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Synopsis:

Dette kandidatspecialeprojekt omhandler
en analyse af byggepladser for at klarlæg-
ge fokusområder, der forårsager svigt, fejl
og mangler i udførelsesfasen. Der ses på
tendserne af problematikker, som opstår
på byggepladser for at finde hovedårsager-
ne til mangler.
Der interviewes en gruppe byggeleder fra
forskellige virksomheder fra hele landet,
hvis erfaringer og aktuelle problemstillin-
ger danner grundlag for at finde de hyp-
pigste årsager til problemet. Der laves en
vurdering af omfanget og de økonomiske
konsekvenser ved mangler, udfra en stør-
re mængde data fra Byggeriets Evalerings
Center.
Udfra interviewene og analyse af proces-
serne i byggeriet bliver der fremstillet fi-
re løsninger, der forebygger og reducerer
mangler samt forbedre afleveringsprodu-
ceren i udførelsesfasen.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale
med forfatterne.





Abstract

In the process of planning construction projects, rework is a problem because it primarily
consists of last minute solutions by workers under compressed timetables. The amount of
rework in on-site construction is a considerable amount and the problem is well known
throughout the industry. Reports shows the cost of rework lies between 4 and 8 % of the
project costs. This projectreport delves deeper into the major reasons behind why rework
is occurring and what ways there are to reduce or eliminate the amount of rework in
on-site construction. This defines to the project reports core problem to be:

”What are the main causes to rework in on-site construction and what consequences are
there on time, quality and cost?”

The project is based on several interviews with a fraction of the construction site managers
in Denmark, whose experience and knowledge, from many years of practice, establishes
tendencies and causes to the problem. The entirety of processes in the building process,
are taken into account, so to therefore assess the most influential parts and individuals.

An analysis of interviews show the main causes to rework to be faulty project material from
the consulting team and construction workers pressured by time. The project material is
faulty because is hasn’t been throughly inspected to seen if the material is feasible and
the workers don’t have a proper environment to review their work.

In the end the project finds several solutions to address the problem which can be
implemented individually or together as a whole. The solutions are as follows:

• Partnering – Constructing with a more integrated structure of the participants
• Digitalization – Using online communication to improve coordination of the rework
• Focus on dependencies – Countering the need for re-rework by planning the rework

process
• Schedule of Decisions – Improving the construction flow by eliminating setback

brought on by the shortage of verdicts by the building owner during construction.
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Forord

Denne projektrapport er udarbejdet af Peter Borris Mathiesen og Rasmus Nüchel Sørensen
på 4. semester af kandidatuddannelsen Byggeledelse ved Aalborg Universitet, og skrevet
i perioden 2. februar – 2. juni 2015. Projektrapporten er udarbejdet i forbindelse med
afslutningen af uddannelsen, og har det overordnede emne, ”Mangler på byggepladser”.

Der tages udgangspunkt i interview fra flere aktuelle byggepladser, hvori der fokuseres
på de udvalgte entreprenørvirksomheders håndtering af svigt, fejl og mangler der opstår
under udførelsesfasen af byggerierne.

Hensigten med projektrapporten er at rette fokus på de elementer i byggeprocessen, der
har en betydning for tilstedeværelsen af mangler.

I denne anledning skal der lyde et tak til vores vejleder Søren Munch Lindhard, der har
bistået os hele vejen igennem projektet, og virksomhederne; Enemærke & Petersen A/S,
Hoffmann A/S, MT Højgaard A/S, CASA A/S, Dansk Boligbyg A/S, KPC Herning A/S,
Junge Byg ApS, Multi-Byg A/S og Elindco Byggefirma A/S, der alle har vist stor interesse
for projektet og stillet op til interview. Samt Byggeriets Evaluerings Center for at stille et
omfattende dataudtræk til rådighed.

Læsevejledning

Firmaer nævnes første gang i et afsnit med en forkortelse i parentes, efterfølgende i afsnittet
benyttes kun forkortelsen. fx. Byggeriets Evaluerings Center (BEC)

Der benyttes Harvard-metoden for kildehensvisning i projektrapporten, hvor alle kilder er
samlet i en kildeliste. Kilder er opdelt efter om der er tale om en bog, artikel, hjemmeside
eller rapport. Ved bøger henvises der på følgende måde; forfatter(e), titel, ISBN-nummer,
udgave, forlag, årstal. For artikler henvises der med; forfatter(e), titel, udgiver, dato, årstal.
Ved hjemmesider henvises der med; forfatter(e), titel, URL-adresse, årstal, anvendt dato.
For rapporter henvises der med; forfatter(e), titel, årstal. Tabeller og figurer er nummeret
efter kapitel og rækkefælge. Tabeller og figurer uden kildeangivelse af selvfabrikerede. Hvis
en kildehenvisning står før et punktum, henviser den til at den pågældende sætning, mens
den henviser til hele det foregående sfnit, hvis den står efter et punktum.

Begrebet mangler dækker over svigt, fejl, skader og mangler. Se afsnit 2 på side 21, Svigt,
fejl, mangler og skader, for en mere detajleret definition.

Peter Borris Mathiesen Rasmus Nüchel Sørensen
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Videnskabsteori 1
Gennem projektet vil dataudtræk fra Byggeriets Evaluerings Center (BEC) og interview
blive brugt til at bearbejde årsagerne til mangler fra flere byggesager, med henblik på at
finde hovedårsagerne. Analyseringen af de empiriske data følger induktionsprincippet, for
at udelukke eller minimere subjektivitet fra observatørerne. De indsamlede, informationers
kvantitative egenskaber danner grundlag for en generalisering af hovedårsagerne til
mangler på byggepladsen.

Da induktionsprincippet afhænger af en tilstrækkelig bred mængde af data, bliver flere
forskellige byggesager benyttet. Ligeledes indrages erfaringer fra forskellige byggeledere
for at øge pålideligheden af generaliseringern. Mange observationer garanterer ikke
induktionsmetodens gyldighed, men observationer foretaget under forskelligeartede forhold
vil danne et bredt grundlag, og derved give en større pålidelighed til projektet. Derfor
bliver der set på byggesager med ligende rammer i forhold til entrepriseform og byggeart.
[Hansen et al., 2008]

Ved at benytte et tværsnitsdesign til dataindsamling opnås det brede grundlag.
Flere forskellige byggesager og byggelederes erfaringer indsamles, for at have samme
datagrundlag med forskelligeartede forhold. Dataen indsamlet fra byggeledere omkring
forholdende på aktuelle byggepladser vil blive opretholdt, som være et øjebliksbillede.

1.1 Databehandling

Der laves en statistisk analyse af den indsamlede data fra BEC. De indrapportede
byggesager indeholder informationer omkring mængden af mangler og de økonomiske
konsekvenser. Hvor byggeledernes erfaringer danner et mønster af typiske årsager, der
ofte leder til mangler.

Den typiske situation på byggepladser består i gennemførelsen af en mester- /byggeleder-
gennemgang af den udførende entreprenøre før afleveringen af arbejdet. Efterfølgende laver
bygherre en afleveringsprotokol ved afleveringensforrretningen iht. AB92, [Boligministeri-
et, 1992]. Derudover foretager byggeledere og mestre løbende kontroller af arbejdet, hvor
manglerne sjældent bliver registeret på samme måde som ved gennemgange til aflevering.
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BL4 - Gruppe 3 1. Videnskabsteori

Figur 1.1. Illustration over byggeriets fase hvorved regitreringen af mangler forekommer, og hvad
dataudtrækkene dækker over.

Dataen for manglerne i projektet bliver indsamlet ved at se på dataudtræk fra
afleveringsprotokoller indberrettet til BEC og gennem interview med byggeledere. Derved
indsamles informationerne om mangler, opdaget under udførelsesfasen og ved aflevering,
som det fremgår på figur 1.1.

1.1.1 Data fra Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center (BEC) står for at udstede karakterbedømmelser af
indberettede byggerier. Alle offentlige byggerier skal indberettes til BEC, og en stor del
af private gør det frivilligt. De indberettede byggesager oplyser data omkring entreprisen,
arbejdsulykker, mangler, overholdelse af tidsplanen og en kundetilfredsundersøgelse fra
bygherre. Disse data danner grundlag for karaktergivningen i forhold til et gennemsnitligt
byggeri. Dataen for mangler omhandler antallet af mangler indenfor fire kategorier;
kosmetiske mangler, mindre alvorlige mangler, kritisk og alvorlige mangler, samt mangler
der skal undersøges nærmere for at kunne blive klassifiseret. Sammenhængende med
mængden af mangler, oplyses en økonomisk værdisættelse af manglerne, der medtager
omkostningerne i forhold til mandetimer og materialer for udbedringen af manglerne.
[Byggeriets Evaluerings Center, 2015]

Dataudtrækket fra BEC bruges til at give et overblik over mængden af mangler ved
aflevering, og de omkostninger forbundet med mangler. Estimeringerne findes ved, at
benytte statistiske værktøjer på datatudtrækket.

1.1.2 Interview

Byggeleder fra flere virksomheder bliver interviewet, omkring mangler på byggepladser
med ligende forhold og forudsætninger. Interviewene foregår i to omgange. Første møde
er et initierende interview, hvor spørgsmålene drejer sig om generelle erfaringer omkring
mangler. Ved det første møde får byggelederen udleveret et notatark til at notere mangler
i et aktuelt byggeri i tiden efter det første møde. Det andet møde finder sted cirka to uger
efter det første, og tager udgangspunkt i dataen fra første interview samt mangler, der er
blevet registreret på det udfyldte notatark.

Udarbejdelsen af spørgsmålene og måden interviewene foretages på, er taget fra
retningslinjerne præsenteret i følgende kilder; [Hansen, 1996], [Bjerg, 2013] og [Hansen
et al., 2008]. Interviewene bliver foretaget som semistrukturede interview. Første del
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1.1. Databehandling Aalborg Universitet

af det første interview med hver byggeleder vil bestå i åbne spørgsmål omhandlende
det aktuelle byggeris stade og tidligere problematikker. Dette gøres for få en indsigt i
byggeriet men også skabe et afslappet miljø for byggelederen, og derved åbne op for
at mere ærlighed gennem interviewet. Anden del af det første interview benytter en
meget standardiseret form for interview, da oplysningerne skal bruges i en kvantitativ
sammenhæng. Før møderne forberedes spørgsmålene, der ønskes besvares. Der laves
bagvedliggende forskningsspørgsmål, for at holde for øje hvad interviewerne skal indbringe
af information, se figur 1.2 [Kvale, 2009]. Spørgsmålene henstiller sig til at være holdnings-,
adfærds- og vidensspørgsmål for at få et indblik i hvad byggeledere ved og mener.

Figur 1.2. Skema over reflektioner af spørgsmålene forberedt til interviewene [Kvale, 2009].

Det andet interview med byggelederen tager udgangspunkt i data fra første interview,
samt mangler observeret i mellemperioden som byggelederen har noteret sig. Dette gøres
med henblik på at få et indblik i, hvilke mangler der forekommer både i udførelsesesfasen
og ved afleveringen af byggesagerne samt deres årsager.

Rækkefølge, sprogbrug og omstændigheder af interviewene forsøges af forholde sig ens, for
at give pålideligheden af den kvantitative data. Spørgsmål gennemgår inden interviewene
en peer-review, af vejleder, for at øge gyldigheden af spørgsmålene. Spørgsmål og
dertilhørende reflektioner for interviewene findes henholdvis i appendiks A på side 115
og appendiks B på side 119.

Interview foretages med én interviewer, for at fjerne distraktioner. Interviewene optages
og evalueres sidestillet af hvert gruppemedlem, for at øge gyldigheden og pålideligheden
af projektet. Informationer hentet fra interviewene bliver efterfølgende sendt tilbage til de
interviewede, for at bekræfte tolkningernes gyldighed.

For at sikre at stikprøven af byggeledere er repræsentativ udsnit for totalpopulationen,
udvælges der byggeleder med forskellige erfaring inden for forskellige entrepriseformer på
tværs af landet, som vist på figur 1.3 på den følgende side. Det benyttes byggerier fra
Jylland, Fyn og Sjælland, pga. projektet varighed og med begrundelsen om, at de øvrige
øer kan give anledning for særlige forhold.

13



BL4 - Gruppe 3 1. Videnskabsteori

Figur 1.3. Oversigt over byggepladser medtaget i projektet med deres geografiske placering.

1.1.3 Notatark

Et led af det initerende møde med byggelederne, bliver der udleveret et notatark.
Notatarket bruges til dokumentation af mangler på en aktuelt byggesag over en tre
ugers periode. Notatarket er med et at give et billede af, hvilke typer mangler der bliver
opdaget og udbedret inden afleveringen. Arket er et simpelt udfyldningsark, der indsamler
viden om fundne mangler på byggepladsen. Hver gang byggelederen opdager en fejl eller
mangler registreres det, samt forholdene ved manglen. Notatarket fremgår af appendiks C
på side 121.

1.2 Kildekritik

Der er flere faktorer hos kilderne, fra dataindsamlingen, der medfølger en form for
usikkerhed i deres gyldighed. De virksomheder, som deltager i projektet, har partisk
holdning til forholdene bag deres mangler. Sagerne der bliver valgt til projektet, kan
være udvalgt for at give virksomheden et bedre omdømme.

Byggelederne kan have svært ved at udtrykke sig helt ærligt, i frygt for at deres oplysninger
gives tilbage til højere stående i virksomheden. Dataen om mangler kan ligeledes
bliver forvrænget, hvis byggelederen mistænker at den givne data vil få virksomheden
eller byggesagen til at fremstå som værende mangelfyldt. Ved at give byggelederne
anonymitet i projektet forbedres tilliden til byggelederne, og uroligheder omkring følsomme
informationer mindskes.

BEC’s data består af selvindrapporterede data, hvor byggeriets parter har haft en
mulighed for at påvirke resultaterne. Entreprenører arbejder på at mindske antallet
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1.3. LFA-metoden Aalborg Universitet

af mangler ved aflevering. Bygherrerådgivere, der bedømmes på deres grundighed, kan
forsøge at finde så mange mangler som muligt.

Bøger og internetartikler har som udgangspunkt ikke nogen krav om gyldighed af indhold,
derfor lægges der vægt på forfatteren og orginale værker. Offentlige instanser anses for at
være upartiske i forhold til projektet.

Artikler bliver udsat for peer-review, og har derfor en høj pålidelighed og gyldighed som
kilde.

1.3 LFA-metoden

Projektrapporten opbygges og tager udgangspunkt i LFA-metoden, LFA er forkortelsen
for ”Logical Framework Approach”. LFA-metoden er en metode til at systematisere
planlægningen og overvågningen af projekter, hvor fokus ligger mere i en grundig problem-
og målanalyse frem for selve løsningen. Hvorimod at løsningen er afledt af selve analysen.
LFA-metodens hovedtræk er skitseret på figur 1.4, den samlede LFA-metode er illustreret
i bilag I på side 169. [Anlægsteknikforeningen, 2012] [Vagnby, 2000]

Figur 1.4. Illustration af LFA metodens hovedtræk [Anlægsteknikforeningen, 2012].

Gennem projektrapporten vil der blive brugt dele af LFA-metoden, og den følges derfor
ikke step by step. Dette skyldes at LFA-metoden tager udgangspunkt i et fuldbyrdende
projekt fra idéfasen til gennemførelse og opfølgning. Da denne projektrapport mest
omhandler analysedelen med henblik på at finde løsninger på et nøgleproblem, bruges der
mest elementer fra analyse fasen af LFA-metoden, dele af projektets mål og beskrivelse
samt konsekvensvurdering. LFA’en er med til at skabe rammen omkring projektrapporten
og dermed give den struktur. Projektrapporten omhandler som beskrevet mest om
analysefasen, og den første del af rapporten tager derfor udgangspunkt i LFA-metodens
analyse punkt, dette punkt fremgår i udvidet version på figur 1.5 på den følgende side.
[Anlægsteknikforeningen, 2012] [Vagnby, 2000]
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BL4 - Gruppe 3 1. Videnskabsteori

Figur 1.5. Udvidet version af analysefasen i LFA metoden [Anlægsteknikforeningen, 2012].

Først kommer den problematiserende beskrivelse, der i projektrapporten omfatter en
indledende analyse samt problembeskrivelsen. Her redegøres der for nøgleproblemet, som
der arbejdes videre med i projektet. Der vil blive benyttet et problemtræ som stammer fra
LFA-metoden, som er illustreret på figur 1.6 på næste side. Her redegøres og kortlægges
årsag og virkningerne på nøgleproblemet. [Anlægsteknikforeningen, 2012]
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Figur 1.6. Illustration over et problemtræs opbygning [Anlægsteknikforeningen, 2012].

Herefter kommer selve analyseafsnittet som vil omfatte en interessentanalyse over, hvem
der er vigtige samt får udbytte gennem løsningen af det givne nøgleproblem. Endvidere
vil afsnittet indeholde en analytisk behandling af datamængden fået fra BEC og interview
med byggeledere, hvor årsagerne til fejl og mangler betragtes, samt hvilke virkninger de
har på tid, økonomi og kvalitet af byggeriet. Efter nøgleproblemet er blevet analyseret i
bund, vil en målanalyse laves, som vil klarligge et eller flere løsningsforslag til, hvordan
nøgleproblemet kan løses. Målanalysen tager udgangspunkt i et måltræ, hvor måltræet
har sit afsæt i problemtræet, her bliver nøgle problemet vendt til et mål, der skal løse
problemet. Måltræet fremgår af figur 1.7 på den følgende side. [Anlægsteknikforeningen,
2012]
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Figur 1.7. Illustration af måltræet hovedtræk [Anlægsteknikforeningen, 2012].

Måltræet benyttes til hurtigt at skitsere de produkter eller løsninger der skal til for
at løse målet, og hvilket formål eller positiv effekt de har. Når løsningsforslagene er
blevet præsenteret, vil der blive fortaget en konsekvensvurdering af disse, for at vurdere
hvorledes de er givtige for en implementering. Efter vurdering af løsningsforslagene vil et
implementeringsafsnit beskrive, hvorledes det er muligt at implementere løsningsforslagene
til fulde. Tilslut vil der laves en perspektivering, der reflektere på selve projektets
problemstilling og løsninger.

1.4 Rapportstruktur

Projektrapportens struktur fremgår af figur 1.8 på næste side, hvor projektrapportens
opbygning samt dertilhørende appendiks, bilag og digitale fremgår. Projektrapporten
er opbygget i kronologisk rækkefølge, således den tager udgangspunkt i projektets
arbejdsforløb.
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Figur 1.8. Den indeværende rapport i grafisk form.
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Svigt, fejl, mangler og
skader 2

Denne projektrapport vil omhandle og bearbejde svigt, fejl, mangler og skader i
byggebranchen. Men hvad indebærer det, at der er et svigt, en fejl, en mangel, eller en
skade? Hvad er omfanget for disse begreber, og hvad beskriver de? Dette er hvad kapitlet
her redegøre for. Således der ingen tvivl er om definitionenerne for svigt, fejl, mangler eller
skader i forbindelse med projektet. Endvidere vil svigt, fejl, mangler og skader betegnes
som værende ”mangler” fremadrettet i projektrapporten. Når der i projektrapporten
omtales mangler, vil dette også gælde svigt, fejl og skader. Hvis de benævnes enkeltvis
handler afsnittet om det pågældende begreb.

2.1 Fejl

En fejl defineres som værende en beslutning, handling eller manglende handling, som
vil medføre, eller har medført et svigt. Dette kan fx være fejl i projektmateriale, hvor
der ikke er angivet tilstrækkelig nok slidlag, hvilket vil være ansvarspådragende. Når
noget er ansvarspådragende betyder det, at en enkelt part kan pådrage sig skylden,
og dermed også ansvaret for at udbedre fejlen. Fejl som leder til svigt, er ikke altid
ansvarspådragende. Hvis svigtet hørende ind under kategorien udviklingssvigt er det
ikke ansvarspådragende. Udviklingssvigt er når et svigt skyldes arbejdets forringet
udførelsesmetode, men da arbejdet blev udført, var det under den opfattelse, at det
værende af god håndværksmæssigt kvalitet. [Boligministeriet, 1992]

2.2 Svigt

Et svigt defineres som værende bygningsdele, materialer eller konstruktioner der mangler
egenskaber, som er beskrevet i udbuddet, eller beskrevet i forudsætninger, normer og love,
som er gældende for den danske byggebranche.

2.3 Skade

En skade er et svigt der fører til deformationer, brud, svækkelser, utætheder eller
ødelæggelser i byggeriet, der vil nedsætte bygningens brugbarhed og anvendelse i forhold
til det beskrevne formål.
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2.4 Mangel

Mangler er en samlet betegnelse for fejl, svigt og skader. Endvidere er en mangel når
arbejdet ikke er udført efter aftale, fagmæssigt korrekt eller efter overensstemmelse med
bygherres eventuelle anvisninger. Mangel er ligeledes når der sker en fejl, som kan føre til
et svigt, der kan blive til en skade, på baggrund af at materialet eller arbejdet ikke har
de egenskaber, som er beskrevet i aftalen. Mangler er således både en fejl, et svigt og en
skade. [Boligministeriet, 1992].
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Indledning 3
Byggebranchen er ramt af hård konkurrence, som er med til at presse priserne i bund.
Dette kan være med til at gå ud over både overholdelses af tidsplanen og kvaliteten på
byggeriet. Når der gås på kompromis med tid og kvalitet, er der større risiko for fejl og
dermed også mangler [Hansen og Bæhr, 2014]. Samtidig er udbudsformen ”Laveste pris”
ikke med til at hjælpe dette problem af vejen.

