkorn som:  

1. Indflydelse i eget arbejde,  

2. Meningsfuldhed i det man laver,  

3. Belønning for den gode arbejdspræstation,  
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4. God overensstemmelse mellem krav og ressourcer,  

5. Nødvendige støtte, når der opstår problemer, og  

6. Planlægning af arbejdet og informationerne, der gør det muligt at forudse arbejdet. 

Programmet ”arbejdsglæde betaler sig” har den forståelse, at effektivitet og arbejdsglæde er hinan-

dens forudsætninger og grundlaget for, at man kan opnå det gode resultat. Derudover tages der ud-

gangspunkt i Lean Construction tankegangen og metoderne. (Priska, 2010)  

4.6.2 En virksomheds sociale kapital 

En vurdering af niveauet for hvor god den sociale kapital er på en given arbejdsplads, omfatter be-

grebet som:  

 Samarbejde,  

 Tillid og 

 Retfærdighed. 

Der er de 3 begreber, der ligger til grund for forståelsen af en virksomheds sociale kapital, der i 

hvidbogen om social kapital er defineret på følgende måde (Olesen et al., 2008):  

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab som sætter organisatio-

nens medlemmer i stand til i fællesskab, at løse dens kerneopgave. 

For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at 

samarbejdet er baseret på et højtniveau af tillid og retfærdighed. Det indebær fx, at medarbejderne 

udviser godt kollegaskab, hvor man gør mere end man strengt taget får sin løn for, og hvor man gi-

ver, uden at hensigten er at få det samme igen. (Olesen et al., 2008) 

I hvidbogen om en virksomheds sociale kapital er de 3 begrebet beskrevet på følgende måde: 

Samarbejdsevne (Olesen et al., 2008, 44-46) 

Man kan sige, at samarbejdsevne svarer begrebsmæssigt til produktionsmidlerne i det gængse kapi-

talbegreb; samarbejdsevne består af ”værktøjer” der indgår direkte i produktionen. Samarbejdsev-

nen bygger på udviklingen af normer for gensidige forpligtelser samt ved at skabe rammer, hvor 

samarbejdet kan udfolde sig – fx tid, mødefaciliteter og kommunikationskanaler.  

For at medarbejderne kan reflektere over og i praksis orientere deres handlinger mod fælles hand-

linger og mål, skal de som sagt have evnerne til at koordinere og samarbejde. Og det skal udspille 

sig i en sammenhæng, der understøtter og udvikler medarbejdernes muligheder, evne, lyst og pligt 

til at samarbejde.  

Det, vi kalder samarbejdsevnen, består derfor af konkrete samarbejdskompetencer og normer for 

gensidige forpligtelser, samt strukturer, der fremmer samarbejde. I den sociale kapitals ånd er det 

altså ikke, den enkelte medarbejders samarbejdsevne vi taler om, men samarbejdsevnen som den 

udvikler sig i relationerne og interaktionerne blandt ledere og medarbejdere.  

De individuelt erhvervede kompetencer skal så at sige stå deres prøve i det praktiske samarbejde 

mellem kolleger, ledelse og kunder. Medarbejderne lærer at samarbejde og forstå hinandens situati-

on og reaktionsmønstre i de løbende interaktioner i dagligdagen. Deres samarbejdskompetencer ud-

vikler sig over tid, idet deres interaktion danner normer for gensidige forpligtelser, der tager højde 

for hver parts situation. Det er de indarbejdede reaktionsmønstre i relationen mellem parterne, der 
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påvirker deres interaktioner. Det er fx tilfældet, når man som kollega godt ved, at der er tider på da-

gen, hvor man ikke skal spørge hinanden om hjælp. Eller man ved, hvordan man skal formulere si-

ne spørgsmål til et møde, for at blive forstået rigtigt. Normerne er ofte ubevidste og en del af ar-

bejdskulturen. 

