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Program 
 

Svigt i byggeprocessen 
– Svigt som begreb 
– Case resultaterne 
– De 10 hovedkonklusioner 

 
Det fejlfrie byggeri 
– Grundlaget for undersøgelsen 
– Metode og data 
– Resultater 

 



25/09/2012 Kirsten Jørgensen 3 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 

Svigt i byggeprocessen 
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Svigt som begreb 
Der skelnes imellem: 
• Den måde at svigt opfattes på i det formelle system, som er opbygget ud 

fra et spørgsmål om at finde skyldige i rent juridisk forstand og 
erstatning i ren forsikrings øjemed. Svigt er i denne sammenhæng 
forbundet med fejl og mangler ved det færdige byggeri og et spørgsmål i 
forhold til bygherre og bruger af byggeriet. 

 
• De fejl og konsekvenser af fejl, som sker i byggeprocessen fra idé til 

aflevering. Konsekvenserne 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 mandskab, samt 
spild af råvarer og materialer mv.. 
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En definition af svigt begrebet 

Grundlægg
ende 
årsager 

Kæde af 
fejl og 
snublesten 

Kritisk 
hændelse 
 
 

Mangler og 
skader 

Tab og 
ud-
bedring 
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En svigt model 

Grundlæggende 
årsager 

Fejl og 
snublesten 

Kritisk 
hændelse 

Mangler og 
skader 

Tab og 
udbedring 
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Case eksempler 

Mangler jern i filegran dæk 

Mangelfuld jern i 
filigrandæk 
konstruktion 

Specialdimensionering på 
grund af store 
belastninger fra altaner 

Dimensioneres af MTHøj-
gaard selv med forvent-
ning om at det traditionel-
le varetages af leverandør 

Leverandør frasiger sig 
ansvar for dimensionering 
og laver det han får fra 
rådgiver 

Kommunens kontrol 
fremkommer først da 
byggeriet er i gang 

Råhusledelse accepterer 
konstruktionen med tillid 
til rådgiver Mgl. Filigrandæk 

lagt i stueetage 
før fejl opdages 

Lederen 
har ikke 
over-skud 
til andet 

Byggeriet 
startet 
sent op 

Langsom 
myndig-
heds 
behand-
ling 

Revision af ordre til 
leverandør på sent 
tidspunkt 

Leverede dæk, retur 
til leverandør  

Nye konstruktions-
tegninger 

Reparation af de 
lagte filigrandæk 

Forsinkelse af 
byggeriet 

Filigrandækkene 
bliver tykkere end 
beregnet 

Projekteringen 
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Case eksempler 
Beslag er placeret på kryds 

Smedens og 
tømrernes 
beslag ligger på 
kryds 

Der er ikke 
plads nok til 
begge beslag 

Smedens beslag skal 
bære altaner 

Tømrernes beslag skal 
bære de lette facader 

Ved huset gavle skal 
der sættes beslag både 
i gavlen og i siderne 

Filigrandækkene 
er for tykke 

Betonnerne har lagt 
for meget beton på 

Der skulle mere jern 
i filigrandækket 

Der må hugges ud i 
betonnen så begge 
beslag kan være der 

Tømrernes beslag må 
kortes af 

Tømrerne forsinkes 
med facade 
opsætningen 

Projekteringen 
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Case eksempler 
Ødelagte jern og pæle 

Alle pæle 
sættes før de 
kappes 

Hamring af 
pæle larmer og 
hindre andre 
samtidige 
operationer 

Kapning sker 
så kapnings-
maskine skal 
kører hen over 
de frit lagte 
jern 

Kapningsar-
bejdet udføres 
uden 
tilstrækkeligt 
hensyn til de 
frit lagte jern 

Vanskeligt 
at få god 
bemanding 

Mindst 3 
forskellige 
operatører på 
opgaven 

Ingen 
gennemtænkt 
fremgangsmåd
e 

Spånsvægs er 
sat først og 
hindrer adgang 
til pælene 

Ødelagte jern 

Pæle kappet i 
forkert niveau 

Forsinkelse af 
råhuset i 3 
uger 

Reparationer af 
pæle 

Økonomisk tab 
på 1 mill.kr 

Kranspor er sat 
først og hindrer 
adgang til 
pælene 

Tidspres og 
krav om at få 
lagt kranspor 
før pælene er 
kappet 

Manglende 
omhyggelig-
hed og kvali-
tetsopfølgning 

Manglende 
ledelse og 
kontrol 

Anlæg og modning 
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Case i byggeprocessen 