Byggebranchen har altid været præget af mangler ved aflevering eller senere ved 1-
og 5-års eftersyn. Derfor er det et fokusområde, hvor der i det senere årti er vist
fremskridt, dette skyldes i større grad øget fokus på kvalitetssikring [Petersen, 2013].
Det er endvidere stadig et problem, der præger byggebranchen. En stikprøveanalyse lavet
af ingeniørfirmaet Rambøll, udgivet i 2010, over mangler i forskellige typer af byggesager,
viser at omkostningerne for udbedringen af mangler ligger på helt op i mod 4 - 8 %
af hele entreprisesummen [Reenberg et al., 2010]. Det er også kutyme for entreprenører,
at kalkulere med en vis sats til udbedring af mangler både under og efter projektets
udførelse. Dette skyldes især afsætning af midler til arbejdsgarantien, der først afsluttes
ved 5-års eftersynet. Derfor kan en reducering af mangler bevirke til øget fortjeneste for
entreprenøren. Da pengene i stedet vil blive en del af dækningsbidraget for, og dermed vil
entreprenøren kunne skabe en bedre bundlinje [Petersen, 2013].

En af byggebranchens store udfordringer er produktivitet, et billede af byggebranchens
arbejdsproduktivitet i forhold til industri-, handels- og transportbranchen er illustreret
på figur 3.1 på den følgende side. Her fremgår det tydeligt at byggebranchens
arbejdsproduktivitet har ligget og svinget lidt op og ned fra 1987 og fremefter. Hvorimod
industribranchen, som er den branche, byggebranchen gerne vil læne sig op af, har steget
stødt siden 1960’erne.
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Figur 3.1. Arbejdsproduktiviteten for industri-, bygge og anlægs-, handels-, og transportbran-
chen [Danmarks Statistik, 2014].

En af årsagerne til arbejdsproduktiviteten er stagneret, er mangler, da dette ikke er
en værdiskabende aktivitet, samtidig kræver det ekstra arbejde og omkostninger for
at udbedre. Derfor er mangler med til at mindske produktiviteten. Dette er også en
af grundene til at industribranchen har en konstant øget arbejdsproduktivitet, da der
her er stort fokus på quality management, og dermed også udbedring af mangler i
processen. Der er ligeledes fokus i byggebranchen på dette, men da produktiviteten i
industribranchen foregår under kontinuerlige forhold, er det nemmere at holde mangler
nede. Da produktionen i byggebranchen foregår under nye forhold og omhandler nye
projekter stort set hver gang, er det sværere at reducer manglerne. Der vil nemmere opstå
nye problemer, der ikke er set før på grund af ugunstige forhold, eller der skal anvendes
nye avanceret tekniker og metoder, der indgår i projektet. Derfor er det en større kamp
for byggebranchen at komme dette problem til livs.

Mangler er et større problem for byggebranchen, hvor summen af omkostningerne til
udbedringen udgør et par procentdele af den samlet entreprisesum, penge der kunne være
gået til dækningsbidraget i stedet. Byggebranchen er en vigtig del af det danske samfund,
hvor branchen bidrager med en stor beskæftigelse samt et større økonomiske bidrag. Måden
hvorpå en branchen vurderes at bidrage et samfund, er gennem bidraget til BNP’en,
det bruttonationalprodukt, og beskæftigelsen inden for branchen. BNP måler værdien
for et samlet lands produktion af en vare, ydelse eller tjeneste, fratrukket den værdi de
råstoffer der er anvendt, har. En opgørelse fra 2013 viser at bygge- og anlægsbranchen
bidragede med hele 76 milliarder kroner til den danske BNP, og beskæftigede godt 160.000
mennesker i det danske samfund, se tabel 3.2 på næste side. En tommelfingerregel siger
at BNP bidraget svare cirka til halvdelen af produktionsværdien, derfor kan det vurderes
at bygge- og anlægsbranchen producerer for godt 140 milliarder kroner i år 2013. Som
nævnt tidligere svarer udgiften til mangler til cirka 4 - 8 % af entreprisesummen, dette
set på hele branchens produktivitet, så er der tale om store summer penge, der går tabt i
udbedringen af mangler. [Kirk, 2014].
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Figur 3.2. Oversigt over Danmarks bruttonationaleprodukt og beskæftigelse fordelt på hoved-
brancher [Kirk, 2014].

Mangler er som beskrevet et awareness område for byggebranchen, og flere tiltag er også
blevet udført. En af de større spillere i at mindske mangler i byggebranchen er Erhvervs-
og Byggestyrelsen, da der er store penge og tjene for det danske samfund. En af de ting
Erhvervs- og Byggestyrelsen har bevirket med er en handlingsplan mod mangler, hvor et
af initiativerne er at synliggøre omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i byggebranchen.
[Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2005]. Måden hvorpå de har synliggjort omfanget af svigt,
fejl, mangler og skader, er gennem et indikatorskema. Skemaet viser ændringen af omfanget
af svigt, fejl, mangler og skader i byggebranchen. Målinger er foretaget af forskellige råd,
fonde, foreninger og ligne, der arbejder med registreringen af svigt, fejl, mangler og skader
i byggeriet. Indikationsskemaet fremgår af figur 3.3 på den følgende side og spænder over
målinger fra 2001 - 2009. [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011]
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Figur 3.3. Indikatorer for ændringen i omfanget af svigt, fejl, mangler og skader [Erhvervs- og
Byggestyrelsen, 2011].

Som det fremgår af figur 3.3, så er den samlet vurdering, at der i starten af perioden fra
2001 – 2009 er et stort fald, hvorefter den jævner sig lidt ud. Faldet i starten af perioden
stammer fra det store fald af svigt, fejl, mangler og skader registreret af Byggeskadefonden
(BSF) og Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse (BvB). Selve skemaets data stammer
fra støttet nybyggeri til renovering og boliger, så der er en bredvifte af byggebranchens
opgaver inkluderet. Den jævne udfladning til sidst i den samlet indikator kan betyde, at
det er svære at få antallet af mangler til at falde yderligere, samtidig viser flere indkatorer
stigning i de sidste par år. Alt dette kan vurderes til, at der stadig er behov for at
finde nye metoder til at få reduceret antallet af mangler i byggebranchen. [Erhvervs-
og Byggestyrelsen, 2011].

Trods øget fokus og flere tiltag til reducering af mangler, er det stadig et problem
i byggebranchen. Problemet rammer ikke kun branchen men også hele samfundet, da
øget produktivitet er med til at øge BNP’en, samt at højere produktivitet kan være
med til at skabe flere jobs og dermed øge beskæftigelsen. Derfor er det en problematik,
der stadig kan forbedres. Det er denne problematik projektrapporten vil omhandle,
og selve problematikken vil blive uddybet og konkretiseret i afsnit 4.2 på side 32,
Problembeskrivelse.
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Problembeskrivelse 4
Mangler er et omfattende problem, som kan have en større indvirkning på det danske
samfund. Som det fremgår af kapitel 3 på side 23, Indledning, har problematikken omkring
mangler indflydelse på arbejdsproduktivitet, bundlinjen for virksomheder, og giver dermed
lavere bidrag til den danske BNP. Dette er blot nogle af de virkninger, mangler har i et
større perspektiv.

Dette kapitel starter ud med en redegørelse af håndtering og registering af mangler for
et byggeri. Derefter kommer der en årsag-virknings analyse ved brug af et problemtræ,
der stammer fra LFA-metoden. Her vil alle årsager og virkninger ved problemet, Mangler
under udførelsen af byggeriet, blive klarlagt og opstillet. Herefter vil kapitlet slutte af
med en problemformulering, som vil opstille selve problematikken der arbejdes videre
med i projektrapporten. Under problemformulering vil der blive klargjort hvilke ting der
ønskes undersøgt, hvor der afgrænses og hvilke forudsætninger der arbejdes efter. For at
finde omfanget af mangler i byggebranchen er det vigtigt at forstå, hvor manglerne bliver
opdaget.

Der er flere forskellige faser i byggeriet hvor mangler kan opdages og registeres, faserne
fremgår af figur 4.1. Første fase hvor der kan opdages og forhindres mangler til det videre
forløb er projekteringsfasen. I denne fase udarbejder rådgiverne tegningsmaterialet samt
de tekniskebeskrivelser. For at sikre dette ikke er fejlfyldt foretages en granskning af
projektmaterialet. Granskningen er en kvalitetssikring af projektmaterialet, her granskes
om det er fyldestgørende, bygbart samt eventuelle konflikter mellem entreprise skellene.
Det er vigtigt at dette bliver gjort, da fejl eller mangler i projektmaterialet kan give
store økonomiske konsekvenser samt have fatale konsekvenser i form af brud og svigt af
byggeriet. Eksempelvis kan en fejlprojektering af bjælkerne risikere at koste dyrt, i og med
de skal laves om ude på pladsen for at få det til at holde. En undersøgelse viser at der er
en stigning i rådgiverfejl [Marfelt, 2011].

Figur 4.1. Byggeriets faser med de tilhørende mangel registeringer og håndtering.

Den næste fase er udførelsesfasen, der dækker over hele udførelsen af et byggeri. I denne
fase registrerer, som regel byggelederen, tilsynet eller mester, mangler løbende gennem
byggeriet, som vil blive udbedret inden aflevering. Dette er en form for kvalitetssikring,
som er med til at forebygge mangler. Kvalitetssikring dækker ikke kun over at finde og
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registerer mangler, men ligeså meget at kvalitetssikre sit arbejde er udført korrekt, det
vil sige dokumentere eventuelle skjulte konstruktioner er udført, som de skal ved hjælp af
fotodokumentation. Det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke arbejdet gøres
korrekt eller blevet dokumenteret korrekt. Hvis en væg skal brækkes op fordi der er en idé
om, at der muligvis kunne være glemt eller lavet en fejl ved arbejdet. Dette kan ligeledes
have konsekvenser på tid og kvaliteten, i form af at væggen skal reperares eller laves igen,
hvilket kan være tidskrævende, og dermed er skyld i udskydelse af andres arbejde.

Til slut i udførelsesfasen er afleveringen, hvor der foretages, som regel to forskellige man-
gelregistreringer. Først laves der en mester-/byggeledergennemgang, hvor entreprenørerne
gennemgår byggeriet for manglerne, som så udbedres inden der laves en færdigmelding
til bygherre. Dette gøres for at mindske mangler ved afleveringen. Når entreprenøren har
lavet en skriftlig færdigmelding til bygherre, skal bygherre inden 10 arbejdsdage angive en
dag til at lave en afleveringsforretning, som er en fælles mangelgennemgang mellem entre-
prenøren og bygherre. Under forudsætning af at aftalegundlaget bygger på de almindelige
betingelser for arbejder og leverancer fra 1992 [Boligministeriet, 1992]. Denne gennemgang
kaldes også for en bygherregennemgang, da det er bygherren der gennemgår byggeriet og
registrer manglerne. Hvis der ikke ved denne gennemgang er påvist væsentlige mangler,
betragtes byggeriet for afleveret. Når et byggeri er afleveret falder arbejdsgarantien, som er
en sikkerhedsstilles fra entreprenøren til bygherre. Normalt ligger denne sikkerhedsstillelse
på 15 % af entreprisesummen, hvor den efter aflevering falder til 10 %. Registreres der
væsentlige mangler udbedres disse af entreprenøren og der afholdes en ny afleveringsfor-
retning. Hvis entreprenøren er uenig med bygherre i grundlaget for de væsentlige mangler,
kan sagen ende for voldgiftsretten. En væsentlig mangel beskrives kort, som en mangel
der er til hindring for bygherre i brugen af byggeriet, eller at manglen forsætter forsinkelse
af en anden delentreprenørs opstart. Bygherre skal angive skriftligt en slutdato for ud-
bedringen af disse mangler. Udbedrer entreprenøren ikke disse mangler har bygherren ret
til at kræve afslag i entreprisesummen, eller få manglen udbedret på entreprenørens reg-
ning. Mangler er en økonomisk udgift for entreprenøren der skal efter aflevering og inden
aflevering afsætte resourcer til at udbedre ting, der skulle være lavet i forvejen. Ligeledes
kan mangler forsage tidsforrykkelse af byggeriet, og dermed kan der gives i værstefald,
dagsboder for de dage byggeriet overskrider den aftalte afleveringsdato. [Boligministeriet,
1992]

Den sidste fase er driftsfasen, hvor ansvaret i denne fase strækker sig 5 år efter
afleveringsdatoen. Der kan registreres mangler efter afleveringsforretningen er foretaget,
som entreprenøren har pligt og ret til at udbedre, medmindre de er registreret udenfor
”rimelig tid” efter afleveringsforretningen. Rimelig tid hviler på de forudsætninger
bygherren har og omfanget af manglen. Entreprenøren kan vente med at udbedre
manglerne til efter 1 års eftersyn er foretaget, og dermed tage mangler fra denne
med, som er den næste mangelregistrering. Ved 1 års eftersyn, indkalder bygherre
entreprenøren til en mangelgennemgang af byggeriet 1 år efter aflevering. Grunden til
at 1 års eftersyn blandt andet eksisterer, skyldes at arbejdsgarantien nedskrives efter et
år til 2 % af entreprisesummen. Efter 1 års eftersyn er den næste mangelregistrering 5 års
eftersyn, som skal foregå mindst 30 arbejdsdage inden den 5-årige ansvarsperiode udløber.
Efter det 5-årige eftersyn er foretaget og godkendt af bygherre og entreprenør, ophører
arbejdsgarantien. [Boligministeriet, 1992]
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4.1 Problemtræ

For at overskueligøre problemstillingen, om at der forekommer mangler under udførelsen
af byggerier, laves der et problemtræ, der beskriver sammenhængen mellem årsagerne
og virkingerne omkring problemet. Nøgleproblemet samler de bagliggende årsager med
de efterfølgende virkninger. Dette gøres da det er væsentligt at se på, hvilke årsager
der forsager problemet, samt overskueliggøre de virkninger eller konsekvenser det har.
Problemtræet fremgår på figur 4.2 på næste side.
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Figur 4.2. Problemtræ over mangler i udførelsesfasen.
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4.1.1 Årsager

Der kan være mange bagvedliggende årsager til, at der forekommer mangler under
udførelsesfasen. Nogle af de hyppiste årsager er sløset håndværk, dårlig kommunikation og
fejlfyldt projektmateriale. Hver af disse årsager kan henlede problemet til at være foresaget
hos enten håndværkeren, entreprenøren, rådgiveren eller bygherre.

Dårligt håndværk indbefatter, at håndværkeren enten undlader at udføre arbejdet korrekt,
eller ikke har de nødvendige kompentencer til at udføre det pågældende arbejde.

Dårlig kommunikation kan forekommer gennem alle leddene i byggeprocessen, som
strækker sig fra bygherren til håndværkeren og som undervejs, fx bliver videre formidlet
af rådgiveren, projektlederen, byggelederen og sjakbajs. Oftest ligger problematikken ved
entreprenøren, der er mellemleddet og står for meget af koordineringen under byggeriet.
Miskommunikation kan give anledning til dårligt samarbejde mellem parterne og skyldes
en uorganiseret organisation, der ikke har en funktionel og klar kommunikationsstruktur.

Manglende kvalitetssikring af både modtagelse og udførelse kan give anledning til mangler,
da kvalitetssikring hjælper med at huske egenkontrollen af arbejdet. Dokumentation
er med til at give et overblik typiske problematikker, som kan videre formidles
ved gentagelsesarbejde eller fremtidige ligende byggeprojekter. Er denne manglende
erfaringsopsamling ikke til stedet, er det med til at øge risikoen for fejl og mangler.

Et fejlfyldt projektmateriale forekommer, hvis der er mange usikkerheder eller der valgt
ringe materialer til projektet. Dette medfører sene aftaler eller ændringer, der kan have
alvorlige konsekvenser for arbejdets rytme og tidshorisont.

Under pressede situationer er der en øget risiko for, at overse dele af arbejder. Det er vigtig
at have tiden til at efterse ens arbejde og kunne gennemføre en planmæssig kontrol.

Forsinkede eller udskudte leverancher kan resultere i en forskydelse af tidsplaner, der inde-
bærer at udskyder arbejder, hvis interne afhængighed påvirker færdiggørelsestidspunktet.
Manglende arbejder ved afleveringstispunktet udmunder i, at blive registeret som en man-
gel.

4.1.2 Virkninger

De virkningerne der forekommer ved mangler i projektet, består af ekstra omkostninger i
forbindelse med udbedringer, en lav byggerating fra Byggeriets Evalueringscenter (BEC)
og en forringet oplevelse for brugeren af byggeriet. Udbedringsprocessen af mangler er
en forringet arbejdsproces i forhold til, at udføre arbejdet planmæssigt. Mangler skal
lokaliseres og udbedringsmulighederne skal vurderes. Materialer skal anskaffes på ny,
med risiko for forhøjet anskaffelses pris. Dette er med til at mindske entreprenørens
dækningsbidrag, og øge risikoen for at udbedringerne bliver af dårligere kvalitet end ved
en normal arbejdsproces. Denne tid brugt på udbedringer kan også få arbejdet til at
overskride tidsplanen. Både overskridelse af tidsplanen og fund af mangler, kan udløse
sanktioner for entreprenøren fra bygherreside.

Alt efter som byggeriet er udbudt efter en fast eller variable entreprisesum, vil de
økonomiske konsekvenser af manglerne pårører hhv. entreprenøren eller bygherren.
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Mange mangler under udførelsesfasen kan påvirke forholdene mellem de forskellige parter i
byggeriet. Anklager fra byggeledelsen til håndværkerne om at de ikke udføre deres arbejde
ordentligt, kan være med til at skabe en dårlig stemning på byggepladsen, både hvis der er
tale om egenproduktion eller underentreprenører. Gnidninger og dårlig stemning forværre
arbejdsmiljøet, og reducere effektivitet af arbejdet på byggepladsen.

Antallet af registrerede mangler danner grundlag for bedømmelsen af BEC, og et øget
antal mangler giver således en lavere bygge rating. Dette kan have betydning for fremtidige
prækvalifikationer og dermed reducere entreprenørens omsætning og tab af markedsandel.

Ved afleveringen af byggeriet påbegynder brugerne at benytte byggeriet til det tænkte
formål, og hvis der stadig er mangler under udbedring, vil de opleve gener, der kunne
være undgået. Mangler der ikke endnu er under udbedring, kan ligeledes føre til gener
for brugerne. Omfanget af dette kan ligeledes have påvirkning på entreprenørens bygge
rating på området om kundetilfredshed og entreprenørens forhold til bygherre, der begge
kan have påvirkning på fremtidige prækvalifikationer.

4.2 Problemformulering

Det er et problem at byggerier afleveres med mangler. Bygherre køber et produkt
med en forventning om, at byggeriet vil være brugbart og uden håndværkere ved
ibrugtagningen. Med sanktoner, bonusordninger, øget fokus og diverse mangelstrategier
er problemstillingen blevet angrebet, men endnu er der ikke kommet nogen endelig
løsning. Problematikken omkring mangler kan tilstedekommende at der er ikke foreligger
overskuelighed over årsagerne til mangler. Dette leder frem til projektrapportens
problematik.

Hvad er årsagerne til mangler under udførelsesfasen, og hvilke konsekvenser har det
på tid, økonomi og kvalitet?

Dette vil undersøges medvidere henblik på følgende.

• Hvad er de økonomiske konsekvenser ved mangler?
• Hvornår i processerne bliver manglerne opdaget?
• Hvilke tendenser er der i årsagerne til mangler?
• Hvad er hovedårsagerne til mangler?
• Hvem bliver påvirket af mangler, og hvilke konsekvenser kan det have?
• Hvem er ansvarlig for manglerne?
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4.2.1 Afgrænsning

Projektet fokuserer på mangler i den danske byggeindustri, dermed er der tale om firmaer
under danske forhold på byggepladser beliggende i Danmark. Endvidere er der tale om
virksomheder der agerer og handler under de danske lovgivninger og regler for byggerier
i Danmark. Byggepladserne omfatter projekter inden for almindelige bolig og erhverv,
uden tilstedeværelse af komplicerede specialprojekter eller under ualmindelige forhold.
Projektet forholder sig til udførelsesfasen af byggerierne med henblik på entreprenørens
rolle for projektet.

Der ses på mangler som opdages og udbedres under udførelsen eller kort efter aflevering.
Efter udførelsesfasen foretages der efterfølgende 1- og 5-års eftersyn af byggerier, se
figur 4.3. Dette projekt ser bort fra mangler fundet ved disse to gennemgange, da projektets
varighed er kortfattet. Men der ville ligge værdi i også at udvide projektet til at gælde
disse mangler.

Figur 4.3. Illustration over byggeriets fase hvorved regitreringen af mangler forekommer, og hvad
dataudtrækkene dækker over.
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Analyse 5
I dette kapitel omhandles analysen omkring mangler på byggepladsen, med henblik på at
finde hovedårsagerne og konsekvenserne på kvalitet, tid og økonomi. Kapitlet vil starte
ud med en interessentanalyse, hvor der ses nærmere på parterne i byggeriet, og hvilken
indflydelse, mulighed og interesse i at afværge manglerne de har. Afsnittet gennemgår
interessenternes indvirkningsgrad på problematikkerne omkring mangler, set fra hele
byggefasen.