Imens værdier vedrører det grundlæggende og ønskværdige, er normer udtryk for værdiernes prak-

tiske udfoldelse på den enkelte arbejdsplads. En værdi kan fx være, at vi skal have det sjovt på ar-

bejdet. Det kan på nogle arbejdspladser blive til normen at lave sjov med den nye lærling. Med 

værdierne er det hensigten, at de skal inkludere alle på arbejdspladsen, men det gælder ikke nød-

vendigvis for normerne. Det ikke sikkert at lærlingen oplever at have det sjovt, hvis det kun er ham, 

der bliver lavet sjov med. Og det er ikke konstruktivt for samarbejdet mellem lærling og andre 

medarbejdere, hvis lærlingen ikke tør spørge om hjælp af frygt for, at blive gjort til grin.  

Det vi kalder gensidigt forpligtigende normer kan udvikle sig, når medarbejdere og ledelse reflekte-

rer over deres måde at samarbejde på: Hvilke normer gør sig gældende? Er de hensigtsmæssige for 

samarbejdet? Ledelse og medarbejdere kan med andre ord evaluere værdiernes praktiske betydning, 

når de bliver bevidste om de gældende normer for samarbejdet i virksomheden. Som nævnt kan 

særinteresser være mere eller mindre modstridende. 

Det vil kun være muligt at finde en balance mellem disse interesser, hvis der er nogle gensidigt for-

pligtende normer i virksomheden. I modsat fald vil suboptimering ud fra særinteresser hele tiden 

true organisationens overlevelse. Nu kan der være mange grunde til, at man som leder og medarbej-

der føler sig forpligtede af normerne. Fælles er, at normerne er gensidigt forpligtende, fordi de 

værdsættes af medarbejdere og ledelsen. Der gør de bl.a. fordi: 

 de giver mening i sammenhængen 

 de bliver forklaret og begrundet i deres sammenhæng 

 de berørte parter er inddraget i udviklingen af normerne 

 de giver fordele for dem de berører 

 de sikrer virksomhedens overlevelse 

 de bygger på basale menneskelige følelser 

 de bygger på glæden ved at samarbejde med kolleger og ledelse. 

Ifølge Coleman (1988) er begrebet closure vigtigt i opbygningen af de fælles normer. Closure kan 

oversættes med konsekvens og afstemning, og det handler om, hvordan forskellige personer er for-

bundet med hinanden gennem belønning og sanktion. Hvis en person A har relationer til person B 

og C uden at B og C har relation til hinanden, kan A lettere handle uden at overveje negative konse-

kvenser for B og C. Der eksisterer nemlig ikke en relation mellem B og C, hvilket gør det sværere 

for dem at belønne og sanktionere A. Der mangler en relation, hvori de tre kan udvikle normer, der 

understøtter gensidig forpligtelse. Hvis B og C derimod kender hinanden, kan de koordinere deres 

handlinger, så de kollektivt kan belønne og sanktionere person A med det formål, at fremme at A 

lever op til normerne. Og dermed opbygger de også social kapital i virksomheden ved at normerne 

sikrer en gensidig forpligtigelse blandt medarbejderne og mellem ledelse og medarbejdere. Medar-

bejdere kan og vil associere deres handlinger til ønskværdige mål, når der er en udbredt grad af 

normer for gensidig forpligtigelse. 
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Tillid og troværdighed (Olesen et al., 2008, 46-48) 

Tillid i en virksomhed gælder både tilliden mellem medarbejderne indbyrdes og mellem ledelse og 

medarbejde samt i ledelsen indbyrdes. 

Tillid er en tilstand, hvor man accepterer egen sårbarhed på baggrund af positive forventninger til 

en anden persons hensigter eller opførsel (Rousseau et al., 1998). 

Denne definition siger, at en part kan have magt til at udnytte en anden part. Dette er relevant i en 

virksomhedskontekst, hvor ledelsen har en magtfordel i forhold til de ansatte. Ledelsen sidder på 

flere magtbaser – fx den formelle magt, ressourcerne, samt magten til at kunne italesætte mål. 

Selv om magtforholdet i en virksomhed er ulige, har alle individer og grupper en del af magten. 

Selv den menige medarbejder har muligheder for at påvirke, hvad der sker i virksomheden – både 

ved at modarbejde ledelsesinitiativer og ved at medvirke aktivt.  