Tidsforsinkend
e Omkostnings-øgende 

Ressourcekræven
de 

Bygherren                Projekteringen           Anlæg                       Råhus                        Udv. Aptering           Indv. Aptering          
Aflevering    

4.Urealistisk 
tidsramme for 
aflevering 

2.Overbelast-
ning af leder på 
råhus 

1.Manglende 
styring af 
modnings-
arbejdet 

3.Accept af 
tilvalg i utide 

5.Mgl jern i 
filigrandæk 

6.Filigrandæk tyk-
kere end på tegn. 

10.El og sprink-
lersystem overlap 

11.Afløb på knast 
blokeret af søjle 

12.Beslag fast-
gøres i  dob.mur 

13.Langs. mod-
ningsproces 

14.Tidlig ramning 
af spuns 

15.Forsinkelse af 
pæleramning 

16.Knækkede    
pæle 

17.Ødelagte pæle 
og jern 

18.udgravning fyldt 
med vand 

19.Bemandings-
problemer 

20.Understøtn.-
pæle til filigran 

21.Dækspring og 
mgl kvalitet 

22.Skæve væg-ge, 
mgl udstøbn. 

23.Filigrandæk´s 
bredden 

24.Vægelement i 
indgangsparti 

25.Langsom og 
dårlig finish 

26.Mgl. Oprydn. og 
renholdelse 

27.Fejl i elemen-
terne ved levering 

28.Afløb på 
badekabinen 

29.Opklodsn. af 
plast på kabiner 

44.Vand i 
korrugerede rør 

45.Ujævne og 
skæve flader 

46.Lille plads til 
strøer, isolering 

47.Fork. Udspar. i 
betonvægge 

48.For få El-stik i 
lejlighederne 

49.Hul ind til 
badekabine 

50.Tilpasning af 
køkkenskabe 

51.Malerentrepri-
sens bemanding 

52.Et lille uheld 

53.Olieforurening 

54.Mgl 
gulvleverance 

55.Mangler ved 
aflevering 

8.Plac. af huller til 
stik i betonelemet 

7.El-projektering 
mangelfuld 

9.Beslag placeret 
på kryds 

2
2 

30.Mgl koordin. af 
altan aftale 

31.Huset kan ikke 
lukkes hurtigt 

32.Placering af 
kranspor 

33.Ødelagte   
vinduer 

34.Vandindtræng-
ning fra tag 

37.Ikke plads til 
vinduet 

36.Fugtig gips  

35.Mng. udhug-
ninger i dæk 

38.Smed. beslag til 
kolde søjler 

39.Isoler. på tag 

41.Vand i penth. 

42.Afløbsrør 

43.Lev. vinduer 

40.Høje beslag på 
tag 

B. Overblik over indbyrdes relationer imellem svigt centre 
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Case i byggeprocessen 

B. Overblik over indbyrdes relationer imellem svigt centre 

Tidsforsinkende 
Omkostnings-øgende 

Ressourcekrævende 

Bygherren                Projekteringen           Anlæg                       Råhus                        Udv. Aptering           Indv. Aptering          
Aflevering    

4.Urealistisk 
tidsramme for 
aflevering 

2.Overbelast-
ning af leder 
på råhus 

1.Manglende 
styring af 
modnings-
arbejdet 

3.Accept af 
tilvalg i utide 

5.Mgl jern i 
filigrandæk 

6.Filigrandæk tyk-
kere end på tegn. 

10.El og sprink-
lersystem overlap 

11.Afløb på knast 
blokeret af søjle 

12.Beslag fast-
gøres i  dob.mur 

13.Langs. mod-
ningsproces 

14.Tidlig ramning 
af spuns 

15.Forsinkelse af 
pæleramning 

16.Knækkede    
pæle 

17.Ødelagte pæle 
og jern 

18.udgravning 
fyldt med vand 

19.Bemandings-
problemer 

20.Understøtn.-
pæle til filigran 

21.Dækspring og 
mgl kvalitet 

22.Skæve vægge 
og mgl udstøbn. 