Dernæst vil i en redegørelse af byggeprocesserne og entrepriseformerne, blive gennemgået
deres tilknyttelse til mangler. Hvorefter der ses på gennemgangene og forebyggelsen af
mangler, under udførelsen og ved aflevering af et byggeri.

Derefter vil en analyse af data fra Byggeriets Evaluerings Center (BEC), være med til
at danne et overblik over antallet af mangler ved aflevering samt de økonomiske udgifter.
Dataene tager udgangspunkt i oplysninger fra over 4.100 byggesager indrapporteret til
BEC.

Til sidst laves en behandling af data fra interview med 15 byggeledere fra 9 forskellige
virksomheder spredt over Danmark. Interviewende vil tage udgangspunkt i manglers
årsager og virkninger, med henblik på at finde hovedårsagerne til mangler. Deslige at
dokumentere at mangler har indvirkning på tid, økonomi og kvalitet.
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5.1 Interessentanalyse

Der vil i afsnittet blive gennemgået en analyse af interessenterne og deres indflydelse
på problematikken omkring mangler i udførelsesfasen. Der klarligges hvilke interessenter
som påvirker/påvirkes af mangler i byggeriet. Herefter vil interessentens indflydelse og
interesse for at løse problemstillingen redegøres. Dernæst vil interessenterne blive stillet
op i en interessentmatrix for at finde frem til, hvilke interessenter der har en lav eller høj
indvirkningsgrad på mangler i byggeriet.

Da problemstillingen tager udgangspunkt i den udførende fase af et byggeri, vil der
blive set på interessenter som har indvirkning herpå. For at overskueliggøre disse
interessenter, er der på figur 5.1 optegnet en mulig organisering af en byggeorganisation,
hvor de væsentlige interessenter fremgår. Udover disse interessenter er der normalt
også offentlige anparter og naboer, men disse findes ikke som væsentlige interessenter
for problemstillingen omkring mangler, da disse ikke har en direkte påvirkning på
problemet eller agerer på byggepladsen. Det fremgår at de væsentlige interessenter er
Bygherre (BH), Bygherrerådgiver (BHR), Ingeniører (I), Arkitekter (A), Entreprenør (E),
Underentreprenører (UE), Egenproduktion (EP), Leverandører (L) samt Brugerne (BR)
som ligger på sidelinjen. [Naldal, 2011]

Figur 5.1. Sammenkædning af interessenter i en mulig organisering af et byggeri - indspireret af
[Anlægsteknikforeningen, 2012] og [Naldal, 2011].

For at overskueliggøre interessenternes indvirkning, interesse og mulighed for at hjælpe
til med reducering af mangler på byggepladsen, er det hele stillet op på figur 5.2 på
side 38. Endvidere ses der ligeledes på de konflikter der eventuelt kan forekomme mellem
de forskellige interessenter.
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Figur 5.2. Tabel over interessenternes indflydelse, interesse, påvirkelse og mulige konflikter ved
mangler i udførelsesfasen - inspireret af [Anlægsteknikforeningen, 2012].
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Interessenterne placeres nu i en interessentmatrix for at danne overblik over, hvilke
interessenter der er eventuelle nøglespiller. Placeringer fremgår af figur 5.3.

Figur 5.3. Interessentmatrix over interessenterne [Johnson et al., 2014].

Interessentmatrixen viser, at der ikke er nogen af interessenterne, som skal bruges få
kræfter på, da alle har en større indflydelse eller interesse i mangler i byggeprocessen.
Brugerne vurderes til at være en interessent der skal holdes informeret gennem
byggeprocessen, da deres indvirkning er begrænset. Bygherre og bygherrerådgiver skal
ligeledes holdes informeret under byggeprocessen, men læner sig op af grænsen til
nøglespiller, hvilket afhænger af deres deltagelse i udførelsesfasen om de ligger på den
ene side eller den anden. Deres indvirkningsgrad vurderes til at være stor.

Matrixen viser at leverandører skal holdes glade, da fejl eller manglende leverancer ikke
ønsket, ligeledes med en glad leverandør kan resultere i mere fordelagtige priser.

Rådgiver i form af arkitekter og ingeniører har stor indvirkningsgrad på mangler i
byggeprocessen, og er derfor nøglespillere. Deres indvirkning er størst i projekteringsfasen,
hvor fejl kan føre til mangler på byggepladsen. Den helt store nøglespiller er entreprenøren
samt de dertilhørende håndværker i form af underentreprenør og egenproduktion. Grundet
deres store indflydelse på mangler i selve udførelsesfasen, og deres interesse i at
minimere mangler ved aflevering gør at de har den største indvirkningsgrad på mangler i
byggeprocessen.
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5.2 Procesanalyse

Dette afsnit vil omhandle vigtigheden i at have den rigtige afleveringsprocedure,
samt metode til at finde og forhindre mangler under byggefasen. Da dette kan være
med til at reducere antallet af mangler ved afleveringen eller i udførelsesfasen. For
at kunne analysere mangelproceduren under byggeriet og ved afleveringen, er det
vigtigt at kende byggeprocessens underliggende rammers indvirkninger på mangler. Hvor
rammerne er byggeriets faser samt entrepriseformen og dens organisation. Hvorefter selve
mangelproceduren under udførelsesfasen samt ved aflevering analyseres.Dernæst skal det
kendes hvad der gøres for at finde og hindre mangler under byggeprocessen, ligeledes med
det vigtigt at kende den afleveringsprocedure der benyttes.

5.2.1 Byggeriets faser

Først ses der på faserne i byggeriet, og hvordan der kan opstå mangler i disse, hvor
byggeriets faser fremgår af figur 5.4. Til at starte med er der en programfase, hvor ideen
for byggeriet bliver til. I denne fase beskriver bygherren sine ønsker til byggeriet og dens
egenskaber i byggeprogrammet. Det er ligeledes i denne fase brugernes virkning er størst,
da bygherre prøver at få brugernes og egne interesser, behov og mål indført i byggeriet. Ved
at alle krav og ønsker er specifikt beskrevet, gør det, det nemmere for de involverede i de
næste faser at udleve dem. Aktiviteter der foregår under programfasen er, der bestemmes
og sættes rammer for; placering af byggeriet, byggeriets udseende, brugervenlighed, de
tekniske egenskaber, miljøforhold, sundhed og sikkerhed samt tid og økonomi. Det er
således disse rammer projekteringsfasen skal danne til et projekt. [Anlægsteknikforeningen,
2012] [Naldal, 2011]

Figur 5.4. Illustration af byggeriets faser - inspireret af [Naldal, 2011].

Projekteringsfasen, er hvor bygherres ideer, ønsker og krav bliver entydigt beskrevet
og tegnet. Mellem programfasen og projekteringsfasen foregår bestemmelsen af aktører.
Dette kan foregå ved hjælp af sent eller tidligt udbud. Sent udbud betyder at
projekteringsarbejdet udbydes efter programfasen hvor udførselsarbejdet udbydes først
efter projekteringsfasen. Her vælges normalt hoved- eller fagentreprise, hvor rådgiverdelen
udbydes for sig selv. Tidligt udbud betyder at både projekterings- og udførelsesfasen
udbydes sammen. Her vælges formen totalentreprise. Hvor der hyres en aktør til at
stå for både projektering og udførelse. Entrepriseformerne beskrives senere i afsnittet.
[Anlægsteknikforeningen, 2012]

Projekteringsfasen er hvor ingeniører, arkitekter eller entreprenører skal være med til at
skabe det projekt bygherren ønsker, og som opfylder de behov, krav og rammer beskrevet
i programfasen. Det vil sige; placering af byggeriet, byggeriets udseende, brugervenlighed,
de tekniske egenskaber, miljøforhold, sundhed og sikkerhed samt tid og økonomi bliver
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klarlagt. En vigtig faktor i denne fase er, at der bliver afsat nok tid til at færdiggøre fasen
inden udførelsesfasen. Da det er det projekterede som bygges efter i udførelsesfasen, og
mangler i projektmaterialet kan lede til misforståelser evt. større ændring på byggepladsen.
Flere af de interviewede byggeledere beskriver, at ikke færdigprojekterede projekter har
resulteret i større eller flere mangler på byggepladsen, se afsnit 5.4 på side 56, Interview.
Der kan ved totalentrepriser gøres brug af at integrere projekteringsfasen i udførelsesfasen,
dette betyder at entreprenørens indflydelse kan få projektet til at være mere medgørligt
i udførelsen. Ligeledes vil projekteringsfasen og programfasen også kunne integreres ved
hoved- og fagentrepriser, så der kommer bedre sammenspil mellem brugerne, bygherre og
de projekterende. Dermed øges chancen for at det af bygherre ønskede, bliver bygget. Det
der kommer ud af projekteringsfasen, er tegningsmateriale og tekniske beskrivelser, der er
detaljeret i den grad at de kan udføres ude på pladsen. [Anlægsteknikforeningen, 2012]

Udførelsesfasen er den fase, hvor fejlene kommer til at fremstå fysisk. Det er i denne
fase, at det projekterede bliver til et fysisk produkt. Det er vigtigt at der er stor fokus
på ens egen arbejde, og sørge for at alt bliver udført korrekt for at reducere antallet af
mangler. Egenkontrol eller rettere sagt kvalitetssikringen under byggeprocessen bidrager
til at mindske risikoen for mangler. Der er flere måde kvalitetssikring kan foretages
på, hvilket beskrives senere i dette afsnittet. Derudover skal der være fokus på er ens
afleveringsprocedure, som er den procedure der benyttes inden aflevering for at sikre, at
alt er lavet, som det skal. Det er i denne proces hvor sjakbajs, mester eller byggeleder
gennemgår byggeriet for mangler, og registrer det der skal laves inden bygherre går sin
endelig gennemgang ved aflevering. Processen skal være med til at reducere mangler ved
aflevering. Både kvalitetssikringen og afleveringsproceduren er redskaber, til at eliminere
og minimere manglerne.

Den sidste fase er driftsfasen, som dækker over perioden efter at byggeriet er taget i
brug. Det er i denne fase der foretages 1- og 5-års eftersyn, og dermed kan der registreres
mangler, der ikke var synlige eller fremstod ved aflevering. Derfor er det vigtigt at have
fokus på sin kvalitetssikring af arbejder, der senere bliver skjult i udførelsesfasen. Ligeledes
er det vigtigt, at der foretages kvalitetsbeviste valg af materialer, som kan holde i lang tid,
og er nemme at vedligeholde. Således der ikke sker skader og svigt kort efter aflevering.

Der skal derfor være fokus på mangler fra start til slut af projektet, og det er vigtigt at
have stor fokus på kvalitetssikring allerede fra projekteringsfasen helt til driftsfasen.

5.2.2 Entrepriseform

Entrepriseformen kan have indflydelse på hvilke parter, der har indvirkning på at
mangler forekommer. Organisationens opbygning og sammenhæng samt de juridiske
kontraktgrundlag, afhænger af bygherres valg af udbud og dermed entrepriseform.
De fire almindeligste entrepriseformer og organisationsopbygning er; hoved-, total- og
fag/storentreprise, alle som også bliver benyttet af de interviewede byggeledere. Der vil
i afsnittet blive beskrevet de forskellige entrepriseformers og interessenternes indvirkning
på mangler i byggeperioden.

Entrepriseformen totalentreprise benyttes ved tidligt udbud. Hvor bygherre har hyret en
totalentreprenør, der både har bygge- og projekteringsansvaret, således at det er totalen-
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treprenørens opgave både at lave projektmaterialet ud fra bygherres udbudsmateriale, og
efterfølgende stå for udførelsen. Det er derfor totalentreprenøren, der hyrer rådgiver ind
til at assistere med projektmaterialet. I denne form har bygherren lidt mindre ansvar, da
næsten alt er blevet overdraget til totalentreprenøren. Derved er bygherrens indflydelse
på projektet og mangler ikke så stor i denne form for entreprise. Det er derfor entrepre-
nøren, der står med ansvaret og dermed også ansvaret for mangler, også projekteringsfejl.
Projekteringsfejl kan stadig være rådgiverens fejl, men i forhold til bygherren er det en-
treprenørens ansvar. Ved aflevering vil en byggeleder fra totalentreprenøren gennemgå
arbejdet fra fagentreprenørerne inden aflevering. Fagentreprenørerne kan ligeledes have
foretaget en mestergennemgang. En mulig organisation for en totalentreprise er skitseret
på figur 5.5. [Anlægsteknikforeningen, 2012] [Naldal, 2011]

Figur 5.5. Visualisering af en mulig aftaleorganisationsopbygning af en totalentreprise - inspireret
af [Anlægsteknikforeningen, 2012].

Hovedentreprise, som bliver benyttet ved sent udbud, betyder at bygherre har hyret et
rådgiverteam, i form af arkitekter og ingeniør, til at lave projektmaterialet. Bygherren
har herefter indgået en aftale med en enkelt entreprenør til at stå for udførelsen af
byggeriet. Hovedentreprenøren har som regel en eller flere fagentreprenører, som kaldes
underentreprenør. Organisationen for hovedentreprise er skitseret på figur 5.6 på næste
side. I denne entrepriseform har bygherre større indflydelse på selve byggeriet, da han
har den almene kontakt til rådgiverteamet, der laver projektmaterialet. En bekræftelse
af dette er at de interviewede byggeledere beskriver, at bygherre er mere skyld i mangler
under en hovedentreprise, da bygherre har mere indflydelse på projektmaterialet. Hvilket
uddybes nede i afsnit 5.4 på side 56, Interview. Den øgede involvering af bygherre i
projektet, kan også lede til flere ændringer i løbet af udførelsesfasen, der kan give større
udfordringer for de udførende, og dermed øger sandsynligheden for mangler. Dette kan
være manglende beslutninger fra bygherre og rådgivers side i forhold til valg af farve,
udformning og materialevalg. Afleveringsproceduren ved hovedentreprise foregår ved, at
arkitekterne og rådgiverne står for tilsynet, det vil sige det er dem der kontrollere byggeriet
om der er mangler i forhold til projektmaterialet. Selvom de rådgivende står for tilsynet har
hovedentreprenøren stadig et ansvar for, at tingene bliver udført korrekt. Derfor foretager
entreprenøren selv kvalitetssikringen af byggeriet. [Anlægsteknikforeningen, 2012] [Naldal,
2011]
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Figur 5.6. Visualisering af en mulig aftaleorganisationsopbygning af en hovedentreprise -
inspireret af [Anlægsteknikforeningen, 2012].

De to sidste entrepriseformer er stor- eller fagentreprise, der ligeledes bliver benyttet ved
sent udbud. Her har bygherre hyret et rådgiverteam til at stå for projektering, samt
flere entreprenører som enten laver et fags arbejde (fagentreprise) eller flere fags arbejde
(storentreprise), til at udføre byggeriet. Til at styrer entreprenørerne kan bygherre vælge
flere muligheder, han kan hyre en professionel byggeledelse, som kan bestå af en eller
flere byggeledere til at varetage byggeriet, han kan få en af de rådgivende parter til
at have byggestyringen med i deres kontrakt, i form af totalrådgivning, eller han kan
varetage opgaven selv. Den mest almindelig på større og mere komplekse byggerier er
den første og anden mulighed med at ansætte et professionelt byggelederteam eller have
rådgiverne til at styre byggeopgaven. Den sidste type er mere benyttet til mindre og
almindelig byggeprojekter. Ved stor-/fagentreprise kan bygherre have stor indflydelse på
projektmateriale og byggeriet med tæt samarbejde med sit rådgiverteam. Rådgiverne fører
stadig tilsyn som ved hovedentreprise, men ved at der er ansat en byggeledelses til styring
af opgaven, vil der ligeledes foretages tilsyn og kvalitetssikring af arbejdets gang. Derfor
har både byggeledelsen og rådgiverne stor indflydelse på mangelhåndtering. Ved aflevering
af projektet vil både tilsynet, byggeledelsen og mester fra fagentreprenørerne, kunne
gennemgå byggeriet for mangler inden en endelig bygherregennemgang. En skitsering
af mulig organisation af en stor-/fagentreprise fremgår af figur 5.7 på næste side.
[Anlægsteknikforeningen, 2012] [Naldal, 2011]
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Figur 5.7. Visualisering af en mulig aftaleorganisationsopbygning af en stor-/fagentreprise -
inspireret af [Anlægsteknikforeningen, 2012].

5.2.3 Kvalitetssikring

Gennemgang for mangler under byggeprocessen kan betegnes som egenkontrol eller
kvalitetssikring. Det er vigtigt at dokumentere at ens eget arbejde er udført korrekt,
således der efterfølgende kan dokumentere at arbejdet er udført i overensstemmelse med
de påkrævet kvalitetskrav i projektmaterialet. Udover dette vil byggeledelsen, tilsynet
og bygherren ligeså kontrollere, om det der rent faktisk bliver udført, også er korrekt,
for at kvalitetssikre arbejdet. Dette gøres fordi de har det større indblik i det fulde
projektmateriale frem for de enkelte fagentreprenører, der til dels kun koncentrerer sig om
sit eget arbejde. Bygherre kan fastsætte krav til omfanget af entreprenørernes egenkontrol
og kvalitetssikring ved udbuddet. Dette er med til at sikre at bygherre får en vis kontrol af
byggeriets udførelse, og dermed et projekt med bedre kvalitet. Ligeledes er det et lovkrav
ved statslige og statsstøttede byggerier at der benyttes kvalitetssikring. [Boligministeriet,
1992] [Dansk Byggeri, 2014]

Kvalitetssikring er en løbende proces gennem byggeriet, og der findes utallige måde at gøre
det på. Det afhænger som regel af flere forskellige faktorer, som byggelederen/entrepre-
nørens holdning og adfærd, entreprenørvirksomhedernes kulturer og økonomiske formåen,
her med henblik på de teknologier eller redskaber de har til rådighed. Ligeledes har kom-
munikationsvejene og organisationens opbygning, samt selve opgaven en indvirkning til,
hvordan tingene bliver gjort. Som regel har hver virksomhed eller de enkelte personer, en
standard metode at gøre tingene på. Hver af de virksomheder, som er tilknyttet sagen,
benytter måske hver deres system til registreringen af mangler eller kvalitetssikringen.
En af de lovpligtige ting at have med i sin kvalitetssikring ved statslige og statsstøttede
byggerier, er kvalitetshåndbogen. Denne indeholder blandt andet, resultater fra proces- og
projektgranskning, en redegørelse over hvordan selve kvalitetssikringen vil udføres, kon-
trolplan, modtagerkontrol samt proces- og slutkontrol. Hvor kontrolplanen er en oversigt
der fortæller hvor meget kontrol en virksomhed vil foretage ved modtager- og proceskon-
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trol. Modtagerkontrol er en kontrol af materialerne der er beskrevet i udbudsmaterialet,
der skal kontrolleres samt de materialer entreprenøren selv vælger at kontrollere. Proces-
kontrol er en kontrol af bygningsdele eller arbejde der er beskrevet i udbudsmaterialet,
der skal føres kontrol af, samt de processorer virksomhedens selv vælger at kontrollere.
[Dansk Byggeri, 2014]

Levitts model beskriver sammenhængen mellem struktur teknologi, aktører og opgave.
Med struktur menes der kommunikationsvejene og organisationens opbygning, med
teknologien, er det de redskaber, der er til rådighed. Aktører er de mennesker der arbejder i
virksomheden eller på opgaven, hvor de karakteriseres ud fra deres kvalifikationer, holdning
og værdier. Modellen beskriver at alle sammen er afhængige af hinanden, det vil sige
at hvis der ændres ved teknologien, vil det have virkning og konsekvenser for struktur,
opgave og aktører. Det er derfor vigtigt at tænke på sammenhæng mellem delene, således
byggepladsen arbejder har samme holdning og værdier. Ligeledes kan der med fordel
benyttes ens teknologier således alle mangelregistreringer og egenkontroller er samlet i et
system, som alle har adgang til. Organisationen er opbygget således at kommunikationen
er bedst mulig og ikke går tabt, fra bygherre til den udførende håndværker. Ligeledes at
det hele passer til den opgave der skal løses, og at alle er med på og hvad opgave de skal
løse. Levitts model fremgår af figur 5.8. [Bakka og Fivelsdal, 2010]

Figur 5.8. Visualisering af Levitts systemsmodel [Bakka og Fivelsdal, 2010].