Tillid er derfor en vigtig faktor i en virksomhed – både fordi den påvirker kvalitet, jobtilfredshed og 

helbred og fordi, det er helt afgørende i en situation, hvor en virksomhed vil gennemføre forandrin-

ger og nye initiativer – hvilket enhver virksomhed skal gøre fra tid til anden. Generelt vil det ikke 

være muligt for en ledelse, at gennemføre en forandring uden at medarbejderne på en eller anden 

måde frivilligt er interesserede i at implementere og gennemføre den. Manglende tillid i en foran-

dringssituation fører til destruktive konflikter, som mindsker det udbytte forandringen skulle skabe. 

I den forbindelse er det interessant, at forfatterne til en ny bog om tillid og magt (Raffnsøe et al., 

2008) pointerer, at de kendte koncepter for ledelse, fx ”Human Resource Management”, ”Visions-

ledelse” og ”Værdiledelse” synes at reproducere en forestilling om lederen som en suveræn magt-

udøver, der kan give og tage frihed og ansvar fra medarbejderen. Det kan fx være en leder, der giver 

et personligt ansvar til medarbejderen uden de nødvendige ressourcer følger med, for blot senere at 

tage ansvaret tilbage igen uden begrundelse. Ifølge forfatterne signalerer lederen dermed, at medar-

bejderen netop ikke er ansvarlig. 

De foreslår i stedet, at lederen med sine handlinger forudsætter at medarbejderen er ansvarsfuld i si-

ne frie handlinger. Ifølge forfatterne er magt et vilkår for ledelse, og det handler om a bruge magten 

på en ordentlig måde, nemlig ved at vise tillid og skabe social kapital. Forfatterne præsenterer på 

den baggrund en filosofi om en gaveøkonomi mellem ledere og medarbejdere, der skaber social ka-

pital og minimerer transaktionsomkostningerne. Når man giver en gave, forventer man ikke at få 

noget igen øjeblikkeligt – det er ikke en øjeblikkelig ”noget-for-noget” relation som den økonomi-

ske. Når den økonomiske transaktion er afsluttet, er der ikke nogen, der skylder hinanden noget. 

Sådan er det ikke, når det handler om gaver. 

Her forventer man, at modtageren giver igen på et senere tidspunkt. Det betyder, at der opbygges 

relationer og dermed skabes der social kapital. 

Det særlige ved tillid er, at den part, som ønsker at den anden part har tillid, ikke kan kontrollere det 

eller beordre det. Det er udelukkende op til den anden part at beslutte, om hun/han har tillid eller ej. 

Derfor har ledelsen kun en mulighed – nemlig at opføre sig troværdigt og tillidsskabende. Som den 

danske ledelsesfilosof Ole Fogh Kirkeby skriver, er tillid kun ”…et tilbud om gensidighed; det kan 

ikke forudsætte den” (Kirkeby, 2001, 149). 

Når vi bedømmer andre som troværdige, er det med andre ord fordi, vi forventer, at de kan imøde-

komme de krav og forventninger vi stiller til dem, og at de vil arbejde til fælles bedste. På den bag-
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grund handler troværdighed blandt andet om, at vi bedømmer andre til at være kompetente og enga-

gerede (Nooteboom, 2007). Derudover er det en god ide, hvis ledelsens handlinger også er konsi-

stente og kan forklares, samt at lederen opfører sig ærligt, uddelegerer kontrol, udviser omtanke og 

kærer sig om de ansatte. Ledere skal med andre ord løbende signalere, at de ikke ønsker at styre 

medarbejderne, og det er en ny opgave for mange ledere (Born & Thygesen, 2001). 

Retfærdighed (Olesen et al., 2008, 50-51) 

Når vi i hverdagen oplever at blive behandlet retfærdigt, accepterer vi at andre har magt over dele af 

vores liv, blandt andet fordi udøvelsen af magten tilgodeser vores interesser som deltagere i det so-

ciale fællesskab i virksomheden. Først og fremmest udvikler medarbejderen sit selvværd som et be-

tydningsfuldt medlem af et socialt fællesskab, når medarbejderen oplever at blive behandlet retfær-

digt (Stampe Lund et al., 2006). 