23.Filigrandæk´s 
bredden 

24.Vægelement i 
indgangsparti 

25.Langsom og 
dårlig finish 

26.Mgl. Oprydn. 
og renholdelse 

27.Fejl i elemen-
terne ved levering 

28.Afløb på 
badekabinen 

29.Opklodsn. af 
plast på kabiner 

44.Vand i 
korrugerede rør 

45.Ujævne og 
skæve flader 

46.Lille plads til 
strøer, isolering 

47.Fork. Udspar. i 
betonvægge 

48.For få El-stik i 
lejlighederne 

49.Hul ind til 
badekabine 

50.Tilpasning af 
køkkenskabe 

51.Malerentrepri-
sens bemanding 

52.Et lille uheld 

53.Olieforurening 

54.Mgl 
gulvleverance 

55.Mangler ved 
aflevering 

8.Plac. af huller til 
stik i betonelemet 

7.El-projektering 
mangelfuld 

9.Beslag placeret 
på kryds 

2
2 

30.Mgl koordin. af 
altan aftale 

31.Huset kan ikke 
lukkes hurtigt 

32.Placering af 
kranspor 

33.Ødelagte   
vinduer 

34.Vandindtræng-
ning fra tag 

37.Ikke plads til 
vinduet 

36.Fugtig gips  

35.Mange udhug-
ninger i dæk 

38.Smed. beslag 
til kolde søjler 

39.Isoler. på tag 

41.Vand i penth. 

42.Afløbsrør 

43.Lev. vinduer 

40.Høje beslag på 
tag 
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Det der går galt 
 
• Det specielle kontra det almindelige 
• Bygbarhed og tydeliggørelse af specielle forhold på tegninger 
• Byggeprocessens forløb og begyndelsens betydning for afslutningen 
• Fleksibilitet og suboptimering fagene imellem 
• Kvalitetsbevidsthed, hvem lægger niveauet 
• Tolerancekrav imellem de forskellige fags opgaver 
• Huller imellem fagenes opgaver 
• Leverandørernes svigt 
• Kompetencer og omhu, eller mangel på samme 
• Det organisatoriske og tidsmæssige behov for tilpasning til det mulige 
• Tid og prioritering til afhjælpning af mangler inden aflevering 
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Det der får det til at gå godt 
: 
 
• Joint venture og egenproduktion 
• Projektchefen har sat holdet 
• Kick off 
• Procesledelse og proaktiv planlægning 
• Et omfattende videns og proceduresystem 
• Stor fokus på specielle risici 
• Mødestrukturen og aktørernes tidlige inddragelse 
• Formandsinvolvering og formandsmøder 
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Byggeprocessen 
• Partnering 
• Lean construction 
• Bygherren som forandringsagent 

Bygherre 

Bygherrerådgiver 

Program og forslag 

Idé 

Projektleder, 
projektering, 
underprojekter, 
leverandører 

1. spring 

3. spring 

2. spring 

Byggeleder, 
byggepladsen, 
underentreprenører, 
leverandører 

Formænd, 
byggeteams, 
byggeopgaver 

Aflevering 

Koordinering, 
kommunikation 
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10 hovedbudskaber 
Hvad er svigt, med fokus på læring frem for skyldsplacering 
 
• 1. Svigtbegrebet kan med fordel defineres ud fra en sammenhæng af 

årsagsforhold, kritisk hændelse og konsekvenser. De enkelte svigt 
analyser må tage udgangspunkt i en identificering af kritisk hændelser, 
hvorefter man kan kortlægge de konkrete årsager og konsekvenser.  

 
• 2. Svigtbegrebet skal ses relativt i forhold til aktører og procestrin, så det 

bliver relevant for den enkelte på hvert trin i byggeprocessen, hvem og 
hvad der kan gøres for at minimere svigt og fejls konsekvenser. 
eksemplet. Se bilag.  

 
• 3. Den kritiske hændelse, som føre til svigtets konsekvenser vil altid 

kunne begrundes med en række årsager, hvor det mere er 
kombinationen af årsager, der skaber den kritiske hændelse, frem for 
den enkelte årsag i sig selv.   
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10 hovedbudskaber 
Sammenhæng i beslutninger og handlinger 
 
• 4. De beslutninger, der træffes i byggeriets start, har en stor betydning 

for projektets forløb og kvalitet. Men en del svigt skabes ved, at der ikke 
tages de nødvendige konsekvenser af de beslutninger, som er truffet, 
men hvor man ”bare gør som man plejer”. Derved skabes de uheldige 
sammenhænge, som fører til kritiske hændelser. 