Der findes i dag mange forskellige digitale løsninger (Ajour, Digitjek, Fotodoc, Capture) til
registrering af mangler. Programmerne ligner hinanden, og er alle digitale redskaber, der
kan benyttes på enten smartphone eller tablet. Her kan byggelederen tage et billede ude på
pladsen, registrer hvor og hvad det er med det samme, hvormed den udførende entreprenør
med det samme har adgang til informationen. Bygherre kan her være med til at påvirke
valget af programmet, ved at skrive det ind i udbuddet eller selv levere programmet,
og dermed skabe kontinuitet i projektet med henblik på informationsformidling. En af
de foretag der blevet indført i forbindelse med teknologier i forhold til udbud, er at
alle offentlige udbud skal tegnes i 3D-programmer og benytte digital udbudsmateriale
og projektdatabaser. Dette skal være med til at mindske mangler og derved gøre det
nemmere at bygge. Et af de nye 3D-redskaber er BIM-programmer (Building Information
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Modeling) som blandt andet skal være med til at automatisk kunne lave kollisionstest af
installationsfagene, samt styre tiden og ressourcerne helt ned i detaljer. [Eastman et al.,
2011] [Svidt, 2014]

Aktørernes store synder vedrørende mangler er holdningen til tingene. Det er derfor vigtigt
at skabe en fælles kultur, forståelse og holdning til mangler på pladsen, således at alle
agerer ens og efter samme værdier. Ligeledes er det vigtigt at instruere samt give det
rigtige information videre ned gennem kæderne, således dem der bygger rent faktisk ved,
hvad de skal.

5.2.4 Afleveringsprocedure

Når et byggeri skal afleveres forbereder entreprenører, rådgivere og håndværkere sig på
at gøre det sidste færdig, således at mængden af mangler minimeres ved afleveringen.
Ved selve afleveringen gennemgår bygherre eller hans rådgiver byggeriet for mangler,
og det er de mangler bygherre notere ved denne gennemgang entreprenøren hæfter for
ved aflevering, se afsnit 4 på side 27, Problembeskrivelse, for mere omkring reglerne for
mangler ved aflevering. For at mindske eller eliminere mangler i byggeriet ved aflevering,
gør entreprenøren nogle forberedelser og bestemte processer inden. Det er disse processor,
der kan beskrives som afleveringsprocedure. En sådan procedure fremgår af figur 5.9, som
består af en mester-, byggeleder- og bygherregennemgang.

Figur 5.9. Visualisering af en afleveringsprocedure.

Først gennemgår mester fra fagentreprenørerne deres eget arbejdet, og derefter kommer
der en udbedringsperiode, hvor de mangler, der blev fundet, bliver udbedret. Dernæst
gennemgår byggelederen fra total-/hovedentreprenøren eller byggeledelsen samt de
tilsynsførende rådgiver byggeriet for mangler, og igen er der en udbedringsperiode
efterfølgende. Denne periode kaldes byggeledergennemgangen. Efter denne gennemgang
og udbedring skulle der være en begrænset mængde mangler, når bygherre gennemgår
byggeriet.

En vigtig faktor, for at denne procedure kan lade sig gøre, er tid. Da den kræver en større
mængde tid, til at kunne gennemføre proceduren til fulde. Derfor vil det være fordelagtigt
at have det med allerede i tidsplanlægning, således at der er afsat tid til gennemgangene
og den efterfølgende udbedringsperiode.
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En nyere form for afleveringsprocedure er, at der indføres en før-aflevering. Proceduren går
ud på at der foretages stadeopgørelser i forbindelse med afleveringen, og en ca. en måned før
afholdes der en før-aflevering, hvor bygherre eller hans rådgiver gennemgår stade og laver
en besigtigelse af byggeriet. Der aftales hvorledes det sidste arbejde bliver behandlet inden
aflevering. Ved afleveringsforretning foretages en gennemgang af byggeriet med henblik på
den liste, og den stade der blev lavet på før-aflevering. Hvis der ingen væsentlige mangler
er, vil bygherre overtage ansvaret, og hvis der er mindre mangler, så udbedres de indenfor
en aftalt periode, aftalt ved aflevering. [Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg, 2009] For
beskrivelsen for væsentlige mangler samt hvordan afleveringsforretningen forløber se
afsnit 4 på side 27, Problembeskrivelse. Proceduren skal være med til at afhjælpe
problematikken omkring mangler ved aflevering, ved at tage fat i det før aflevering.
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5.3 Byggeriets Evaluerings Center

Dette afsnit ser nærmere på forholdene og tendenserne for mangler, der bliver registeret
ved aflevering af byggeprojekter. Byggeriets Evaluerings Center (BEC) indsamler data fra
alle offentlige byggerier, samt private der frivilligt indrapporterer [Byggeriets Evaluering
Center]. Der redegøres for de økonomiske konsekvenser for mangler, og hvilke tendenser
der er i antallet af mangler ved afleveringen af byggerier.

Projektets samarbejdspartner BEC har udleveret over 4.100 indrapporterringer fra for-
skellige byggerier, se digitalappendiks ”BEC dataudtræk om mangler”. Indrapporteringer
er lavet af bygherre og entreprenørerne fra byggesagerne, og danner grundlag for karakter-
givningen af entreprenørerne. Indrapporteringerne inkluderer sager vedrørende tilbygning,
ombygning, renovering og nybyggeri. Byggerierne er opført i perioden 2004 til 2014 med
en gennemsnitlig byggeperiode på cirka 10 måneder. Der er inddraget byggesager af alle
entrepriseformerne, beskrevet i delafsnit 5.2.2 på side 41, ”Entrepriseform”. Det brede ud-
snit af byggerierne samt mængden gør, at det vurderes til at være en meget repræsentativ
stikprøve til en tværsnitsanalyse af byggerier i Danmark.

Antallet af mangler fra hvert byggeri er opdelt i tre kategorier; kosmetiske mangler, mindre
alvorlige mangler og kritiske og alvorlige mangler. Manglerne inddeles i kategorierne
efter en vurdering af henholdsvis de byggetekniske og af de form- og funktionsmæssige
konsekvenser, se tabel 5.1. De byggetekniske konskvenser vurderes på hvorvidt der er risiko
for, at manglen giver alvorlige konstruktionsmæssige skader, og om udbedringen kan have
konsekvenser for konstrukionen. Form- og funktionsmæssige konskvenser indebærer, at
der er tale om kosmetiske mangler eller om manglen forhindrer bygherre eller brugerne i
at benytte byggeriet, samtidig ses der på hvorvidt udbedringen vil afskære bygherre eller
brugerne fra at anvende byggeriet i en væsentlig grad. [Byggeriets Evaluerings Center,
2015]

Kategorier for manglers alvorlighed

Kosmetiske
mangler

Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning.
Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele
påvirkes ikke.

Mindre
alvorlige mangler

Mangler med mindre byggeteknisk betydning. Levetiden for
denne og, eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat,
hvis manglen ikke, udbedres.

Alvorlige
og kritiske mangler

Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning. Levetiden
for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat,
hvis manglen ikke udbedres.

Tabel 5.1. Tabel over mangelkategoriseringen af mangler [Byggeriets Evaluerings Center, 2015].
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Den økonomiske værdisættelse af manglerne er foretaget som et skøn, og udtrykker
omkostningerne til timelønninger samt materialeforbrug i forbindelse med udbedringen
af manglerne. Værdierne oplyst i 2004 priser eksl. moms. Danmarks statitisk oplyser at
Forbrugerprisindekset i 2004 var 108,3 (2000 = 100) [Danmarks Statitisk]. Indekset er
steget til 131,5 i marts 2015. Det giver en stigning på 21,65 % i værdi siden dengang.
Alle oplyste værdier fra BEC er regnet fra 2004 priser til 2015 priser, inden anden
databehandlingen er sket.

Den økonomiske værdisættelse er lavet som en samlet vurdering af manglerne, så de
økonomiske konsekvenser for hver af de forskellige typer af mangler står ikke klart. Disse
findes ved at samle alle de sager, hvor kun en enkelt type mangler optræder. Det er
derefter muligt at komme et plausibelt estimat af den økonomiske konsekvens af en enkelt
mangeltype.

Ud af alle byggesagerne er der er 1.184 sager kun med kosmetiske mangler, hvor samlet er
35.142 mangler registreret. Den økonomiske værdisættelse fra hver sag fordeles i forhold
sagens mangler, for derved at finde værdisættelsen af en kosmetisk mangler. For at
modvirke at enkelte ekstreme sager forvrænger det generelle billede frasorteres de laveste
og øverste 5 % af mangler. De 5 % af det samlede antal mangler svarer til de første
45 sager og de øverste 243 sager, efter at have rangeret værdisættelserne af mangler
efter størrelse. Dermed kan de økonomiske konsekvenser for en enkelt kosmetisk mangel
værdisættes til en gennemsnitlig værdi på cirka 930 kr. Fordelingen af de gennemsnitlige
økonomiske værdisættelser ses på figur 5.10 på den følgende side. Som det fremgår af
figuren ligger de hyppigste gennemsnitlige værdisættelser under 1.000 kr, men af de
frasortede ekstreme værdier har der været værdier op til 245.000 kr for en enkelt kosmetisk
mangel. Værdisættelsen på 930 kr. vurders derfor til at være et plausibelt bud, men
kosmetiske mangler kan forekommer til langt højere værdier.
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Figur 5.10. Fordeling af den økonomiske værdisættelse af en kosmetisk mangel.

De økonomiske konsekvenser for en enkelt mindre alvorlig mangel værdisættes efter samme
metode, som ved den kosmetiske mangel. Der her bliver baseret på 188 byggesager med
i alt 6.905 registrede mangler. De 5 % af det samlede antal manglerne svarer de første
4 sager og de sidste 47 sager, efter at have rangeret værdisættelserne af mangler efter
størrelse. En mindre alvorlig mangel er værdisat til en gennemsnitlig værdi på cirka 2.090
kr. Fordelingen af de gennemsnitlige økonomiske værdisættelser ses på figur 5.11 på næste
side. De gennemsnitlige økonomiske værdisættelser af mindre alvorlige mangler optræder
i større grad under 2.000 kr., dog er der i den frasorterede data observeret økonomiske
konkvenser på op til 850.000 kr for enkelt mindre alvorlig mangel.
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Figur 5.11. Fordeling af den økonomiske værdisættelse af en mindre alvorlig mangel.

Antallet af sager der kun har haft alvorlige og kritiske mangler er blot 12, hvilket gør
usikkerheden af de økonomiske konsekvenser betydeligt større. Det vurderes at være mere
retvisende at beregne værdisættelsen udfra de fundne værdisættelser af en kosmetisk og en
mindre alvorlige mangler. Fremgangsmåde består i at fratrække de kosmetiske og mindre
alvorlige mangler fra den samlede økonomiske værdisættelse på hver af byggesagerne,
der indeholder mangler. Fx hvis et byggeri har fire kosmetiske mangler og tre mindre
alvorlige mangler og en kritisk og alvorlig mangler med en økonomisk værdisættelse på
20.000 kr. En kosmetisk mangel koster ca. 1.000 kr. og en mindre alvorlig koster ca. 2.000
kr., betyder det at den kritiske og alvorlige mangel kan værdisættes til ca. 10.000 kr. De
udfald som giver et negativt resultat for værdisættelsen af en kritisk og alvorlig mangel
medtages ikke, da dette er en urealistisk pris for de økonomiske konsekvenser. Efter at
have frembragt den nye stikprøve for værdisættelsen, fjernes de øverste og laveste fem
byggesager for at sikre at enkelte ekstreme stikprøver ikke påvirker resultatet. En kritisk
og alvorlig mangel værdisættes til en gennemsnitlig værdi på cirka 59.700 kr. Fordelingen
af de gennemsnitlige økonomiske værdisættelser ses på figur 5.12 på den følgende side.
De gennemsnitlige økonomiske værdisættelser af kritisk og alvorlig mangel forekommer,
som ved de to øvrige mangeltyper, ofte ved en lavere værdisættelse, i dette tilfælde under
30.000 kr. Værdisættelsen af mangeltypen til cirka 59.700 kr., vurderes til være meget
repræsentativ der de økonomiske konsekvenser i de frasorterede byggesager er observeret
op til 1.400.00 kr.
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Figur 5.12. Fordeling af den økonomiske værdisættelse af en kritisk og alvorlig mangel.

De indrapportede byggesager er primært fagentrepriser med en entreprisesum på op til to
mio. kr., se figur 5.13 på næste side, dog er det tilstrækkeligt med byggesager over dette
beløb og af andre entrepriseformer til at kunne vise nogle generelle tendenser i antallet
af mangler. Da antallet af kosmetiske mangler overstiger antallet af mindre alvorlige og
kritisk og alvorlige mangler, medtages graferne for kosmetiske i det efterføgende selvom
tendenserne forekommer for alle typer af mangler, se appendiks D på side 123.

Antallet af mangler stiger i forhold til størrelsen af entreprisesummen. Dette er en forventet
tendens, da større sager generelt indeholder flere materialer, større områder, flere folk og
mere komplicerede processer end der forekommer på mindre byggesager. Denne tendens
forekommer, uanset hvilken entrepriseform der benyttes, se figur 5.14 på næste side.
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Figur 5.13. Fordeling af indrapportede byggesager i forhold entreprissummer og entrepriseform.

Figur 5.14. Fordeling af kosmetiske mangler i forhold til entreprissummer og entrepriseform.

53



BL4 - Gruppe 3 5. Analyse

Ved at se på antallet af mangler fordelt på antallet af millioner entreprisesummen, danner
der sig et mere jævnt billede af forekomsten for mangler, se figur 5.15. Det kan vurderes
at der forekommer cirka fire kosmetiske mangler for hver million entreprisen er på. Dette
medfører at en byggesag på 10 mio. kr vil opleve 40 kosmetiske mangler af 930 kr.
stykket og dermed ca. 37.000 kr. at hente ved at eliminere antallet af mangler alene for
de kosmetiske mangler. For de øvrige to mangeltyper vurderes det at der forekommer
omkring 0,9 mindre alvorlig mangel og 0,08 kritisk og alvorlig mangel for million af
entreprisesummen. Det giver 9 mindre alvorlige mangler og næsten 1 kritisk og alvorlig
mangel. Den samlede økonomiske værdisættelset af mangler på en entreprise på 10 mio.
kr. er således omkring 104.000 kr, svarende til 1 % af entreprisesummen.

Denne tendens i antallet af mangler per million af entreprisesummen forekommer på
tværs af entrepriseformer, og er også gældende omend der er tale om nybyggeris- eller
renoveringsprojekter. Som det kan ses af figur 5.16 på næste side.

Figur 5.15. Fordeling af antal kosmetiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum.
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Figur 5.16. Fordeling af antal kosmetiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum.
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5.4 Interview

For at verificere at mangler på byggepladsen er et problem, samt at finde de generelle
årsager og værste konsekvenser, er der blevet holdt interview med 15 byggeledere over
hele landet, som har stået i spidsen for total-, hoved-, stor- og fagentrepriser indenfor
boligbyggerier, renoveringsopgaver og erhvervsbyggerier. Byggelederne er på tidspunkterne
for interviewene i vidt forskellige stadier af byggerierne, rækkende fra opstartsfasen og
etablering af råhus til aptering og afleveringsfasen, således hele udførelsesfasen er afdækket.
Interviewene danner grundlag for analysens fundne problematikker. Der er foretaget
interview over to omgange, hvor 12 af byggelederne deltog til andet interview. Mellem
de to interview har der været en periode på 2 - 3 uger, i denne tid har byggelederen
fået til opgave at notere mangler opdaget på byggepladsen. Dette gøres for at se om der
danner sig nogle mønstre, for de mangler der bliver opdaget, samtidig med at årsagerne
og virkningerne bliver klarlagt. Definitionen af mangler er beskrevet i kapitel 2 på side 21,
”Svigt, fejl, mangler og skader”.

Byggelederne ses som eksperter indenfor området mangler og dens håndtering, da dette
er en del af deres job som byggeleder. Derfor ses deres svar som troværdige kilder til at
kunne finde hovedårsagen til mangler, og hvilke konsekvenser det i værste fald kan have.
Byggeledernes svar bygger på deres erfaringer og viden, holdning, socialstatus, uddannelse,
karriere og den virksomhed de er i. Byggeledernes svar vurderes kritisk i forhold til, at
deres svar kan være baseret på enkeltsager eller anden tolkning af spørgsmålene samt
nedtoning af problematikker for at skåne virksomheden.

5.4.1 Første interview

Det første interview handler om at danne et fundament for byggelederens erfaring,
adfærd, holdning og deres viden omkring mangler. Byggeledernes baggrund, i form af
udannelse, år i branchen og antal sager arbejdet med, danner baggrund for hans erfaringer.
Adfærdsspørgsmålene skal være med til at danne overblik over, hvilke mangelprocedure
der bliver benyttet, samt hvad der gøres for at følge op på mangler. Holdningen til mangler
vil blive belyst med at få byggelederens egen synspunkt på det, ligeledes med at kulturen
omkring mangler i organisationen og virksomheden bliver afklaret. Derudover klarlægges
det om mangler er et generelt problem, og hvilke interessenter der kan være med til at
afhjælpe problemet. Byggelederens viden bruges til at afklare om mangler har indvirkning
på kvaliteten, tiden, økonomien, og om de er klar over hvem der påvirkes af manglerne.
Spørgsmålene der bliver stillet, samt de tanker der ligger til grund for spørgsmålene
fremgår af appendiks A på side 115, og svarende fra byggelederne fremgår af appendiks E
på side 127, og er disse svar dette afsnit bygger dataene på.
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Baggrund

Baggrunden for de enkelte byggeleders expertviden bygger på, hvilken uddannelse de har,
hvor mange år de har været i branchen og hvor mange sager de har arbejdet med. Dette
er med til at danne en grundlag for deres erfaringer og viden.

Ud af de 15 interviewede byggeleder er der 12 bygningskonstruktør, hvor ni af dem har en
tømreruddannelse først og to med bygningssnedkeruddannelse. Derudover er der to, der
har en tømreruddannelse, og en der har en bygningsingeniøruddannelse.

Byggeledernes år i byggebranchen går fra 2 til 44 år, hvor det gennemsnitlige år i branchen
ligger på ca. 16 år. Fordelingen af erfaringerne som byggeleder har fremgår af figur 5.17.
Byggelederne har brugt et til to år pr. byggesager, mens de har været i byggebranchen.
Hvilket giver et spænd fra 2 til 40 sager i løbet af deres tid som byggeleder. Endvidere
havde to af byggelederne arbejdet med flere sager end de 40, dette skyldes de har arbejdet
med masser af små sager. De to har henholdsvis været med til 50 og 500 sager. Det
gennemsnitlige antal sager arbejdet med, hvis der ses uden om de to, ligger på omkring
13.

Figur 5.17. Fordeling af de interviewede byggelederes år i byggebranchen.

Generelt har de interviewede været flere år i branchen, og haft en til to nye sager hvert
andet år. Der er bred spredning af erfaringer fra byggelederne, hvilket giver en god varians
af viden.

Adfærd

Med adfærd menes der den færden, der udspiller sig på byggepladsen i forbindelse med
håndtering og forebyggelsen af mangler. Spørgsmålene tager udgangspunkt i hvornår og
hvordan byggepladsen gennemgås for mangler, og hvilke tiltag byggelederne foretager sig
for opfølgningen. Dette gøres for at danne et overblik over de afleveringsprocedurer der
benyttes, og hvad de gøres for at kontrollere mangler.
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Halvdelen af byggelederne ser mangelgennemgangen i processen som løbende og en del af
kvalitetssikringen, hvilket stemmer godt overens med procesbeskrivelsen i delafsnit 5.2.3
på side 44, Kvalitetssikring. Endvidere foregår mangelgennemgangen inden aflevering
af byggeriet, også kaldet afleveringsproceduren. Nogle af byggelederne benytter sig af
fasegennemgange af byggeriet. Hvilket betyder at når en delopgave er færdigt, bliver det
gennemgået om alt er lavet korrekt. Endvidere benytter enkelte af byggelederne sig af at
lave en mock-up. En mock-up består af en til en model af et bygningsafsnit, der bruges
til at foretage en forventningsafstemning mellem bygherre, rådgiver og de udførende.
Til kvalitetssikring eller mangleregistreringen benytter en større del af byggelederne
sig af digitale programmer, som Ajour, Digitjek og Capture. Programmerne er med til
effektivisere mangelregisteringen og kvalitetssikringen. De fleste af byggelederne mener at
opfølgningen af manglerne stadig skal foregå fysisk.

Afleveringsproceduren der bliver benyttet på byggepladserne er lidt forskellige, men den
mest benyttede er metoden, der blev beskrevet i delafsnit 5.2.4 på side 46, ”Afleveringspro-
cedure”. Hvor første del er, at underentreprenøren laver en mestergennemgang og udbedre
de registrerede mangler. Derefter foretager byggelederne eller tilsynet en gennemgang, med
en efterfølgende udbedringsperiode, inden bygherre til sidst foretager den endelig afleve-
ringsforretning benævnt bygherregennemgang. Proceduren fremgår af figur 5.18. Enkelte
af byggelederne benyttede proceduren uden mestergennemgang, og andre benyttede den
med en førgennemgang med bygherre.

Figur 5.18. Eksempel på en typisk afleveringsprocedure.

En enkelt byggeleder, Byggeleder nr. 3, benytter sig af en delaflevering, hvor byggeriet
er delt op i tre etaper. Hver etape skal afleveres før den endelige afleveringsforretning.
Måden afleveringsproceduren foregår på, er at en måned inden bygherregennemgang
(delaflevering), foretager byggelederen sin gennemgang, og efterfølgende bliver manglerne
udbedret. Dernæst er der en periode på 50 dage hvor bygherre foretager sin gennemgang og
de resterende dage er udbedringsperiode. I den sidste etape foretages der en delaflevering
et halvt år før afleveringsforretningen, og derfor er der rig mulighed for at få udbedret alle
mangler.