Vores påstand er imidlertid, at retfærdighed også er med til at skabe social kapital i virksomheden, 

fordi medarbejderens oplevelse af at blive behandlet retfærdigt er med til at fremme medarbejderens 

lyst og vilje til at samarbejde, og at medarbejderen orienterer sig mod fælles handlinger og mål i 

virksomheden. Retfærdighed kan være med til at sikre, at de fælles fordele, værdier og goder udvik-

ler og etablerer sig på et solidarisk og kritisk grundlag. Retfærdige og legitime løsninger på interes-

sekonflikter skaber kompromisset mellem ulighed og modsætninger på den ene side og gensidig til-

lid på den anden side. 

Forskning har identificeret en række aspekter ved retfærdighed, som det er nødvendigt at skelne 

imellem (Kim & Mauborgne, 2003; Leventhal, 1980; Leventhal et al., 1980). 

Den fordelingsmæssige retfærdighed handler om, hvorvidt fordelingen af belønninger (fx løn, for-

fremmelse, ros) opleves som retfærdig af de ansatte. Ansatte vurderer ofte en fordelingsmæssig 

uretfærdighed i forhold til eget bidrag – får vi hvad vi fortjener? 

Den processuelle retfærdighed omhandler de processer, som finder sted på arbejdspladsen, fx i for-

bindelse med fyringsrunder eller organisationsændringer – går det ordentligt til? Bliver de berørte 

parter hørt? Er beslutningsprocesser gennemskuelige. Og er det muligt at omgøre forkerte beslut-

ninger i virksomheden? 

Den interpersonelle retfærdighed handler om den personlige behandling af de ansatte. Bliver fejl fx 

påpeget på en ordentlig eller ydmygende måde? 

Den informative retfærdighed handler om de former for information, der gives løbende til de ansat-

te. Gives den nødvendige information på det rette tidspunkt? En af hovedpointerne i forskningen 

om retfærdighed er, at de ansatte tillægger processen overordentlig stor betydning. Det er ikke nok 

at goderne fordeles rigtigt, det skal også gå rigtigt til, fx i lønforhandlinger. 

Forskningen om retfærdighed på arbejdspladsen har vist, at manglende retfærdighed øger risikoen 

for helbredsproblemer hos de ansatte, herunder depressioner, hjertesygdomme, søvnbesvær, stress 

og sygefravær. Og endelig at manglende retfærdighed også går ud over motivation, engagement og 

involvering i arbejdspladsen. Og dermed har vi en af forklaringerne på konsekvenserne af lav social 

kapital. 
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Kapitel 5 Spørgeguiden 

Indledende spørgsmål: 

Generelt: 

Navn: 

Uddannelsesmæssig baggrund: 

Karrierevej og erfaringer:  

Virksomhed: 

Stillingsbetegnelse og jobbeskrivelse/ansvarsområder: 

År i virksomheden: 

Karrierevej – beskriv din vej til der, hvor du er i dag.  

 I din nuværende virksomhed 

 Andre virksomheder? 

Projekttyper:  

Typer: 

Størrelser af byggerier: 

Antal: 

Entrepriseformer: 

Andet?  

Andre erfaringer: 

Efteruddannelse? 

Andet relevant:  

 Egen videreformidling af viden? 

 Internt i virksomhed 

o Eksternt 

 Bestyrelsesarbejde? 

 Andet? 

 

Tema 1: Hvad er en god planlægning, opfølgning og styring af et byggeprojekts økono-

mi og tidsplan? 

1. Hvilke forudsætninger skal være til stede for at man kan lave en god planlægning af byggeriets 

økonomi og tidsplan? 

2. Hvilke elementer er indeholdt i en god planlægning, opfølgning og styring af økonomi og tid? 

3. Hvad er de særlige kendetegn ved en god planlægning af økonomi og tid? 
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4. Hvilke farekilder og barrierer skal man være opmærksom på, som kan skabe vanskeligheder for 

en god planlægning af økonomi og tidsplan? 