 
• 5. Hvis alle foretager en individuel sub-optimering for hver deres aktivitet 

uden hensyntagen til hverken de foregående eller efterfølgende 
processer, så vil det betyde at byggeprocessen ikke kommer til at hænge 
sammen, med i stedet kommer til at rumme mange stop og huller, samt 
kommer til at fremstå med en manglende sub-optimering af den samlede 
proces. 
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10 hovedbudskaber 
Byggeriet er et samarbejde fra start til slut 
 
• 6. Der skal ske en større grad af integration af aktørerne hen over 

proceskæden, så der bliver taget hensyn til bygbarhed og proces fra start 
til slut. En proaktiv planlægning er nødvendig, for at sikre at alle har 
mulighed for at kende til krav og forudsætninger til det, de skal lave, 
samt bliver gjort opmærksom på de vanskeligheder, man allerede på 
tegnebrættet godt er klar over vil opstå. 

 
• 7. Kvalitetssikringen skal gøres mere nærværnede for den enkelte aktør, 

som kan styrke stolthed og håndværksmæssig kunnen, samt 
ansvarlighed. Styrke faglighed, minimere behovet for at udnytte 
tolerance grænserne, skabe tillid og selvkontrol, styrke involvering og 
medansvar. Styrkelse af omhu og hensyntagen, dvs skabe en kvalitets 
kultur. 
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10 hovedbudskaber 
Byggeriet er en helhed, der kræver ledelse 
• 8. Der skal skabes en større grad af forståelse for hele byggeprocessen 

hos det enkelte led i kæden, så det bliver slutresultatet, der er det fælles 
mål frem for eget delmål. Organisering og proces skal kreeres så det 
underbygger dette. Dette sker blandt andet gennem et indbyrdes 
kendskab til hinanden og de overordnede mål og prioriteringer, som er 
sat for byggeriet. 
 

• 9. Der skal skabes robusthed i processen, hvor man kan være proaktive i 
dels at opdage og afhjælpe på stedet de afvigelser, afbrydelser, 
uhensigtsmæssigheder, mangler mv, som måtte opstå, således at det 
ikke får betydning for den planlagte proces og opgaver. 
 

• 10. I stedet for at forsøge at se ”Byggeriets natur” som et problem, så i 
stedet gøre en dyd ud af nødvendigheder og finde de 
organiseringsformer og processer, som kan anvendes under de 
betingelser, som byggeriet stiller. De er jo ikke ukendte, men alligevel 
kommer de ofte som en overraskelse. 
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Det fejlfrie byggeri 
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Projektets idé 
• 1. at tage udgangspunkt i BEC´s data, om forekomst af mangler i byggeri  
• 2. at undersøge om disse data kan føre frem til en kortlægning af 

indikatorer, der differentierer de gode byggerier fra de dårlige. 
• 3. at søge efter de forhold ved et byggeri, som gør processen og 

byggeriet robust og fører til få mangler. 
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Hypoteserne 
• at BEC´s data om registrerede juridiske mangler ved afleveringen af et 

byggeri er en indikation på om et byggeri og en byggeproces er forløbet 
godt eller dårligt, dvs 

• at man rent faktisk kan bruge denne indikator til at sige noget om 
kvaliteten og robustheden i et givent byggeri. 
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Fokusområder 
Bygherreorganisation, Entrepriseform og aftalegrundlag, byggeriets art 
• herunder udbudsformer, kontrakter, samarbejdsformer, inddragelse af 

byggeriets parter, incitamenter mv. 
Planlægning og styring af byggeprocessen herunder ledelsesressourcer 

og tidsramme 
• herunder processen fra idé og værdi, til arkitekt, projektering, udførelse og 

aflevering, samt tidsplanlægningen, kvalitetskrav og -prioritering, 
arbejdsmiljøkrav og -prioritering, bemanding og ressourcetildeling, mange 
samtidig funktioner på samme arealer mv. 