En enkelt afleveringsprocedure skiler sig ud fra de andre. Proceduren bliver brugt på
en renoveringssag af Byggeleder nr. 5, hvor flere boligblokke skal renoveres. Når en
opgang er færdiggjort, går en enkelt person opgangen igennem for mangler og udbedre
manglerne undervejs. Kun de større mangler eller dem personen ikke selv kan udbedre, skal
underentreprenørerne selv tilbage og udbedre. Ifølge Byggeleder nr. 5 er dette den bedste
måde at håndtere mangler på, han har erfaret indenfor renoveringsopgaver. Proceduren
gør at der ikke er mangler eller meget få mangler ved aflevering af opgangene. Derved
stoppes fremdriften af de øvrige arbejder ikke i forbindelse af mangeludbedring.
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Holdning

Holdningen skal være med til at klarligge byggeledernes standpunkt til mangler, samt
egenproduktion og underentreprenørernes i forhold til hinanden. Ligeledes bekræfte at
mangelhåndtering kan være bedre, og virksomhedernes har en politik mod mangler.
Derudover skal holdingen være med til at definere om mangler fylder meget på
byggepladsen, samt hvem der kan være med til at reducere dem.

Alle undtagen to byggeleder mener, at håndteringen af mangler kan være bedre. De to der
ikke mener dette, skyldes at den enkelte sag de sidder på, hvor det ikke kan være bedre.
Derfor kan det vurderes, at der godt kan findes nye og bedre løsninger til at håndtere
mangler. Den generelle holdning til mangler er, at det er irriterende at stå med og utrolig
tidskrævende.

Der er en blandet holdning hos byggelederne omkring hvordan holdningen, hos henholdsvis
egenproduktion og underentreprenøre, er til mangler. Flere siger at det afhænger af
personerne, som udgangspunkt arbejdes der gerne med de samme underentreprenør, og
derfor er underentreprenørenes holdningen til mangler inden kendte og tilfredsstillende.
Selvom holdningen er god ved langt de fleste, så fylder dem med den dårligere holdning
utrolig meget i processen. En af grundene til at byggelederne mener, at der er en forholdsvis
god holdning mellem både egenproduktion og underentreprenøre, er at håndværkerne godt
ved, at der ingen der tjener på at lave tingene om, og at det er en stor udgift både
tidmæssigt og økonomisk for dem. En af byggelederen kommer med et godt eksempel på
en underentreprenør, der stort set aldrig har mangler. Dette skyldes blandet andet stor
fokus på egenkontrol, men ligeså meget at han kommer med tingene i god tid ved at
være se frem på de næste arbejdsområder. Eksempler på komplikatoner kan være at hans
arbejdsgrundlag ikke er i orden, eller at han kan se, der ville være nogle kollisioner med
hans arbejde. Generelt har virksomhederne fokus på mangler, og over halvdelen stræber
efter at aflevere mangelfrit. Nogle af virksomhederne benytter karakterer fra Byggeriets
Evaluerings Center (BEC), som pejlemærke for succes.

For at danne overblik over om mangler er et problem på byggepladsen, samt hvilke
interessenter der kan være med til at forebygge mangler, har byggelederne vurderet om
hvorvidt mangler fylder meget på byggepladsen, og om håndværker, entreprenør, rådgiver
og bygherre kan være med til at forebygge mangler. Bedømmelsen for svarene blev gjort
ud fra en 4-trinsskala der går fra meget uenig, uenig, enig til meget enig. Svarene fremgår
af figur 5.19 på næste side.
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Figur 5.19. Graf over byggeledernes bedømmelse af byggeriets udførende parters evne til at
forebygge mange mangler, samt hvorvidt mangler fylder meget på byggepladsen
generelt.

Som det fremgår af svarene, er byggelederne enig i at mangler fylder meget, de tre der ikke
mener dette, skyldes at mangler ikke fylder meget på deres nuværende byggeplads. Den
ene der er meget uenig skyldes, at han overhoved ikke har med mangler at gøre grundet
afleveringsproceduren på sin aktuelle sag.

Det fremgår at de to parter byggelederne med stor enighed mener, kan hjælpe til at
forebygge mange mangler, er håndværkerne og entreprenøren. Derudover er byggelederne
enig i at rådgiver, kan være med til at forebygge mangler. Der er lidt splittelse omkring,
hvorvidt bygherre kan forebygge mange mangler. Byggelederne mener at det afhænger af
bygherren, er han meget aktiv, er det hovedentreprise eller totalentreprise, samt er det en
professionel bygherre. Er det en professionel bygherre som er aktiv i en hovedentreprise,
så mener byggelederne at bygherre har stor indflydelse på at kunne forebygge mange
mangler. Som beskrevet i delafsnit 5.2.2 på side 41, ”Entrepriseform”, så har bygherre
mere indflydelse på projektet ved en hovedentreprise frem for ved en totalentreprise,
da bygherre ved totalentrepriser har hyret en enkelt part til at stå for det hele, både
projektering og udførelsen. Det kan vurderes at alle parter kan være med til at forebygge
mangler, også bygherre hvis han er aktivt involveret i projektet.

Viden

Vidensspørgsmålene skal være med til at afklare manglers indvirkning på tid, økonomi
og kvalitet. Det er disse tre parameter der indgår i projekttrekanten, en ekstra dimension
tilføjes til denne, i form af kulturen som indebærer holdningen, adfærden og værdier hos
de deltagende parter i projektet. Projekttrekanten illustrerer sammenhængen mellem de
tre parametre, og viser at en stimulering af en enkelt eller to vil ske på bekostning af
resten. Kulturen blev behandlet under holdning, hvor byggeledernes og underentreprenørs
holdning bliver redegjort samt virksomhedens holdning til mangler. Projekttrekanten
fremgår af figur 5.20 på næste side. Først undersøges om tiden, kvaliteten og økonomien
påvirkes af mangler, efterfølgende vil hovedårsagen til mangler blive redegjort. [Naldal,
2011]
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Figur 5.20. Illustration af projekttrekanten med tilføjelse af kulturen [Naldal, 2011].

Det økonomiske aspekt for mangler blev påvist i afsnit 5.3 på side 48, ”Byggeriets
Evaluerings Center”. Hvor det fremgik at mangler ved aflevering havde økonomiske
konsekvenser. De fleste virksomheder tilstræber at aflevere mangelfrit, og flere af sagerne
fra BEC er også mangelfrie byggerier, men dette betyder ikke, at der ikke har været
mangler. Disse mangler er blot blevet udbedret inden aflevering enten før eller under
afleveringsproceduren. Disse mangler har stadig tilnærmelsesvis den samme økonomiske
konsekvens, som når de bliver opdaget ved afleveringen. Byggelederne giver os til kende
at der er økonomiske konsekvenser i mangler, hvor mange af byggelederne vurderer at
mangler koster 1 - 2 % af entreprisesummen. Generelt er det ikke entreprenøren selv
der har de store udgifter til mangler ud over lønnen til byggelederne, som bruger deres
tid på kvalitetssikring og afleveringsproceduren, men derimod underentreprenøren, hvor
Byggeleder nr. 14 vurderer de bruger mange penge på udbedring af mangler.

Kvaliteten bliver også påvirket af mangler, her vurderer byggelederne at reparationer,
lappeløsninger osv., har en indvirkning på kvaliteten. Hvor mangler i form af svigt og
brud, ses som den største påvirkning på kvaliteten. Halvdelen af byggelederne mener ikke,
der er den store ændring i kvaliteten ved finish mangler, så som malerarbejde.

Tiden er en vigtig faktor i forhold til håndtering og udbedring af mangler i form af
kvalitetssikring, opfølgning og ad-hoc opgaver til projektet. Det er et spredt billede for,
hvor meget tid de enkelte byggeledere vurderer de bruger, men de mener det er utrolig
tidskrævende.

Byggelederne vurderer ud fra deres erfaringer hvad hovedårsagerne til mangler er. På
figur 5.21 på næste side fremgår et diagram over de forskellige hovedårsager.
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Figur 5.21. Graf over hovedårsagerne til mangler.

Kommunikationen gennem leddene fra bygherre helt ud til håndværkeren og projektma-
terialet, som enten er manglende, ikke færdiggjort, ubenyttet eller mangler granskning,
ses som de to helt store årsager til mangler. Dernæst kommer holdningen og tids- og
økonomiskpres. Til sidst kommer manglende kvalifikationer, omhyggelighed, menneskelig
fejl og byggestyringen. Manglende omhyggelighed skal forstås sådan, at mennesker gene-
relt mangler de sidste for at kunne udføre deres arbejde til fulde, her med henblik på
manglende viden, vilje, evne og tid.

Mangler påvirker altså tiden, økonomien samt kvaliteten. Årsagerne til mangler er en bred
vifte, hvor mange af årsagerne hænger sammen. Tid og økonomi hører ofte sammen, men
tiden hænger også sammen med menneskelig fejl, er folk presset er der større chance for de
laver fejl og tiden er også en af faktorene i manglende omhyggelighed. Dårlig byggestyring
kan skyldes manglende tid, kvalifikationer eller dårlig kommunikation. Projektmaterialet,
som er en af de større årsager, skyldes at de øvrige hovedårsager forekommer hos rådgiver.
De seks hovedårsager til mangler er dermed; tidspres, menneskelig fejl, miskommunikation,
holdning, manglende kvalifikationer og økonomisk pres.
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5.4.2 Andet interview

I tiden mellem første og andet interview, skal byggelederne notere mangler fra deres
nuværende projekt, således de kan benyttes til at finde mønstre eller generelle mangler. Det
andet interview tager udgangspunkt i viden fra første interview, hvor første del interviewet
omhandler selve afleveringsprocessen. Derefter ses der på årsagerne til mangler, hvem er
skyld i mangler, hvilke hovedårsager spiller den største rolle hos henholdsvis rådgiver og
håndværker. Hvor de seks hovedårsager til mangler er fundet i første interview. Efter
hovedårsagerne er klarlagt redegøres der for hvilke konsekvenser som anses for at være
de værste. Efter dette tager interviewet fat i de udfyldte mangellister fra byggelederne og
generelle tendenser, erfaret af andre byggeledere. Spørgsmålene og tankerne bag fremgår
af appendiks B på side 119, og byggeledernes svar fremgår af appendiks E på side 127.

Processen

Selve afleveringsproceduren og processen byggelederne foretager for at håndtere mangler,
bliver klarlagt under første interview. Hvor andet interview skal være med til at klarligge,
hvad der kan gøres for at optimere de nuværende afleveringsprocedurer, for at gøre dem
til den ideelle afleveringsprocedure.

Under første interview bliver der fundet tre forskellige afleveringsprocedurer; Den typiske
bestående af mester-, byggeleder- og bygherregennemgang, aflevering med multisjak og
føraflevering. Disse tre procedurer opstilles i forhold til den simple aflevering direkte til
bygherre, hvor der ses på fordelene og ulemperne ved afleveringsproducerene, se tabel 5.2
på den følgende side. Data for fordelene og ulemperne stammer fra interviewne med
byggelederne.
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Tabel 5.2. Sammenligning af nyere afleveringsprocedurer, i forhold til en direkte aflevering til
bygherre uden mangelgennemgange.
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Ved brugen af den typiske afleveringsprocedure, fremfor en direkte aflevering til bygherre,
er der en bedre kvalitetssikring af arbejdet og dermed reduceres antallet af mangler ved
bygherresgennemgang. Processen er dog mere tidskrævende og skaber mere kompliceret
kommunikationsveje mellem de udførende parter. De interviewede byggeledere, der
benytter denne proces, oplyser at mestergennemgangene til tider er manglende eller
begrænset udført.

Multisjakproceduren tager udgangspunkt i Byggeleder nr. 5’s afleveringsprocedure
beskrevet oppe under første interview, adfærd. Ved at bruge multisjak til at gennemgå
arbejdet, mens udbedringen foretages kræver færre ressourcer, giver færre mangler ved
bygherregennemgange, giver mindre behov for kommunikation og giver ingen stop for de
øvrige arbejders proces. Dette kan medføre demotivering af håndværkerene, hvis en anden
afhjælper dem med deres mangler, og det stiller højere krav til sjakket om at kunne udføre
mange forskellige fagentreprisers arbejde. Processen kan med fordel benyttes, når det er
tale om renoveringsprojekter af boligblokke hvor en kort udbedringsperiode foretrækkes.

Når der benyttes føraflevering af projektet får bygherre en mulighed for at forventnings-
afstemme med entrenøreren om niveauet af det færdige arbejde. Antallet af mangler ved
aflevering reduceres herved, men det kan forekomme en øget risiko for at bygherre finder
ny mangler ved selve afleveringen. Derudover er processen mere tidskrævende, da arbej-
det skal være færdigt lang tid før afleveringsdatoen. Metoden benyttes ofte samtidig med
den typiske afleveringsprodure, og lider dermed under samme problematik med hensyn
til komplicerede kommunikationsveje. Proceduren fungerer godt ved større projekter eller
projekter der indeholder flere delafleveringer.

Efter byggeledernes mening er der vigtigste værktøj for at gøre afleveringsprocedurene
ideelle at motivere fagentreprenørerne mere. Gennemføres mestergennemgangene med
mere kritiske øjne, og er der mere stolthed i arbejdet forekommer manglerne ikke i samme
grad. Motivationen er sammen med ens evner og færdigheder årsagen til ens præstation,
se figur 5.22. [Jacobsen og Heltbech, 1999]

Figur 5.22. Herzbergs motivationsmodel [Jacobsen og Heltbech, 1999].

Motivation kan skabes på flere måder, et godt samarbejde og fællesskab på pladsen kan
være med til at hjælpe på det. Endvidere kan ansvar eller anerkendelse fra byggelederne
motivere håndværkerne til at gøre deres arbejde bedre. Her foreslår en af byggelederne
at tage sjakbajsen fra underentreprenørene med til byggemøderne, både for at mindske
kommunikationsvejene, men også få ham til at føle sig som en større del af projektet
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og komme med sin indgangsvinkel. Motivationsfaktorer kan ifølge Herzberg være med at
opnå resultater, så som mangelfrit arbejde gennem anerkendelse og ros fra byggelederen
eller øget ansvar. Herzbergs mener disse motivationsfaktorer skaber positive holdninger
og tilfredshed, som kan føre til bedre præstationer, og dermed færre fejl og mangler. Her
spiller vedligeholdelsesfaktorer i form af løn, lokaler, forhold til kollegaer og de fysiske
arbejdsforhold, også ind. Her kan gode fælleslokaler stillet til rådighed af byggelederne
være med til at vedligeholde motivationen, samtidig med at et godt fællesskab kan skabes
på pladsen. Hvis Herzbergs motivationsteori ses i forhold til Maslows behovspyramide,
så har motivationsfaktorerne indvirkning på selvrealisering og det egoistisk behov, hvor
vedligeholdelsesfaktorerne har indvirkning på det sociale behov, behovet for tryghed og
sikkerhed samt det fysiologiske behov. Herzbergs motivationsteoris indvirkning på Maslows
behovspyramide fremgår af figur 5.23. [Jacobsen og Heltbech, 1999]

Figur 5.23. Herzbergs motivationsteoris indvirkning på Maslows behovspyramide [Jacobsen og
Heltbech, 1999].

Årsager

For at konkretisere årsagerne til mangler, skal byggelederne rangere, hvilke af hovedårsa-
gerne de mener har den største og mindste påvirkning til mangler. Først skal de vurdere,
hvem der laver flest mangler af henholdsvis håndværker, rådgiver, byggeledelsen og byg-
herre. Dernæst skal de rate, hvilke årsager der er hyppigst for henholdsvis håndværker og
rådgiver. Derudover bliver det redegjort, om nogen bestemt fagentreprise er skyld i mange
mangler.

Byggelederne skal vurdere fra 1 - 4, hvilken af de udførende parter som står for de fleste
mangler. Den største forårsager til mangler vægtes med fire point og den næsthøjeste tre
osv. Som det fremgår af figur 5.24 på næste side, er det håndværkerne og rådgiverne der
er skyld i flest mangler ifølge byggelederne. Alle undtagen en byggeleder er enige i, at
håndværkerne laver flest mangler. Da det er dem, der udfører arbejdet. Dernæst er det
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rådgiverne, som er stor synder i mangler, dette er især i forbindelse med projektering
og dermed projektmateriales fyldestgørelse, entydighed og bygbarhed. Byggelederne er
dem der blev ratet næstsidst, her er der tale om mangler forårsaget af dårlig styring
og beslutninger omkring ad-hoc-opgaver. Til sidst er det bygherre, hvor det afhænger af
bygherres indflydelse samt sene beslutninger eller ændringer, der kan resultere i mangler.

Figur 5.24. Graf over byggeledernes vurdering af hvilken af byggeriets parter, der forårsager flest
mangler.

Da håndværkere og rådgivere er skyld i de fleste mangler i udførelsesfasen, ses der nærmere
på hvilke hovedårsager som ligger til grund for dette. Derfor har byggelederne rangeret
de seks hovedårsager fundet ved første interview fra 1 - 6, hvor øverste modtager seks
point osv. nedefter. Byggelederne skal vurdere for henholdsvis håndværker og rådgiver.
Vægtningen af årsagerne fremgår af figur 5.25 og byggeledernes svar er fordelt på figur 5.26
på næste side.

Figur 5.25. Graf over byggeledernes vurdering af hovedårsagerne bag hhv. rådgiveres og
håndværkeres mangler.
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Figur 5.26. Graf over fordelingen af vurderingerne af hovedårsagerne bag hhv. rådgiveres og
håndværkeres mangler.

Den største hovedårsag til mangler for håndværkere vurderes at være tidspres, dette
begrundes af de interviewede byggeledere til at øge riskoen for at overse egenkontrolle
af arbejdet. Holdning er den anden højeste årsag, da der forekommer en generel holdning
blandt håndværkere at vurdere deres arbejde mangelfrit oftere end hvad byggelederne
og bygherre mener. Hvis holdningen ikke er i orden, kan det påvirke præstationerne.
Miskommunikation er den tredjestørste årsag til mangler hos håndværker, dette skyldes
i høj grad manglende informationer om udførelsen i form af tegninger eller instruktioner.
Menneskelig fejl kan være uundgåelig, og derfor vægtes denne også fjerde for håndværker.
Økonomien og manglende kvalifikationer vurderes ikke til at have den store effekt på at
håndværker laver mangler.

For rådgiver er det økonomi der vægtes mest og tiden som nummer to, dette skyldes
blandt andet at rådgivernes ydelse måles i timer, og økonomien er den afgørende
faktor. Miskommunikation er den tredjestørste årsag til mangler ved rådgiver. Dette
kan være kommunikationen helt fra bygherre og rådgiver til entreprenøren og videre ud
til håndværkerne. Manglende kvalifikationer er vægtes på højde med menneskelig fejl
for rådgiverens side, dog har to byggeleder vurderet manglende kvalifikationer som den
største årsag til mangler. Her har byggelederne i mente, at det skyldes rådgivers manglende
kvalifikationer til at vide, hvor vidt det materiale der produceres er bygbart. Menneskelige
fejl er uundgåelige og menes ikke at være til at komme uden om. Holdningen ses ikke som
et problem for rådgiveren, hvor hele fem mener at en dårlig holdning til tingene knap er
eksisterende.

Hvorvidt der nogen fagentrepriser, der har oftere har mangler end andre svarer
byggelederne meget entydigt, at dette forekommer ved malerentreprisen. Det vil sige
maleren ofte ikke selv er skyld i manglerne, men har mange mangler på deres arbejde.
Dette skyldes som regel at maleren står for et afsluttende finisharbejde på store udsatte
områder. Manglerne skyldes normalt andre end maleren, dette kan være små ridser, sorte
fingere og skrammer, som er forekommet på grund af andre entreprenørs arbejde i samme
område. Mangelgennemgange er en visuel process, hvilket også er med til at øge fokus på
malerentreprisen og andre overflader. Samme tendens bliver også set for tømrerentreprisens
opsætning af hvide systemlofter. For de øvrige entrepriser mener byggelederne at mangler
er meget jævnt fordelt, og at der ikke er nogen som laver flere mangler end andre.
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Konsekvens

Efter årsagerne til mangler er kortlagt vil der blive set på de efterfølgende konsekvenser.
Her bliver byggelederne spurgt, om hvilken byggeriets parter hvis mangler har de største
økonomiske omkostninger. Dernæst hvad de værste konsekvenser er ved mangler.

Håndværker og rådgiver var de af byggeriets udførende parter, der var skyld i flest mangler,
men er de også de værste når det gælder de økonomiske omkostninger i forbindelse med
mangler. Byggelederne rangerer de udførende parter fra 1 - 4, resultaterne af byggeledernes
svar fremgår af figur 5.27.

Figur 5.27. Graf over byggeledernes vurdering af hvilken af byggeriets parter, hvis mangler har
den største økonomiske konsekvens.