5. Hvilke metoder anser du som de mest hensigtsmæssige til planlægning af økonomien og hvilke til 

fastlæggelse af tidsplanen? 

6. Eksempler 

Tema 2: Hvad er den gode byggeproces for henholdsvis totalentreprisen og fagentre-

prisen? 

1. Hvilke forudsætninger skal være til stede for at en byggeproces kan forløbe på en god måde? 

1. Hvilke elementer anser du som de vigtigste for et godt procesforløb? 

2. Hvilke særlige forhold skal man være opmærksomme på at tage hensyn til for henholdsvis en to-

talentreprise og en fagentreprise? 

3. Hvad anser du som kendetegn ved den gode byggeproces? 

4. Hvilke metoder anser du som de mest hensigtsmæssige for gennemførelse af den gode byggepro-

ces? 

5. Eksempler 

Tema 3: Hvad er den gode styring af underentreprenører og leverandører? 

2. Hvad er forudsætningerne for at kunne gennemføre den gode styring af underentreprenører og 

leverandører? 

3. Har du særlige krav til, hvilke underleverandører du vælger at samarbejde med? 

4. Hvad er faresignalerne for om en underentreprenør eller leverandør kræver særlig opmærksom-

hed - så der ikke opstår problemer? 

5. Har du særlige måder eller krav til at skabe et godt samarbejde med underentreprenører og leve-

randører? 

6. Hvordan håndterer du styringen af de mange underentreprenører og leverandører mht. opgaver-

nes udførelse, kvalitet, sikkerhed, økonomi og tidsplan? 

7. Eksempler 

Tema 4: Hvordan lave den gode løbende mangelgennemgang og mangelafhjælpning? 

1. Hvad er forudsætningerne for at man kan gennemføre den gode løbende mangelgennemgang og 

mangelafhjælpning? 

2. Hvornår og hvor hyppigt bør en sådan mangelgennemgang og afhjælpning gennemføres? 

3. Hvad er faresignalerne for, at der er behov for en særlig mangelgennemgang og afhjælpning? 
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4. Hvordan kan man motivere de enkelte entrepriser til at sikre den gode løbende mangelgennem-

gang og afhjælpning? 

5. Hvad er den gode måde at gennemføre en løbende mangelgennemgang og mangelafhjælpning på? 

6. Eksempler 

Tema 5: Hvordan skabe den gode bygge- og kvalitetskultur i udførelsen af byggeriet? 

1. Hvad er forudsætningerne for at man kan få skabt en god bygge- og kvalitetskultur ved udførel-

sen af et byggeri? 

2. Hvad skal der til, for at man kan opnå en god bygge- og kvalitetskultur i byggeprocessen blandt 

de udførende igennem hele processen? 

3. Hvor er de største forhindringer og vanskeligheder i at opnå en god bygge- og kvalitetskultur i 

byggeprocessen blandt de udførende - igennem hele processen? 

4. Hvilke samarbejds- og motivationsmetoder er gode at tage i anvendelse? 

5. Hvordan takler du enkeltindivider eller entreprenører, der besværliggør arbejdet for andre? 

6. Eksempler 
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Denne rapport er en kvalitativ opfølgning på kortlægningen af indikatorer på det fejlfrie byggeri ,  
DTU rapport nr 4, 2012. Rapporten repræsenterer en sammenfattende beskrivelse af, hvad udval-
gte, erfarne projektledere hos primært entreprenørvirksomheder har berettet gennem interviews. 
Den kan således ikke læses som almengyldig vejledning til byggebranchen – men skal tjene som en 
nuancering af resultaterne fra den kvantitative dataanalyse, og selvfølgelig gerne give anledning til 
yderligere debat om gode og dårlige rammer og metoder for den gode byggeproces.

Det formulerede mål med undersøgelsen var fra starten helt enkelt at skabe et erfaringsbaseret 
forståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med 
andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der 
øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af 
synsvinkler fra rådgiverne.
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