Byggeriets økonomi og økonomiske konsekvenser fra juridiske mangler 
• herunder budgetramme, planlægningsbudget, totaløkonomi, prisniveau og de 

økonomiske følger fra de juridiske mangler 
Samarbejdsformer og koordinering 
• herunder løbende planlægning, lean/trimkoncepter, samarbejdskulturen på 

pladsen, indbyrdes kendskab fra tidligere mellem aktørerne, partnering, mv. 
Aktørernes engagement og kultur 
• herunder adfærd i forhold til andre faggrupper, fremmed arbejdskraft, andre 

sprog, erfaring i faget mv. 
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Det empiriske grundlag 

Den praktiske 
virkelighed 

Evaluerings data 

God-dårlig 
Evalueringsdata og vurdering af 
god-dårlig 

Kvantitativ 
kortlægning af 
mulige indikatorer 

Kvalitative  
kortlægning af  
udvalgte  indikatorer 



25/09/2012 Kirsten Jørgensen 24 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 

Alvorskategoriseringen 

A0 x 1 + A1 x 5 + A2-A3 x 50 
Byggesummen x  1 mill. dkk 

Alvorskategori 

Gns. antal mangler 
pr. 1 mio.  

entreprisesum  

Forholdet mellem 
alvorskategorierne 

Vægtningsfaktor for 
alvorskategorierne 

A0 4.647189 1 1 

A1 1.294525 4 5 

A2-A3 0.090574 51 50 
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Gr. 1: Kontrakter med værdier lig eller over 0 men under 5 

Gr. 2: Kontrakter med værdier over 5 men under 15 

Gr. 3: Kontrakter med værdier over 15 men under 30 

Gr. 4: Kontrakter med værdier over 30 men under 50 

Gr. 5: Kontrakter med værdier over 50 

 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 

428  156 96 57 69 

Alvorsgrupperingerne 

A B C 
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Økonomi • BEC´s data om økonomien  
• Planlægningen af økonomien 
• Økonomistyringen 
• Konsekvenserne af økonomien 
• Incitamenter og bonusser 

Byggetid • BEC´s data om byggetid og tidsfrister 
• Krav til byggetid 
• Tidsplanlægning og tidsforbrug 
• Tidsforbruget på byggeriets faser 

Værdi og prioriteringer • Projektet s prioriteringer og 
• Grundlaget for udvælgelse af partnere 

Kvalitet • Planlægningen af kvaliteten 
• Udførelsen af kvaliteten 
• Resultatet af kvaliteten 

Kompetencer • Ledelsesmæssige kompetencer 
• Kortlægning af parternes kompetencer 

Samarbejde • Samarbejdsklimaet 
• Samarbejdsformer og aftaler 
• Involvering på tværs af parterne 
• Metoder til at styrke samarbejdet 

Koordinering og planlægning • Håndtering af projektændringer 
• Møder og mødestruktur 
• Planlægningsmetoder 
• Produktionsprocessen 

Arbejdsmiljø • Sikkerhedsarbejdet gennemførelse 
• Sikkerhedsforholdene på pladsen 

Ricisi, kompleksitet og innovation • Byggeriets kompleksitet 
• Innovative metoder 
• Væsentlige risici 

 



25/09/2012 Kirsten Jørgensen 28 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 

Svar fra spørgeskemaet 
• Antal svar fra bygherrer i spørgeskemaet, 67 
• Antal svar fra entreprenører i spørgeskemaet, 131 
  
• Antal bygherreoplysninger i BEC data: 310 
• Antal entreprenørdata i BEC data: 622 
 
• Svar % på 21-22% 
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De 3 kvalitetsgrupper 

0
  

5 15 30 

Gr. A Gr. B Gr. C 

168 BS 

318 Entr 

112 BS 

291 Entr 

49 BS 

102 Entr 

  34 BS 

  73 Entr 

  19 BS 

  38 Entr 

  14 BS 

  19 Entr 

BEC 
data 

SPSK 
data 
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Den kvantitative undersøgelse 

•Over 50 % af de evaluerede byggerier afleveres 
uden mangler, til tiden og indenfor den 
økonomiske ramme og yderligere 34 % afleveres 
med relativt få mangler med begrænset 
alvorlighed.  
 

•Kun en mindre del af byggesagerne godt 15 %, 
der fører til alvorlige problemer med mangler i 
forbindelse med afleveringen til bygherren. 
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2 forhold har især betydning 

En god økonomisk planlægning, og en løbende og 
tidlige mangelgennemgang. 