Som det fremgår af figuren er det rådgiver, der er skyld i de dyreste mangler, derefter
byggelederen, håndværkerne og bygherre. Dette betyder rådgiver laver ikke bare en
del mangler, de har også de dyreste konsekvenser. Dette skyldes at rådgiver står for
projekteringsfasen, hvor mangler eller fejl kan koste dyrt i den udførende fase. En
blyantsstreg er eksempelvis nemmere at rette end at ændre på en bjælkestørrelse. Dette
understreger grafen ”MacLeamy’s effektkurve” [CURT, 2004], der viser muligheden for
at ændre i projektet og prisen det koster at foretage ændringen, som er illustreret på
figur 5.28 på næste side. Her fremgår det tydeligt at des tidligere det er i processen, des
størres er muligheden for at ændre projektet, samt prisen på ændring er mindre.
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Figur 5.28. Graf over ændringers indvirkning i forhold til projektets tidslinje [CURT, 2004].

Dette danner et billede af hvem der er skyld i de mest økonomiske konsekvenser, hvilket
også stemmer meget godt overens med teorien. Men hvad ser byggelederne som de værste
konsekvenser, der kan forekomme pga. mangler. Her viser tre svar at gå igen ved flere
af byggelederne, dette er økonomiske konsekvenser, tiden, både byggelederens tid og
overskridelsen af afleveringsdatoen, samt en utilfreds bygherre. En utilfreds bygherre
kan også lede til økonomiske tab i form af, udelukkelse fra fremtidige samarbejder, eller
negative relationer til virksomhedens renommé. En anden af de værste konskvenser er
uheld, her uheld i form af personskader under byggeprocessen, men også efterfølgende
brud på byggeriet, som kan pådrage skader på personer, der benytter byggeriet. Skader
og svigt hænger meget sammen med en dårlig kvalitet af byggeriet. Desuden er en dårlig
vurdering på BEC’s karakterark og at følelsen af at fejle, konsekvenser som byggelederne
vurderer til at være blandt de værste konsekvenser ved mangler.

Ved at se på disse konsekvenser i forhold til en risikomatrix, som viser sammenhængen
mellem konsekvenser og hyppighed, som giver et overblik om, det har betydning
eller kan accepteres. En sådan risikomatrix fremgår af 5.29 på modstående side. Her
kan konsekvenserne vurderes om de er marginale, betydelige, alvorlige, kritiske eller
katastrofale. De konsekvenser byggelederne har nævnt, vurderer projektgruppen i forhold
til konsekvenserne og fremgår ligeledes af figur 5.29 på næste side. Der er ingen marginale
konsekvenser, dette skyldes at byggelederne svarer på, hvilke konsekvenser de mente er de
værste.

Konsekvenser af betydelig grad vurderes til at være en dårlig vurdering på BEC. Hvilket
skyldes at det kun blev nævnt en enkelt gang, og at konsekvenserne som helhed ikke er
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alvorlige. Dette skyldes at ens BEC vurdering, stadig kan betyde at bygherre er tilfreds,
og at det ikke har en direkte på det aktuelle byggeri. Det er ikke at fortrække at få en
dårlig karakter ret ofte, da dette kan resultere i forbigåelse af potentielle opgaver, da flere
virksomheder promoverer sig på en god karakter ved prækvalifikationer.

Af alvorlige konsekvenser vurderes dårlig kvalitet/projekt, da kvalitetssvækkelser eller
projektet som helhed kan resultere i en utilfreds bygherre, brud og dårligt samarbejde.
Det er derfor kun acceptabelt, at disse konsekvenser forekommer sjældent eller næsten
aldrig.

Kritiske mangler er tid, økonomi og utilfreds bygherre, som alle påvirker hinanden. Hvis der
er masser af ekstra udgifter eller der skal bruges ekstra tid, kan bygherre blive utilfreds. Der
kan være økonomiske sanktioner, hvis projektet ikke er færdig til tiden. Utilfreds bygherre
kan lede til færre opgaver og dermed dårligere økonomi i den pågældende virksomhed.
Disse konsekvenser er kun acceptable at de næsten aldrig forekommer, da de kan have
stor indvirkning på selve virksomhedens levevilkår.

Katastrofale konsekvenser er brud eller ligne der kan føre til uheld under og efter
udførelsen. Dette ses som katastrofalt, da det i værste tilfælde kan koste menneskeliv, at
arbejdet ikke er lavet ordentligt. Derfor er det uønsket af denne konsekvens forekommer.

Figur 5.29. Risikomatrix over hyppigheden og konsekvensen af mangler [Anlægsteknikforenin-
gen, 2012] - redigeret.
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Mønstre

I perioden mellem første og andet interview har byggelederne noteret mangler, registeret
i perioden, notatarket fremgår af appendiks C på side 121. Dette skulle være med til at
finde mønstre, samt årsager og konsekvenser til mangler på byggepladsen. Årsagerne til
de mangler fremgår af svarene fra byggelederne, som fremgår af appendiks E på side 127.

Der er registeret en bred vifte af mangler, men kun enkelte gik igen. Tolerancer,
koter og målsætning bliver registeret og bekræftet som et generelt problem, derudover
registreres en del fejl omkring projektmaterialet. Der blev fundet mangler der skyldes
kommunikationsproblematikker, manglende bygherrebeslutninger, og mangler skyldes
blandning af flere elementer, så som tiden, dårligt håndværk, holdning og menneskelig
fejl. Der bliver ikke fundet et generelt mønster i manglerne, men projektmaterialet er
hyppigt skyld i mange mangler, her inkluderet manglende eller forkerte koter, målsætning
og tolerancer. Et citat fra første interview med Byggeleder nr. 8, understreger dette meget
godt;

”En af de ting der måske skulle gøres, var et mere detaljeret projektmateriale. Altså jeg
oplever at projektmaterialerne bliver ringere og ringere.”

Citat var et svar på, hvad der kan gøres bedre omkring mangler. Ligeledes viser
erfaringerne fra byggelederne at rådgiver laver andenflest mangler, og at en af
hovedårsagerne til mangler er projektmaterialet.
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5.5 Opsummering

Der vil i det følgende delafsnit fremstå en opsummering af analysen. I interessentanalysen
fremgår det at nøglespillerne i udførelsesfasen, med den største indflydelse og interesse
i at reducere mangler, er entreprenøren, håndværkerne i form af underentreprenør og
egenproduktion, samt rådgiver bestående af arkitekter og ingeniør. Samtidig bliver det
belyst at bygherre samt bygherrerådgivere ligger på grænsen til at være nøglespillere.
Disse fire interessenter er de med den væsentligste indflydelse på at reducere mangler.

Hvor der gennem en procesanalyse bliver konkretiseret at manglende kvalitetssikring
gennem de tidligere byggeprocesser kan resultere i mangler i udførelsesfasen. Det kan
være alt fra projekteringsfejl til misforståelser mellem rådgiver og bygherre. Ligeledes
hvilken betydning entrepriseformen har på de forskellige interessenters indvirkning på
at forebygge mangler, hvor bygherres indflydelse under hoved-, stor- og fagentreprise er
større end ved totalentreprise. Kvalitetssikring i udførelsesfasen er en forebyggelse og
registrering af mangler, hvor det er vigtigt at have fokus på sin afleveringsprocedure
for at sikre et mangelfrit byggeri ved aflevering. Hvor det er blevet mere udbredt hos
entreprenørvirksomhederne og bygherrer, at aflevere/modtage et mangelfrit byggeri.

Byggeriets Evaluering Center (BEC) registrerer mangler og deres økonomiske konsekvenser
ved aflevering, og en statistiskanalyse af tallene herfra viser at der forekommer
gennemsnitlig 4 kosmetiske, 0,9 mindre alvorlige og 0,08 kritiske og alvorlige mangler
for hver million entreprisesummen er på. Ligeledes bliver middelværdien for kosmetiske,
mindre alvorlig og kritisk/alvorlig manglers økonomiske konsekvenser, tallene fremgår af
projekttrekanten på figur 5.30.

Figur 5.30. Opsummering af analysens resultater i forhold til projekttrekanten.
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De økonomiske konsekvenser ved mangler bliver ligeledes understreget under analysen af
de gennemførte interview med byggelederne, hvor syv mener at mangler koster 1 – 2 % af
entreprisesummen. Mangler har ligeledes effekt på kvaliteten, som det fremgår af figur 5.30
på foregående side påvirker det i en vis grad, dog ved kosmetiske mangler er der ikke den
store effekt (finish). Tiden der bliver brugt på mangler er forholdsvis stor, hvor der bliver
brugt ca. en måned på afleveringsprocedurene med registrering og udbedring. Derudover
vurderer to af de tolv byggeleder at der bliver brugt 1 – 5 % af hele projektperioden på
håndtering og udbedring af mangler, ligeledes med at tre af byggelederne benytter 15 –
25 % af deres tid på mangler.

Gennem interviewene med byggelederne bliver det klarlagt at håndværkere og rådgivere
står for de fleste mangler, hovedårsagerne til disse mangler er illustreret på figur 5.31. Det
fremgår at hovedårsagerne til mangler hos rådgiver er økonomi, tid og miskommunikation,
hvor det for håndværker er tid, holdning og miskommunikation.

Figur 5.31. Fordeling af byggelederes vurdering af hovedårsagerne til mangler.
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Efter at have analyseret problematikken omkring mangler i udførelsesfasen i kapitel 5 på
side 35, Analyse, hvor seks hovedårsager bliver fundet og deres problematikker omkring
mangler redegøres, vil der igennem dette kapitel udarbejdes mulige løsningsforslag til
at reducere disse. Først udarbejdes en målanalyse, der klarlægger produkter, som kan
være med til at reducere eller eliminere mangler i udførelsesfasen, samt gevinster der
er i indførelsen af disse produkter. Herefter udvælges fire af produkterne som beskrives,
og derefter udgører projektrapportens forslag til løsning af problemet. Til slut laves en
konsekvensvurdering over de fire løsningsforslag hvorved det vurderes om det vil være
fordelagtigt at implementere disse ud fra effekten, omkostningerne og ulemperne.

6.1 Målanalyse

Målanalyse har til formål at opstille de værktøjer, der skal til for at opnå målet, samt vise
hvilke positive resultater der medfølgende med at nå målet. Det bliver i målanalysen
præsenteret et måltræ, der viser sammenhængen mellem disse produkter og formål.
Produkterne er løsningerne på årsagerne og kan bruges til at opnå målet. Måltræet er
frembragt ved at vende de negative elementer af problemtræet til positive, se afsnit 4 på
side 27, Problembeskrivelse.

Det overordnede mål, med denne projektrapport, er at løse nøgleproblemet. At undersøge
forholdene omkring mangler i udførelsesfasen af byggerier, og finde løsninger på problemet.
Et hvert tiltag der reducerer antallet og størrelsen af mangler, er skridt i den rigtige retning,
men målet er først nået, når der ikke længere forekommer mangler.

6.1.1 Formål

Der kommer mange positive følge virkninger ud af at løse nøgleproblemet, og det er
vigtigt at holde disse for øje. Hvis der ikke forekom nogle mangler under udførelsen af
byggerierne, ville der ikke skulle bruges en masse tid på udbedringer. Dermed var der
ikke behov for ekstra materialer og håndværkere, der arbejder på timebasis, derved vil
byggeledelsen kunne opnå en højere fortjeneste ved at reducere omkostninger. Antallet
af uoverenstemmelser vil være reduceret, hvilket gavner det gode samarbejde, kulturen
og stemningen på byggepladsen. Ved et mangelfrit byggeri undgås der at skulle bruges
lappeløsninger eller andre kvalitetsnedsættende udbedringer på det udførte arbejdet.
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Med afleveringen af et byggeri af højere kvalitet til den aftalte tid, skabes der et godt
forhold til bygherre, der gør byggeledelsen eftertragtet ved fremtidige prækvalifikationer.

Ved ikke at have nogen mangler i udførelsen og dermed ingen mangler ved aflevering
samt en tilfreds bygherre med en tidsmæssig korrekt aflevering, har tre ud af de fire
bedømmelsesparametre fra Byggeriets Evaluerings Center, udsigt til at give den højeste
karakter. En sådan bedømmelse er således med til at fremme byggeledelsen gode omdømme
til nye bygherre og derved øge chancerne for at blive prækvalificeret til nye projekter.
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Figur 6.1. Måltræ over produkter til opnåelse af målet og formål ved at opnå målet.
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6.1.2 Produkter

Løsningen af nøgleproblemet ligger i at finde løsninger til de årsager, som foreårsager
problemet. Ved at finde løsninger, der modarbejder årsagerne kan, målet blive opnået.
Et fejlfyldt eller mangelfuldt projektmateriale kan modvirkes ved at granske projektet.
Det er vigtigt i denne granskning at holde bygbarhed for øjet, da simple tegninger kan
medføre komplicerede processer under udførelsen. Materialernes naturlige egenskaber og
tolerancerne for byggeteknikkerne skal medtages, for at undgå komplikationer i forhold
til det ønskede resultat. Denne viden ligger de udførende fagentreprenører og byggeledelse
inde med, og det kan derfor være en fordel, at tage disse med ind i projektet før
udførelsen er påbegyndt. En tidligere inddragelse af fagentreprenørerne vil, ligeledes øge
de udførendes engagement for projektet. Dette vil øge deres medansvar for byggeriet
og interesse i at afleveringer arbejder af høj kvalitet, samt have for øjet om de øvrige
fagentreprisers arbejde også er af høj kvalitet.

Sene ændringer af projektmaterialet kommer oftere desto mere bygherre har ikke kendskab
til det endelige resultat. Beslutninger der kræver bygherres godkendelse, skal kunne
fremligges og blive godkendt i ordentlig tid, for derefter at blive fordelt ud til alle parterne
i byggeriet.

Manglende kvalitetssikring skal afhjælpes ved at implementere virkemidler der støtter til
at hæve mængde af kvalitetssikring. Der kan med fordel anvendes digitale systemer til at
varetage udførelseskontroller på byggepladsen. Således er det muligt for byggeledelsen og
rådgivere at følge mængden af kvalitetssikring under udførelsen, og derved kan gribe ind,
før arbejdet afleveres eller bliver skjult af andet arbejde.

Når tidsplaner tilrettelægges efter at kunne forkorte udførelsesfasen, så meget som
muligt, er det nødvendigt at kunne holde styr på alle leverancher til byggepladsen.
Mange byggepladser har en fornøden plads til materialelagere og depoter, hvilket betyder
at forkerte, udskudte eller glemte leverancher kan have en væsentlig betydning for
afleveringen til tiden. Det er derfor vigtigt at have overblik over leverancher, både med
hensyn til leveringstidspunkt og bekræftelser på aftaler.

I et samspil med leverancherne kan mangler forekommer, hvis der bliver brugt materialer
og produkter af lav kvalitet. For at modgå at der kommer svigt bør der anvendes
bæredygtige materialer, der er også skaber værdi totaløkonomisk for byggeriet. Det vil
gavne entreprenøreren, ved at øge sikkerheden for at garantistillelsen bliver nedskrevet
ved et og fem årseftersynene. Samt give bygherren og brugerne mere værdi ved mindre
vedligeholdelse gennem byggeriets levetid.
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6.2 Løsninger

I afsnit 6.1 på side 75,Målanalyse, blev der fundet flere produkter/løsninger på at eliminere
mangler under udførelsesfasen, her udvælger projektgruppen fire af disse løsninger, som
vurderes til at være mest fordelagtigt i forhold til en reducering af hovedårsagerne til
mangler i udførelsesfasen. De fire løsninger kan ses som individuelle løsningsforslag,
eller alle fire i en helhedsorienteret løsning. Hvor de fire løsningsforslag effektiveres ved
benyttelse af alle samtidig, da de har en form for indvirkning på hinanden og løser
forskellige problematikker og giver forskellige gevinst.

Da nogle af løsningerne kræver bygherres involvering, vil en implementering af alle
fire løsninger ikke være muligt til alle opgaver. De fire løsningsforslag der udvælges er;
Partnering der dækker produkterne med bedre granskning af projektet og involvering af
entreprenøren i form af mere bygbare løsninger, Digitalisering der er med til at danne
fælles rammer omkring kvalitetssikringen, Fokus på afhængighed der skal være med til
at give en bedre byggestyring i udførelsesfasen men ligeledes ved udbedring af mangler
og Beslutningsskemaet der er med til at minimere risikoen for sene ændringer eller
beslutninger.

6.2.1 Partnering

Dette afsnit vil omhandle, hvorledes løsningsforslaget partnering kan være med til at
reducere mangler i byggeprocessen. Partnering er en nyere form for samarbejdsaftale, som
efter indførelsen af udbud med tildelingskriteriet, økonomisk mest fordelagtige tilbud, er
begyndt at blive benyttet oftere. Partnering tager udgangspunkt i et fællessamarbejde
med bygherre, de rådgivende og udførende parter, hvor de udførende integreres ind i den
projekterende fase, for at minimere risiciene for mangler grundet projekteringsfejl. Som
beskrevet i afsnit 5.4 på side 56, Interview, er projektmaterialet stor synder i mangler,
her specielt manglende viden eller erfaringer omkring at materialet er bygbart. Hvilket
entreprenørernes indvirkning i projekteringsfasen skal være med til at afhjælpe. Ligeledes
vil partnering kunne være med til at skabe en bedre kommunikation, fælles holdning,
spare både tid og penge, samt øge kvaliteten af byggeriet. Hvilket afdækker flere af de
hovedårsager der blev fundet til mangler i udførelsesfasen, samtidig med at indvirkningen
på projekttrekanten øges. [Anlægsteknikforeningen, 2012]

Partnering kræver først og fremmest en aktiv bygherre, der ønsker at vægte andet end
laveste pris, når et byggeprojekt skal gennemføres. Allerede fra programfasen skal der
være fokus på, at projektet skal udbydes som et partnering projekt, således flest mulige
interessenter er med tidligst muligt. Der indgås en aftale med et team af rådgiverer
og entreprenører omkring partnerskab, hvor grundlaget for valget kan være; tidligere
referencer, totaløkonomi, tidligere samarbejde eller benchmarking. Når partnerne er valgt
udarbejdes et projektforslag med dertilhørende budget og tidsplan. Hvis teamet kan
opfylde de rammer for tid, økonomi og kvalitet som bygherre stiller, kan de fortsætte
opgaven, hvis ikke kan det udarbejdede benyttes i et videre forløb, med nye parter.
Herefter indgås der en aftale omkring projektet hvor en samarbejdsaftale indgår som bilag
til total-, hoved- eller storentreprisekontrakten, alt efter hvilken form der ønskes udbudt.
Udover dette kan der indgås en incitamentsaftale, hvor de involverede parter kan blive
belønnet for at opfylde projektets succeskriterier, som kan være tid, kvalitet og økonomi.

79



BL4 - Gruppe 3 6. Løsningsforslag

[Anlægsteknikforeningen, 2012] [Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 2005] [Erhvervs- og
Byggestyrelsen, 2006]

Ved offentlige eller offentligt støttede byggerier skal reglerne for indhentning af tilbud
[Erhvervs- og Vækstministeriet, 2005], udbudsdirektiverne [Europa-Parlamentet, og Rådet
for den Europærisk Union, 2004b] og forsyningsdirektiverne [Europa-Parlamentet, og
Rådet for den Europærisk Union, 2004a] overholdes. Mulighederne for udbudsformer
fremgår af bilag II på side 171.

Ved hoved- og storentrepriser kan entreprenøren vælges efter projektmaterialet er lavet,
og dermed har den udførende part ikke så stor indvirkning i selve projektmaterialet.
Dermed er der en større risici for omprojekterende. Hvis rådgiver selv har valgt deres
samarbejdspartner, giver det størst effekt. Det kan forekomme ved, at bygherre får
valgt et sammensat team, ved at fremskynde konkurrencen og dermed få den udførende
entreprenørs ekspertise med ind i projekteringsfasen. [Anlægsteknikforeningen, 2012]
[Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006]

Når partneringaftalen er på plads er der nogle virkemidler, der er med til at sikre de
overordnet mål partnering frembringer. Disse virkemidler og mål fremgår af figur 6.2.

Figur 6.2. Tabel over virkemidler og mål for partnering - inspireret af [Anlægsteknikforeningen,
2012] og [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006].

Virkemidler

Det kræver en aktiv bygherre, for at processen kan forløbe mest effektiv. Det er
vigtigt, at samarbejdet mellem bygherre og partneringsvirksomhederne er godt, således at
kommunikationen foregår uhindret fra bygherren og ud i alle led af kæden. Ligeledes at
bygherre aktivt deltager i kommunikationen omkring byggeriets udformning og rammer,
således alle er på samme spor i forhold til, hvorledes projektet skal udføres.

