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Baggrund
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• Initiativ 5.C.2 i handleplanen mod 
arbejdsulykker i bygge- og 
anlægsbranchen fra 2013

• Ingen midler i handleplanen



Formål og indhold

Formål
•Værktøj til 
byggeriets 
aktører

Forsknings-
spørgsmål

•Hvor meget betyder 
forebyggelse for 
projektøkonomien?

•Hvorfor betyder forebyggelse 
noget for projektøkonomien?

Aktiviteter
•Kvalitative interview
•Kvantitativt survey
•Udvikling af værktøj
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Hypotese
Forebyggelse af arbejdsulykker i et bygge- eller anlægsprojekt gavner projektets økonomi

• Når forebyggelse tænkes 
ind i projektplanlægning-
en, giver det en bedre 
byggeproces

• Forebyggelse gavner 
derfor projektets økonomi 
uanset, om der sker 
ulykker
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Formål, datagrundlag og metode
Kvalitative interview

12 bygherrer

12 
entreprenører

12 
projekterende

• Forebyggende 
aktiviteter i praksis?

• Betydning for 
projektøkonomien?

• Hvorfor?

• 12 afsluttede B&A-
projekter

• Face-to-face interviews 
gennemført 2016 og 
analyseret vha. NVivo
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12 B&A-
projekter



Datagrundlag og metode
Kvantitativt survey

69 bygherrer

64 
entreprenører

56 
projekterende

• B&A-projekter færdiggjort i 
2013-2015 udvalgt fra 
byggefakta.dk

• Telefoninterviews med 189 
respondenter i 2017-2018

• Lukkede spørgsmål om hhv. 
ulykkesforebyggende tiltag 
og projektøkonomi

• Statistisk analyse (ordered
logit og multipel regression) 
af svar fra de tre aktører 
hver for sig
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Resultater
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AMK P’s beføjelser 
indføjet i kontrakter med 

projekterende

Tidsplan

Budget
AMK B’s beføjelser 

indføjet i kontrakter med 
entreprenører

Fejl og mangler

Bygherres projektleder 
arbejder fuld tid med 

bygherreopgaver

Bygherre er AMK P

Entreprenør har en 
skriftlig vurdering af risici 

før byggeriets starts

Projektindtjening

Tidsplanen er fast punkt 
på dagsordenen for 
sikkerhedsmøderne

Kvalitet

Tidsplan

Entreprenør arbejder efter 
mønsterarbejdsplads-

metoden

Krav om mindst farlige 
materialer eller metoder

AMK P deltager i 
projekteringsmøder, 

granskning eller 
opstartsmøde

Projektindtjening

Fejl og mangler

Gevinst

‘Omkostning’

Bygherre

Projekterende

EntreprenørStatistisk signifikante sammenhænge

**

**

**

*

**

* *

*

**

*

**

*

**

*10 % signifikansniveau
**5 % signifikansniveau



Integration af arbejdsmiljøarbejdet betaler sig
Gevinst i forhold til fejl og mangler
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52 %

Var tidsplanen et fast punkt på 
dagsordenen for 
sikkerhedsmøder?

52 % af entreprenørerne svarer 
ja



Forventningsafstemning og tydelige aftaler betaler sig
Gevinst for tidsplanen 
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30 %

Er arbejdsmiljøkoordinator P’s 
beføjelser indføjet i kontrakter 
med projekterende?

30 % af bygherrerne svarer ja



Prioritering og systematik betaler sig
Gevinst for entreprenørens projektindtjening
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43 %

Var der en skriftlig 
risikovurdering af arbejdet på 
byggepladsen?

43 % af entreprenørerne svarer 
ja



Forklaring på sammenhænge

Forebyggelse 
fra begyndelsen

Bedre 
planlægning

Bedre 
bygbarhed

Bedre 
projektøkonomi
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Bygherre

Konklusion
Gevinsterne høstes, når bygherren lægger fundamentet, og alle aktører løfter i flok
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Byggeri med bedre kvalitet, til tiden, 
inden for budget og med færre ulykker

En
tr

ep
re

nø
r



Faktaark
Formål, målgruppe, indhold, form og distribution

• Motiverer bygherrer, bygherrerådgivere, 
projekterende og entreprenører m.fl. til 
forebyggelse vha. gode råd på byggeproces.dk

• Giver bygherrerådgivere, arbejdsmiljø-
koordinatorer o.a. gode argumenter for 
forebyggelse over for beslutningstagere 

• Formidler resultat fra ”Arbejdsmiljøøkonomi i 
et bygherreperspektiv” vha. graf og kort tekst 
samt giver link til byggeproces.dk

• Findes på byggeproces.dk og kan printes ud til 
uddeling og drøftelse på f.eks. koordinator-
uddannelsen, opstartsmøder og sikkerheds-
møder
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Formidling

Videnskabelig artikel:

• Lea Skræp Svenningsen, Svend Torp 
Jespersen & Per Tybjerg Aldrich: 
Preventive health and safety measures 
and the economic performance of 
clients, consultants and contractors i
Journal of Building Research and 
Information (to be submitted)

Arbejdspapir:

• Svend Torp Jespersen & Per Tybjerg 
Aldrich (2019): Ulykkesforebyggelse og 
projektøkonomi. Delrapport*

Populær formidling:

• Anders Kabel, Per Tybjerg Aldrich & 
Svend Torp Jespersen (2017): ”Det 
bliver ikke dyrere af at have styr på 
arbejdsmiljøet”*

• 13 faktaark*

• LinkedIn-kampagne okt.-dec. 2019†

Oplæg på konferencer og møder:

• Konference i Bygherreforeningen 6. 
juni 2019

• Afsluttende projektkonference i NIRAS 
Allerød 21. oktober 2019†

• Afsluttende projektkonference i NIRAS 
Århus 4. nov. 2019†

• AMFF’s årskonference 15. jan. 2020

• Konference i Dansk Byggeri 6. marts 
2020

• Samt 4 lukkede møder

Poster:

• Arbejdsmiljøøkonomi i et 
bygherreperspektiv. AMFF’s
årskonference 2017
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*Offentliggjort på byggeproces.dk
†I samarbejde med Videntjenesten om arbejdsmiljø og BFA B&A



Læs mere:
byggeproces.dk/forskning
arbejdsmiljoeoekonomi.dk
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