 
Koblet til disse to forhold er en række andre 
faktorer, med høj korrelation: 

•en god tidsplanlægning,  
•tid til projektering, granskning og udførelse,  
•en god udførelse af kvalitetsarbejdet,  
•et godt samarbejde om økonomi, tid og kvalitet,  
•et godt samarbejdsklima og  
•en god planlægning af sikkerhedsarbejdet. 
 3
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2 forhold med en omvendt betydning 

Planlægning af kvalitetssikringen og 
risikovurderingen  

 
Det kunne man tolke på den måde, at 
byggeledelsen af de gode byggesager er mere 
kritisk overfor disse forhold og stiller større krav 

3
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Byggesager over 25 mio kroner 
Signifikant forskel på spørgsmål om: 
• 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 

3
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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 støttede op om samarbejde mellem de forskellige parter 
• Entreprenørens ledere (fagentreprenørernes ledere) var engagerede, 

involverede og støttede op om samarbejde mellem de forskellige parter 
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• 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 
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Mindre byggesager 

•Vanskeligere at finde signifikante forskelle 
•Svarer generelt lavere på mange af spørgsmål 
om brug af ledelsesmetoder, samarbejdsformer, 
lean, mv 

•Har gennemgående flere mangler pr 1 mio kr. 
byggesum 
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Entrepriseform 

•Det tyder på, at det er nemmere at gennemføre 
et byggeri uden mangler i en totalentreprise 
frem for ved en fagentreprise.  

•Hovedentrepriserne placerer sig imellem disse to 
entrepriseformer.  

•Men man kan godt gennemføre et mangelfrit 
byggeri med en fagentreprise, det forekommer 
bare mere sjældent end blandt 
totalentrepriserne. 
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Univariat analyse Korrelationsanalyse 

Kanonisk 
diskriminantanalys

e 

30 Spørgsmålsgrupper Signifikant 
forskel 
mellem 
kvalgr. A og 
kvalgr. C 

Mindre 
forskel 
mellem 
kvalgr. A og 
kvalgr. C 

Signifikant 
korrelation til 
planlægning 
af økonomien 

Signifikant 
korrelation til 
tidlig mangel 
gennemgang 

Større betydning 
for adskillelse af 
Kvalgr. A og Kvalgr 
C. 

Planlægning af økonomien     + 
Konsekvenser af økonomien      
Planlægning af tiden      
Tid til projektering, granskning og 
udførelse 

     

Planlægning af kvaliteten     - 
Tidlig/ løbende mangelgennemgang      
Sen mangelgennemgang      
Udførelse af kvalitetssystemet      
Ledelseskompetencer      
Samarbejdsklimaet      
Samarbejde om økonomi, tid og kvalitet      
Indbyrdes forhåndskendskab      
Håndtering af projektændringer      
Planlægningsmetoder      
Officiel brug af lean      
Sikkerhedsarbejdet      
Niveauet for risici og kompleksitet      
Håndværkerkompetencer      

Bygherrekompetencer     - 
Projekterendes kompetencer      
Entreprenørernes kompetencer      
Anvendte samarbejdsformer      
Byggeledelsens styring      
Involvering af parterne      

Samarbejdsinitiativer     + 
Planlagte møder      
Anvendte leanmøder      
Sikkerhedsprocedurer      
Anvendelse af ny teknologi      
Opmærksomhed på væsentlige risici      
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Fordelingen af den kanoniske variabel 
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Det fremtidige arbejde 
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Den kvalitative undersøgelse 

Spørgsmålet om  
•hvad er en god planlægning af et byggeprojekts 
økonomi og tidsplan, 

•hvad er den gode byggeproces for henholdsvis 
totalentreprisen og fagentreprisen 

•hvordan gennemføre den gode styring af 
underentreprenører og leverandører 

•hvordan lave den gode løbende 
mangelgennemgang og mangelafhjælpning 

•hvordan skabe den gode bygge og kvalitetskultur i 
udførelsen af byggeriet 
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Tidsplan 
• Interviewguiden klar inden udgangen af april 
• Gennemførelse af interviewene hen over sommeren 
• Rapportskrivning i efteråret med publicering ved udgangen af 2012 
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Tak for 
opmærksomheden 

Tak for 
opmærksomheden 
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