Der skal ved partnering indgåelse formuleres en fælles målsætning, således alle arbejder
efter samme værdier og mål. Målene kan indeholde, kvalitet, økonomi, tid, arbejdsmiljø,
antal mangler ved aflevering og samarbejde. Dette skal være med til at skabe et godt
samarbejde og klare linjer ud gennem projektet. Opfølgning af målsætning skal være

80



6.2. Løsninger Aalborg Universitet

med til at holde folk målrettet samtidig med det synliggøre status overfor bygherre.
[Anlægsteknikforeningen, 2012] [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006] Incitamenter eller
bonusser skrives ind i kontrakten for at motivere parter og samtidig gør det at der arbejdes
efter samme økonomiske mål. Incitamenter kan ligeledes føre til et styrket samarbejde og
minimering af spild. [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006]

Brug af workshop underspejler brugen af nye samarbejdsformer, og skal være med til at
ryste folk sammen, samtidig med at skabe en god stemning og fælles kultur [Erhvervs-
og Byggestyrelsen, 2006]. Ligesom med workshoppen vil det med fordel kunne indføres
byggemøder, hvor der inddrages sjakbajserne ude på pladsen sammen med mester. På
denne måde undgås der miskommunikation gennem ledende, derudover er det med til
at motivere og engagere håndværkerne (sjakbajs), da deres indvirkning i byggeprocessen
bliver større med mere ansvar. Derudover udnyttes alles kompetencer ved at den udførende
part kan komme med sine erfaringer eller løsninger til problematikker. Partnering går i
store træk ud på at benytte alles styrker for at opnå det bedst mulige resultat. Løsningen
med at inddrage sjakbajsen til byggemøder stammer fra interviewene, hvor et par af
byggelederne benyttede sig af teknikken, mens andre beskriver at informationen fra
byggemøder ikke kom videre fra mester til sjakbajsen. Dermed blev de ændringer snakket
om på byggemødet ikke foretaget dagene efter grundet manglende kommunikation. Dette
ville kunne undgås med dette nye tiltag til byggemøderne. Se afsnit 5.4 på side 56,
Interview, for byggeledernes svar på dette foretagen.

Konfliktløsning via dialog skal være med til at minimere ressourcer brugt på tvister eller
voldgift. Ligeledes er det med til at skabe en god stemning og at alt foregår på et sobert
niveau, hvor ingen føler sig trampet på. [Anlægsteknikforeningen, 2012] [Erhvervs- og
Byggestyrelsen, 2006]

Som beskrevet tidligerer, kommer den udførende part med ind i projekteringsfasen, hvilket
kan være med til at give økonomiske gevinster, i form af mindre konflikter mellem det
projekteret og det udførende, bedre kvalitets- og procesløsninger der øger fremdriften,
samt mindre risiko for mangler. Som nævnt i afsnit 5.4 på side 56, Interview, beskriver
flere af de interviewede byggeleder, at projektmaterialet er stor synder til mangler. Her i
form af manglende granskning, og at materialet ikke er bygbart. Alt dette skal partnering
være med til at afhjælpe ved at integrere den udførende part i den projekterende del
af byggeriet. Ligeledes vil det begrænse kommunikationsfejl, omkring proceduren og
projektets udformning. [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006]

Samtidig er det vigtigt at alle parterne er åbne for samarbejdet og har åbne kalkulationer
samt regnskaber. Således at der kan dannes en form for tillid mellem alle involverede
parter. Bhote beskriver forholdet til ens leverandør ved hjælp af fire niveauer, der
beskriver en udviklingsproces, som går fra at betragte ens leverandør som modpart,
niveau 1, til at betragte leverandøren som en fuldt integreret samarbejdspartner, niveau
4. Leverandør skal forstås som en der leverer en ydelse, eksempelvis er totalentreprenørs
leverandør rådgiverteamet og underentreprenør. For at partnering er fuldbyrdigt, og der
er fuldt tiltro, er der flere faktorer, der skal være overholdt. Disse faktorer fremgår af
figur 6.3 på næste side, hvor faktorerne beskrives for hvert af de fire stadier. [Bhote, 2003]
[Anlægsteknikforeningen, 2012]
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Figur 6.3. Stadier for tillid og samarbejde mellem leverandør og enterprenør [Bhote, 2003].

På niveau 1 bliver leverandøren behandlet som modpart, hvor pris er den vigtigste faktor,
hvor store ressourcer bruges på forhandling af prisen. Da leverandøren er købt til billigste
pris, leverer de ikke mere forpligtelser mere end nødvendigt. Derved er der nød til at laves
en 100 % indgangskontrol af de leverede varer. [Bhote, 2003] [Anlægsteknikforeningen,
2012]

Niveau 2 er der en vis form for tillid, hvorfor der er en begrænset mængde
informationsudveksling. Fokus går lidt væk fra prisen med mere interesse i omkostningerne
samt mangelsituationen. Grundet begrænset tillid, vil der skulle foretages stikprøver af de
leverede ydelser. [Bhote, 2003] [Anlægsteknikforeningen, 2012]

På niveau 3 er der gensidig respekt, og leverandøren ses nu som en samarbejdspartner,
hvor informationerne er begyndt at blive delt. Hvor omfanget af stikprøverne er faldende.
[Bhote, 2003] [Anlægsteknikforeningen, 2012]

Ved niveau 4 er samarbejdet fuldt integreret, og der er stort tillidsforhold. Endvidere er
der sat faste mål, og informationsudvekslingen er omfattende, da ingen er bange for, at
fortrolige informationer bliver udnyttet. Der er ikke længere behov for den store kontrol
af leveringer, da egenkontrollen er høj. Dermed reduceres spild af ressourcer brugt på
kvalitetssikring. [Bhote, 2003] [Anlægsteknikforeningen, 2012]
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Bhotes niveau 4 vil derfor være at ønske opnået ved partnering, da flere af de faktorer
som danner grundlag for niveauet ønskes indfriet og opnået gennem partnering. Dette
niveau kan dog være en utopisk forventning at opnå, da eksempelvis Just In Time er
meget besværlig at opnå i en byggeproces.

Mål/udbytte

Udbyttet ved partnering er stort, i dette projekts henseende, på grund af reduceringen
af mangler i udførelsesfasen. Grundet en forbedre projekteringsfasen hvor proces-
og projekteringsløsninger sammensmeltes. Øget kommunikation, som fremmer både
reducering af mangler, men også mindre ressourcer på tvister eller andre konflikter. En
øget kvalitet af byggeriet der kan reducere skader og svigt og forlænge levetiden. En øget
kvalitet kan komme fra besparelse opnået ved hjælp af partnering, som derefter sættes i
forbedring af kvaliteten af projektet. Et godt samarbejde skal være med til at mindske
risici for arbejdsulykker, ved en fælles kultur omkring sikkerheden på byggepladsen.

6.2.2 Digitalisering

Kommunikation på byggepladser er et vigtig element, for at kunne udføre arbejdet
sikkert og funktionelt. Miskommunikation leder til tvivl og misforståelser, der udløser
at arbejder bliver registreret som mangler ved gennemgangene. Som det fremgår af
afsnit 5.4 på side 56, Interview, var dette en af hovedårsagerne til at der kommer mangler
i udførelsesfasen. Ved at digitalisere informationsvejene omkring mangler vil der skabes
er mere åben og hurtigt måde at kommunikere mellem byggeriets parter. I dette delafsnit
vil der blive set på, hvilke virkninger en digitalisering har.

Afleveringsproceduren på mange byggerier består af mangelgennemgange af henholdsvis
fagentreprenøren, byggeledelse og endeligt af bygherre. Måden gennemgangene bliver
dokumenteret på er ofte ved brug af skriftlige lister, eller billeder, der bliver printet ud og
afleveret i fysisk format. Denne metode er langsommelig og indebærer en høj risiko, for
at information bliver tabt. Mellem hvert led af gennemgange skal lister gennemgåes og
fordeles, og derved bruges der en masse tid og ressourcer på at håndterer informationerne
omkring manglerne. Dertil er noterings modellen med at beskrive manglen og dens
placering skriftlig krævende, og kan være med til at skabe forvirring i forhold til at finde
manglen på byggepladsen. Et billede i den gældende situation hjælper med meget af
klarheden omkring manglen, men hvis der er tale om at tage billederne og efterfølgende
sammensætte mangelbeskrivelserne, er der stadig tale om meget tidsforbrug på at give
informationerne. Hver gang de fysiske mangellisterne bevæger sig ned gennem leddene,
til den udførende håndværker, stoppes processen indtil til den er videregivet, se figur 6.4
på næste side. Dette betyder at der i praksis kan gå dage fra gennemgangen er udført til
håndværkeren er informeret. Efter udbedringen af manglerne skal listerne ligeledes gennem
hvert led, og igen vil der opstå stop undervejs.
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Der findes flere digitale systemer, som bygger på de analoge principper og metoder, fx
Ajour, Digitjek og Capture. Systemerne understøtter den traditioenelle fremgangsmåden,
med de forskellige gennemgange, og kombinerer dette med de teknologiske egenskaber
fra smartphones og tablets. På den måde er det hurtigt at udføre mangellister og
informationerne er omfattende samt direkte digitaliseret til øjeblikkelig formidling.

Ved at benytte smartphones og tablets er der muligt at tage billeder, indsætte
beskrivelser og anvise manglens placering på byggepladsen. Placeringen af manglen kan
præciseres manuelt eller ved at bruge enhedens indbyggede GPS til automatisk at placere
registreringerne på indscannet tegningsmateriale.

Omdelingen af informationer sker hurtigt, da systemet foregår via internettet, og hvert
led behøver ikke at stoppe informationen for at komme videre, se figur 6.5 på forrige
side. Forekommer der uoverensstemmelser blandt parterne, med hensyn til hvorvidt en
mangel er reel, eller om den rette er blevet gjort ansvarlig, er det muligt at se beskrivelsen
og billederne igennem og eventuelt videre sende manglen uden at skulle fysisk ud på
byggepladsen.

De digitale IT-systemer kan kombineres med udførelseskontrollen af kvalitetssikringen, da
registreringen af korrekt arbejde minder om mangelregistreringen. Derved gøres det også
mere overskueligt at følge kvalitetssikringsarbejdet under udførelsen, hvor kutymen for
udførelseskontroller ofte er at aflevere dokumentationen samlet ved aflevering. Forekommer
det ved afleveringen at kvalitetssikringen ikke er fyldestgørende, kan det være besværligt
at rette op på, hvis arbejdet til den tid er skjult eller på anden måde utilgængeligt.

Dokumentationen er også udført af en mester og ikke den udførende håndværker. Ved at
lade håndværkeren stå for dokumentationen af sit eget arbejde øges ansvaret, og dermed
også engagementet for at arbejdet skal være i orden. Gøres dette digitalt kan mesteren i
firmaet stadig følge kvalitetssikringens omfang, og korrigere hvis der skule være behov for
det.

For at en digitaliseret løsning kan benyttes på byggepladsen skal alle parterne være i
stand til at kunne benytte sig af teknologien. Dette betyder at alle, eller i hvert fald
nøglepersonerne på byggepladsen, skal have adgang til systemet. Det kræver at et fælles
system bliver valgt til projektet og personer fra hvert firma får uddannelse i at benytte
systemet samt at kunne sætte nye folk ind i det. Hver person der skal registrere eller
udbedre, skal være udstyret med enten en smartphone eller tablet, som kan forbinde til
internettet.

Digitalisering af mangelregisteringen skal være med til, at forbedre kommunikationen
mellem parter på byggepladsen. Derved øges samarbejde og tiden omkring udbedring
af mangler mindskes. Ved at akivere mangelregistreringerne er det muligt at foretage
erfaringsopsamling på projektet, og vurdere hvilke fremtidige tiltag der kan gøres for at
reducere antallet af mangler.
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6.2.3 Fokus på afhængighed

De fleste interviewede byggeledere nævner problematikken, omkring mangler ved malerens
arbejde. De oplevede at der som regel altid var mangler på malerens arbejde, men at
det ikke skyldtes malerens evner til at gøre arbejdet ordentlig, se mere i afsnit 5.4 på
side 56, Interview. Derimod drejer det sig om at andre fagentreprenører stadig arbejder
i lokaler, hvor maleren har færdiggjort sit arbejde. Da malerens arbejde omhandler store
overflader, er der stor risiko for, at væggene bliver ramt eller berørt, når der arbejdes i
lokalet. Dette forekommer i højere grad, når der er tale om projekter med små rum. Det
er ikke kun for malerens arbejde, at der forekommer denne problematik. Ved monterering
af tømrens systemlofter, forekommer der ligeledes mangler hvis fx blikkenslager skal op og
lave rørarbejde efter loftet er monteret, og efterlader sorte håndaftryk på loftspladerne.

De eksponerede arbejder giver ofte anledning til mangler, da det er en visuelt gennemgang
som foretages af bygherre ved afleveringen. Fra Byggeriets Evaluerings Center dataudtræk
vises der et klart billede af at de kosmetiske mangler forekommere oftere end øvrige
mangler, se afsnit 5.3 på side 48, Byggeriets Evaluerings Center.

Grunden til at andre entreprenører ankommer efter et afsluttende fag kan skyldes
flere ting. Oftest drejer det sig om udbedringer af mangler, men det kan også skyldes
planlægningen af aktiviteterne i første omgang. Under udbedringsforløbene bliver de
forskellige fagentreprenører typisk udleveret deres respektive mangellister, men bliver givet
det samme tidsrum til at arbejde i. Det betyder at det planlagte aktivitetsforløb ikke
overholdes, og med flere mennesker i samme rum øges risikoen for at ramme de udsatte
fag.

Optimering af arbejdet på byggepladser har været et stort fokus, hos mange større
virksomheder gennem længere tid. Implementering af produktionsfilosofier som fx Toyota’s
Lean tankegang er blevet udbredt i stort omfang. Et trimmet byggeri ser på at optimerere
aktiviteterne gennem hele processen og tænker mere på tidforbrug end i økonomiske
omkostninger. De byggerier, der har brugt produktionsfilosofier, har fået meget positive
resultater blandt andet i form af mangelfrie byggerier ved afleveringsforretning. [Koskela
et al., 2005]

Et af hovedlinjerne for trimmet byggeri er Last Planner System of Production Control,
kaldet Last Planner i daglig tale, der skaber en træk-proces i produktionen. Formålet er at
det sidste aktiviter styrer de forgående og ikke omvendt, hvor en tidsplan fortæller hvornår
en aktivitet skal starte. En aktivitet kan påbegyndes, når de rigtige forudsætningerne
for aktiviteten er til stedet. Til at kunne bestemme om en aktivitet er klar bruges der
princippet omkring de syv strømme, se figur 6.6 på næste side. De syv strømme omhandler
de indre, ydre og ressource forhold, som tilbageholder en aktivitet, hvis de ikke er til stede.
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Figur 6.6. Oversigt over de syv strømme [Koskela et al., 2005].

I forhold til problematikken omkring mangler på de eksponerede arbejder, forekommer
nogle af disse som en følge af, at den anden indre strøm ikke er opfyldt. Foregående
arbejde er ikke afsluttet, hvis det er behov for mangeludbedring.

For at undgå at arbejders arbejdsgang krydser hinanden er der behov for at prioritere
de forskellige arbejder, således at aktiviteterne kan foregå uforstyrret. I situationen med
systemlofterne er det vigtigt at installationerne over systemloftet er færdiggjort inden
monteringen af loftplader påbegyndes. For at undgå at det opstår eventuelle kosmetiske
mangler lavet af andre fagentreprenører på malerens arbejde, vil det være fordelagtigt
at foretage afleveringen med dette i mente. Såfremt der forekommer udskydelser på
arbejder, som forårsager udbedringsforpligtende mangler på øvrige arbejder, er det ikke
hensigtmæssigt at aflevere de pågældende øvrige arbejder da dette kun betyder omkostelig
gentagelsesarbejde. Ved at foretage byggeledergennemgangen inden maler sættes i gang,
kan udbedringerne foretages uden at være til fare. Eventuelt kan maler nøjes med at
foretage spartling og første gangs maling inden byggeledergennemgangen, for derved at
have færdiggjort det meste af arbejdet. Skader som derefter opstår på malerens arbejde,
kan udbedres mens de sidste lag maling påføres, se figur 6.7 på modstående side.
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Figur 6.7. Sammenligning af afleveringsprocesserne med og uden brug af prioriteret rækkefølge.
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Det øgede fokus på aktiviteternes indbyrdes afhængighed og for udbedringers risiko
for yderligere mangler, skal være med at til at eliminere ekstra omkostninger ved
gentagelsesprocessen i forbindelse med afleveringen. Ved at ændre arbejdsgangen for
maleren, til at lave det endelige arbejde efter de øvrige fagentrepriser har udbedret deres
mangler reduceres antallet mangler på malerens entreprise markant.

6.2.4 Beslutningsskema

Manglende beslutninger eller afklaringer kan lede til tidsforrykkelser og økonomiske
konsekvenser, hvis tingene skal laves om. Som det fremgik af delafsnit 5.4.2 på side 63,
Andet interview, er dette en af årsagerne til, at bygherre er skyld i mangler. Dette
kan eksempelvis være, bygherre der mangler at tage en beslutning omkring, hvilket
gulvbelægning han vil have. Dette kunne være efter arkitekten eller gulventreprenøren
har indleveret prøver på forskellige typer. En manglende beslutning, kan føre til forsinket
arbejdet, da materialerne ikke er bestilt, og gøre det svære at få forhandlet en fornuftig
pris. Men det er ikke kun bygherre der kan stå med manglende beslutninger, som kan
påvirke byggeriet. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvilke manglende beslutninger
eller valg der mangler, og hvornår der senest skal være truffet en beslutning. Således
der ikke sker forrykkelse af arbejdet, eller at arbejdet skal lave om. Derfor kan det give
værdi at implementere et beslutningsskema. Skemaet skal bruges til, at holde styr på
de manglende beslutninger/afklaringer der afventer, og hvor langt i forløbet de er. Dette
afsnit vil omhandle sådan et skema og brugen af dette. Beslutningsskemaet fremgår af 6.8
på modstående side.

Beslutningsskemaet skal være med til at holde styr på manglende beslutninger eller
afklaringer gennem projektet. Skemaet kan bruges ved bygherremøder, eller ved et
specielt møde til dette formål, hvor listens status gennemgås og eventuelle nye punkter
diskuteres igennem. De nye punkter kan komme fra byggemøder, sikkerhedsmøder og
projekteringsmøder, hvor det kommer op, at der mangler at blive bestemt eller taget
nogle beslutninger. Skemaet bruges både til at byggelederen har styr, over de ting der
ligger, men også at de pågældende parter der skal udføre en handling, har en liste over de
ting, de skal have afklaret.

Beslutningsskemaet fremgår af figur 6.8 på næste side, og er delt op i fire områder
eller faser, det der er markeret med blåt. Først er der registreringsfasen, hvor selve den
manglende beslutning bliver noteret, med dato for hvornår den er opdaget, samt hvad
det går ud på. Dernæst kommer en uddelegeringsfase, hvor det fastsættes hvem der har
ansvaret for at afklare punktet, samt hvornår det senest skal være gjort. Derefter kommer
selve løsningsfasen, hvor det noteres, hvad der gøres eller er blevet bestemt. Derudover
noteres datoen for afklaringen, da det kan forekomme at deadline ikke overholdes,
samt om det har nogle økonomiske konsekvenser. Til sidst er der selve udførelsesfasen,
hvor udførelsen eller implementering af den afklaring skal være færdigt. Dette er kun
nødvendigt, hvis det betyder en ændring på byggepladsen. Som en del af opfølgning er
der et afkrydsningsfelt til, når dette er blevet udført. På denne måde haves der et overblik
over alle faser af beslutningen, fra registreringen til udførelsen.
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Figur 6.8. Projektgruppens udarbejdede forslag til et beslutningsskema.
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Beslutningsskemaet skal være med til at forbedre kommunikationen fra bygherre og ned
gennem ledende, og være med til at følge beslutninger fra start til slut. Derudover skal
det være med til at forebygge mangler i form af sene leverancer og manglende afklaring i
forhold til bygherre eller rådgiver. Ligeså skal skemaet være med til at bringe mere værdi i
projektet i form af økonomiske besparelser for alle parter, desto før der kan forhandles om
priser, desto billigere bliver det for alle. Ligeledes med det er et redskab, der kan hjælpe
til med, at tidsplanen overholdes.
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6.3 Konsekvensvurdering

De udarbejdede løsningsforslag vil gennemgå en konsekvensvurdering, hvor der ses
på forslagenes indvirkning på at reducerer årsagerne og forbedre virkningerne fra
problemtræet omkring mangler under udførelsesfasen, som fremgår af figur 4.2. Derudover
vil de økonomiske omkostninger samt tidsmæssige forbrug på implementering af løsningen,
ligeledes med at de negative ulemper bliver fremført. Alt dette er opsummeret i tabellen
vist på figur 6.9 på side 96.

6.3.1 Partnering

Partnering har en positiv indvirkning på alle årsager, da dette er med til at sikre
bedre kommunikation gennem en tættere samarbejdende organisation, hvilket skal være
med til at reducere projekteringsfejl, sene beslutninger fra bygherre eller rådgiver samt
skabe et bedre samarbejde alle parter i mellem. Deslige skal det være med til at lette
tidspresset, grundet godt samarbejde samt et projektmateriale med fokus på de rette
processer. Kvalitetssikring vil øges gennem styrket samarbejde i projekteringsfasen og helt
til aflevering.

Godt samarbejde og mere ansvar givet til underentreprenørerne og egenproduktion,
vil øge forholdet parterne imellem. Alt dette skulle ligeledes lede til en reducering af
mangler gennem udførelsen af byggeprojektet. Gennem implementering af entreprenørerne
i projektfasen fås et mere bygbart og procesorienteret projektmateriale, som kan være
med til at øge kvaliteten samt de totaløkonomiske udgifter gennem alle faser, inkluderet
driftsfasen. Ved at lette tidspresset vil overholdelsen af tidsplanen værre større. Alt dette
er med til at give en tilfreds bygherre.

Ved selve implementeringen af partnering vil der være nogle omkostninger, i form
af flere ressourcer brugt under dannelse af teamet med rådgiver og entreprenør, og
ved tilbudsgivning. En af ulemper ved partnering er, at for bygherre er det svært at
gennemskue prisen, hvornår den bliver billigere, da byggeprisen vil ligge over tilbud udbudt
som ”billigst pris”. Hvor der ved partnering er fokus på de totale omkostninger, under og
efter byggeriet er opført.

Vurdering

Det vurderes at det er fordelagtigt at implementere partnering, da effekten af denne er
stor, samtidig med at ulemper og omkostninger er mindre betydende, i den forstand at
partnering har fokus på de totaløkonomiske udgifter, og dermed på langt sigt være den
bedste løsning.
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6.3.2 Digitalisering

Digital registrering af mangler og kvalitetssikring skal være med til at forkorte processens
varighed, og dermed sikre at kvaliteten og tiden overholdes. Hvor kommunikationen og
samarbejdet vil blive styrket gennem en fælles struktureret og ens metode at registrere,
svare og færdigmelde mangler og kvalitetssikring på. Programmerne kan være med til at
registrere problematikker, der skal løses af bygherre, rådgiver eller entreprenøren inden de
forsager sene ændringer eller udskydelse af arbejde. Bedre kvalitetssikring skal være med
til at give et bedre økonomisk projekt i form af reduceringen af mangler, svigt eller brud.
Dette kan være med til at give en tilfreds og glad bygherre.

Omkostningerne ved implementering af programmerne kan være forholdsvis store,
i og med programmet skal erhverves og registreres via licenser, ligeledes med at
tablets eller smartphones er en forudsætning for, at programmet kan benyttes mest
optimalt. Oplæringen af medarbejderne i programmets funktioner og kunnen kan være
tidskrævende, da alle skal sætte en dag eller mere af til at være oplært. Ligeledes vil der
gå en periode inden medarbejderne er superbruger af programmet, og til at starte med
kan det være mere tidskrævende at benytte og dermed betyde fald i produktionstiden,
mere om dette i afsnit 7 på side 97, Implementering.

Ved indføringen af et nyt system er der en tilvendingsperiode, hvor nogle kan have svært
ved at se fordelen ved dette, og dermed have en negativ holdning til tingene. Dette kan
fører til stort ressource spild i at prøve at overbevise medarbejderen om at dette er den
ideelle løsning, og at det vil gavne personen selv da der spares tid.

Vurdering

Der bruges en del ressourcer ved implementering, hvor tiden er den store faktor, men efter
indkøring kan der spares tid på registreringen af mangler og kvalitetssikringen. Dette kan
give et øget effekt på kvalitetssikringen, og dermed giver en stor værdi for projektet.

6.3.3 Fokus på afhængighed

Ved at følge proceduren med bestemte arbejder i den mest optimale rækkefølge i forhold
til at minimere mangler ved aflevering og i byggeprocessen, som beskrevet i afsnit 6.2.3
på side 87, Fokus på afhængighed, kan styrke samarbejdet mellem involverede parter ved,
at der ikke skabes splid på grund af forstyrrelser fra andres arbejde. Proceduren er en
sikring af malerens arbejde ikke forringes eller skades, og dermed øger kvaliteten af det
udførte arbejde. Gennem overholdelse af afhængighederne kan risikoen minimereres for at
flere entreprenører skal ind og ud af områderne for at udbedre mangler, samtidig fører det
til ingen eller meget få mangler ved aflevering, som kan resultere i en tilfreds bygherre.

Implementeringen af denne løsning vil ikke kræve de store ressourcer hverken tid eller
økonomisk, da det handler om at planlægge tidsplanen ud fra dette. Omkostninger vil
ligeledes være små da løsningsforslaget ikke kræver nogen yderligere betaling. En af de
ulemper der er ved dette løsningsforslag, er de udførendes holdning til metoden, som kan
gøre at det ikke lykkes, og at de agerer som de plejer, og bare alle laver deres mangler
eller arbejde uafhængigt af hinanden.
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Vurdering

Omkostningerne er relativt lave samtidig med at ulemperne kan minimeres ved større
kontrol og bedre planlægning fra starten af projektet. Endvidere er effekten på reducering
af mangler stor, og dermed kan det vurderes at det med fordel kan implementeres.

6.3.4 Beslutningsskema

Beslutningsskemaet er med til at skabe en god kommunikationslinje mellem bygherre
og de udførende parter, samtidig med at det kan øge samarbejdet. Beslutningsskemaet
skal være med til at sikre at sene ændringer fra rådgiver eller bygherre ikke hænder, og
dermed forsager økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser. Beslutningsskemaet er med
til at opretholde kvaliteten i form af, at bygherre eller rådgiver får valgt de materialer eller
indført de ideer, der skal bruges, således kvaliteten er i højsædet, samtidig med at tingene
ikke skal laves ting om.

De økonomiske omkostninger til at oprette og indføre beslutningsskemar er minimale. Så
snart skemaet er oprette kan det frit benyttes til bygherre møderne, her kan dog indføres
oftere møderne eller særskilte møder hvor listen benyttes. Disse møder ses ikke som den
store udgift, da de skal være med til at bringe værdi i projektet. Endvidere er dette en af
ulemperne ved beslutningsskemaet, da der bruges ekstra ressourcer under byggeprocessen.

Vurdering

Omkostningerne og tidsforbruget for at implementere løsningen er lave samtidig med at
effekten på reducering af mangler stor, og dermed vurderes at løsningen med fordel kan
implementeres.

Implementeringens fordele i forhold til reducering af årsagerne til mangler, komplimenterer
meget Fokus på afhængighed. Derfor kan det med fordel implementere de to løsningsforslag
i fællesskab ,og dermed opnå et mere succesfuldt projekt.

95



BL4 - Gruppe 3 6. Løsningsforslag

Figur 6.9. Tabel af samlet konsekvensvurdering.
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Implementering danner grundlag for en forandring, hvor nye input og den dertilhørende
implementering vil føre til en forandring. Forandring kræver adfærdsændring, hvorfor
Levitts systemmodel vil være anvendelig at fokusere på, da denne beskriver ændring af et af
komponenterne, kan have konsekvenser og virkninger på resten af virksomhed, se figur 7.1.
Modellen synliggører hvorledes en adfærdsændring kan påvirke resten af organisationen.
[Bakka og Fivelsdal, 2010]

Figur 7.1. Levitts systemmodel viser adfærdsændringers påvirkning på øvrige dele af organisa-
tionen [Bakka og Fivelsdal, 2010].

Implementering i en virksomhed slår ofte fejl grundet den store forandring der sker i
virksomheden, hvor fokus mere ligger på at gennemføre de nye tiltag frem for at klargøre
virksomheden til forandringen [Kotter, 1996]. Hvorfor dette kapitel vil tage udgangspunkt
i teorien bag forandringsledelse og til slut vil de succeskriterier, der er for implementering
af hver af de fire løsningsforslag fundet i afsnit 6.2 på side 79, Løsninger.
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7.1 Forandringsledelse

Professor i lederskab, Dr. John P. Kotter har forsket i, hvorfor forandring i virksomheder
slår fejl, og har fundet otte hyppige årsager til dette. Kotter har vendt disse hyppige fejl
til en ottetrinsproces, hvor alle otte trin bygger på en af de hyppige årsager, som skal
sikre at implementering foregår fuldendt. Ottetrinsprocessen bygger på de aktiviteter og
processor, der skal foregå i organisationen for, at implementering bliver succesfuld. De otte
trin er en proces, og skal gennemgås trin for trin, således næste trin ikke påbegyndes uden
at have fuldendt det foregående. Kotters ottetrinsprocessen fremgår af figur 7.2. [Kotter,
1996]

Figur 7.2. Kotters ottetrinsproces, der danner baggrund for en succesfuld forandring [Kotter,
1996].

Forandring kræver lederskab, hvor lederskab er en samling processor der skaber
organisationen eller tilpasser den til markante ændringer. Endvidere er lederskab med
til at definere hvordan fremtiden skal se ud, samtidig med den samler medarbejderne ud
fra denne vision, og inspirere dem til at få det til at fungere selv med forhindringer på
vejen. Derfor er det vigtigt at der ved forandring skabes en nødvendighed og en samlet

98



7.1. Forandringsledelse Aalborg Universitet

vision for forandringen, samtidig med den formidles til medarbejderne. De første fire trin
beskriver dette, og er en optøningsfase, hvor barriere bliver brudt. Denne fase er vigtigt,
da det er her grundlaget for en succesfuld forandring dannes. Mange virksomheder fejler
på grund af de springer over disse trin og direkte går i gang med trin fem. [Kotter, 1996]
Et citat af Kotters bog beskriver meget godt vigtigheden af denne fase;

”If change were easy, you wouldn’t need all that effort.” [Kotter, 1996]

Forandrings største modstand er medarbejderne, derfor er det vigtigt at få dem engageret
i forandringen, og have en forståelse for deres holdning omkring frygt for det uvisse.
Mange gange ser ledelsen og medarbejder ligeledes to forskellige ting ved forandringen,
dette fremstår af figur 7.3. Hvor ledelsen tit ser de negative ting, de vil forbedre
med forandring, som kan give positive effekt for virksomheden. Men forandringen kan
betyde nye arbejdsmønstre, organisatoriske ændringer eller nye systemer, hvilket kan have
betydning for medarbejderne personligt, som virker negative til at starte med. Derfor er
det vigtigt at synliggøre og kommunikere de positive effekter forandring kan give, samtidig
med at have fokus på alles indvirkning på forandringerne. [Brandi og Hildebrandt, 2010]

Figur 7.3. Model over medarbejdernes og ledelsens fokus under en forandring [Brandi og
Hildebrandt, 2010].

Trin fem til syv er selve forandringsfasen hvor masser af nye metoder, værktøjer og
processer bliver introduceret. Hvor trin otte er, hvor virksomhedens kultur ændres og
hjælper forandringen med at forankre. Denne fase er en stabiliserende fase, hvor forandring
bliver implementeret fuldendt ind i virksomheden. [Kotter, 1996]

Kotters ottetrinsproces er lavet med tanke på industrien, og for at konvertere den mere til
byggebranchen skal der ifølge [Anlægsteknikforeningen, 2012] og [Nielsen og Kristensen]
anvendes de første fire trin på både branchen og virksomhedsniveau. Byggebranchen
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bør som helhed gennemgå de fire første trin, før der sker en effektiv udvikling på
byggeriet. I forhold til dette projekts løsning med digitalisering af mangelregistrering
og kvalitetssikring samt partnering, så har branchen i den senere årrække dannet
grundlag for brugen af disse. Dermed kan det være med fordel, at implementere det
på virksomhedsniveau. Endvidere skal udvikling og implementering af nye metoder og
værktøjer til effektivisering af byggeriet, forgå som helhed med udgangspunkt i en fælles
vision for hele byggebranchen, før det afgiver et positivt afkast for byggebranchen.
[Anlægsteknikforeningen, 2012] [Nielsen og Kristensen]

Den tyske psykolog, Kurt Lewin, mener at forandring kræver at involvere medarbejderne
i processen, da dette vil effektivisere transformationen fra det gamle til det nye. Som
benævnt tidligere i afsnittet, er det vigtigt, at have fokus på medarbejder, da dette ofte er
den største forhindring i forandringen. Lewins forandringsmodel opdeler forandringen i tre
faser optøningsfasen, forandringsfasen og stabiliseringsfasen. Hvor Kotters ottetrinsproces
kan kobles op på, hvor trin et til fire er optøningsfasen, trin fem til syv er forandringsfasen
og trin otte stabiliseringsfasen, dette vises gennem tabel 7.1 på næste side. [Net2Change,
2009]

I optøningsfasen er det vigtigt at danne et grundlag for medarbejderne, hvorfor denne
ændring skal foregå. Ved forandringsprocessen kan der ske et fald i produktiviteten grundet
tilvænningen, derfor kan det være fordelagtigt at lempe de normale driftskrav, da dette
kan være med til at skabe en tryghed hos medarbejderen. Til slut er der stabiliseringsfasen,
hvor effekten af forandringen vil kunne mærkes, og forandringen vil indgå som en del af
hverdagen. Se Lewins forandringsmodel på figur 7.4. [Net2Change, 2009]

Figur 7.4. Lewins forandringsmodel. Optøningsfasen indeholder det kendte, forandringen foregår
i overgangen og produktiviten kommer i stabiliseringsfasen [Net2Change, 2009].
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For at realisere implementering af løsningsforslagene kan en implementeringsplan benyttes.
Implementeringsplanen danner grundlag for den tidshorisont en implementering foregår
over, før den er succesfuld. Implementeringsplanen kan tage udgangspunkt i teorien om-
kring forandringsledelse for at øge risikoen for succes. Implementeringsplanen skal være
med til at realisere løsningsforslagene. Hvor det vigtigt at have fokus på optøningsfasen,
da denne vil over tid ændrer medarbejdernes opfattelse af løsningsforslagene. Løsnings-
forslagene fundet i afsnit 6.2 på side 79, Løsninger, kan opfattes som selvstændige løs-
ningsforslag, og dermed kan virksomheder tage de løsninger de vil benytte på et givent
tidspunkt. Projektgruppen har udarbejdet en vejledende implementeringsplan som kan
benyttes i forhold til løsningsforslagene, dog med undtagelse af løsningen Partnering, da
denne kræver en anden tilgang. Implementeringsplanen fremgår af tabel 7.1.

Faser Trin Tidshorisont

Optøningsfasen

Etablering af en oplevelse af nødvendighed

3 – 4 månederOprettelse af den styrende koalition
Udvikling af en vision og strategi
Formidling af forandringsvision

Forandringsfasen

Skabe grundlag for handling på bred basis

1 – 2 årGenerering af kortsigtede gevinster
Konsolidering af resultater
og produktion af mere forandring

Stabiliseringsfasen Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen 1 år

Tabel 7.1. Projektgruppens implementeringsplan med udgangspunkt i teorien omkring foran-
dringsledelse - inspireret af [Anlægsteknikforeningen, 2012].

Tiderne i implementeringsskemaet er vejledende men vurderet i forhold til løsningsfor-
slaget og fasernes indhold, og selve omfanget af ændring i organisationen. Første fase er
optøningsfasen og vurderes til at tage 3 - 4 måneder. Det er i denne fase informationen
omkring behovet for en ændring, og omvend den modbarriere der bliver mødt. Ligeledes
med at motivationen til trygheden og erkendelsen af medarbejderne, omkring forandrin-
gen foregår. Selve forandringsfasen vurderes til at tage 1 – 2 år dette skyldes at større
byggeprojekter har en varighed på 1 – 2 år, og derfor vil muligheden for implementering
af disse skulle følge enten et nyt projekt eller implementeres i et igangværende.

Stabiliseringsfasen vurderes til at tage et år, hvor arbejdsprocessen eller -metoderne bliver
en fast inventar i virksomheden, hvor alle benytter og bruger disse.
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7.2 Succesindikatorer

Efter at løsningsforslagene er implementeret, er det væsentligt at vurdere om disse
har opnået succes. For at af- eller bekræfte at løsningsforslagene er succesfulde opstille
succeskriterier. Det er en forudsætning, at disse kriterier ikke ligger op til diskussion eller
misforståelser. Derfor er det vigtigt at de beskrives ud fra indikatorer. Disse indikatorer
skal være som følgende. [Anlægsteknikforeningen, 2012]

• Veldefinerede
• Målbare
• Opnåelige
• Relevante
• Tidsorienterede

Succeskriterierne bør beskrives ud fra; hvad de omhandler, hvor godt de skal udføres,
og hvornår de skal udføres. Samtidig skal de udarbejdes således, at de er knyttet til
projektets mål, formål og produkt. De udarbejdede indikatorer bør således knyttes til
selve implementeringsarbejdet og anvendes under hele forløbet. Til at vurdere og opmåle
succeskriterierne kan der benyttes forskellige indikatorkilder, hvor nogle af dem er listet
op. [Anlægsteknikforeningen, 2012]

• Interviews
• Mødereferat
• Udskrevne aftaler og kontrakter
• Rapporter
• Regnskaber
• Tidsplaner
• Fotodokumentation

I det nedenstående vil der redegøres for, hvilke succeskriterier og indikatorkilder der
knytter sig til hvert af de givne løsningsforslag i afsnit 6.2 på side 79, Løsninger. Hvor de
nævnte tidshorisonter blot skal forstås som vejledende tider.

7.2.1 Partnering

• Virksomheden skal have lavet et partnerskab med et rådgiverteam og underentre-
prenør i forbindelse med, at kunne byde på partneringssager inden aug. 2016.

• Virksomheden skal i samarbejde med deres partnerteam have budt og vundet en
partneringssag inden aug. 2017.

• Virksomheden skal i samarbejde med deres partnerteam have udført et succesfuldt
byggeri som partnering med nul mangler ved aflevering inden aug. 2020.

Indikatorkilder for disse kriterier er kontrakter og underskrevne aftaler i forbindelse med
partnering. Dertil kommer afleveringsprotokol, i forhold til et mangelfrit byggeri.
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7.2.2 Digitalisering

• Virksomheden skal have oplært alle medarbejder i det nye digitale registreringspro-
gram inden jan. 2016.

• Det nye digitale registreringsprogram skal benyttes af alle byggelederne på deres
byggeprojekter inden sep. 2016.

• Virksomheden skal implementerer det digitale registreringsprogram ved alle
underentreprenør og underrådgiver på alle deres repræsentative byggepladser inden
jan. 2017.

De indikatorkilder der er for kriterierne ved digitale registreringsprogrammer, er møder
eller workshops, hvor medarbejderne bliver oplært i programmet. Deslige er selve
programmet en indikator, hvor det er dokumentation for registrering fra byggelederne
og underentreprenørerne.

7.2.3 Fokus på afhængighed

• Virksomheden skal have et møde med alle byggeledere omkring den nye procedure
om at håndtere planlægningen af mangeludbedringer med samme fokus på
afhængigheder, som der bruges i planlægningen af tidsplaner generelt inden. Jan
2016.

• Alle nyere projekter skal benytte planlægningen sidst senest sep. 2016.
• Opnå et mangelfrit projekt, der er afleveret, og har benyttet planlægningsmetoden

senest sep. 2018.

De indikatorkilder der benyttes er møder, tidsplaner og planlægningsskemaer samt
afleveringsprotokoller.

7.2.4 Beslutningsskema

• Virksomheden skal have rundsendt skemaet, modtaget kommentarer til forbedringer,
og implementeret disse i beslutningsskemaet inden jan. 2016.

• Alle virksomhedens byggeleder skal benytte beslutningsskemaet inden jan. 2017.
• Virksomheden skal have opnået, at det ikke er manglende beslutninger, der fører til

større ændringer under udførelsen af et byggeri inden jan 2020.

Indikatorkilden ved beslutningsskemaet er, at skemaet bliver udfyldt således, at alle
beslutninger bliver taget tidligt i projektet. Ligeledes er mødereferater med til, at vurdere
hvorvidt skemaet bliver benyttet korrekt, og om det har den tiltænkte effekt.
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Diskussion 8
I dette kapitel vil der blive set nærmere på de resultater, der er fremkommet af analyserne,
og deres betydning opvejes mod andre rapporter på området, for at sammenholde
rapportens gyldighed. De valgte løsninger, beskrevet i rapporten, bliver sammenlignet,
på baggrund af konsekvensvurderingerne, med den aktuelle situation i byggebranchen. I
interessentanalysen kommer det frem at nøglespillerne for at forbedre forholdene omkring
mangler i udførelsesfase, er entreprenøren, håndværkerne og rådgiver. Nøglespillernes
hovedindvirkning på byggesagen sker på forskellige tidspunkter af byggeprocessen, men
det er, sammenspillet mellem parterne som er afgørende for, om der opstår forvirring og
misforståelser omkring byggeriet. Denne miskommunikation giver anledning til mangler,
der enten opfanges under udførelsen eller ender med at blive opdaget ved afleveringen.

Den valgte metode med brug af interview, har givet et godt billede af forholdene på de
danske byggepladser. Troværdigheden af de interviewede byggeledere bliver vurderet til at
ligge meget højt, da svar som viser deres egne svagheder også er kommet frem. Der er ikke
tegn på at byggelederne har holdt informationer tilbage eller har påvirket besvarelserne
hen mod et bestemt resultat.

Håndværkerne kan forbygge mange mangler og er skyld i mange mangler, men deres
mangler har ikke den største økonomiske konsekvens. En af grundene til dette kan ligge i
at byggelederne vurderer, at de økonomiske omkostninger ved udbedringen af manglerne
er noget som rammer underentreprenørerne selv og derfor ikke påvirker entreprenørens
økonomi i nogen særlig grad. Dette er dog ikke helt korrekt, da byggeledelsens arbejde
omkring styringen af mangeludbedringen og mængde af gennemgangene øges, når
der forekommer mange mangler. De interviewede byggelederne mener at 1 - 2 % af
entreprisesummen bruges på udbedringer af mangler, hvor Bygge- og Erhvervsstyrelsens
undersøgelse fra 2010 vurderer at omkostningerne ved svigt, fejl og mangler ligger
på mellem 4 - 8 % af entreprisesummen [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011]. Denne
sammenligning af estimeringerne underbygger, at de økonomiske konskvenser er højere
end forventet, og alvoren af problemet er mere kritisk end det umiddelbart kan mærkes
på byggepladsen. Selv hvis der blot regnes med at omfanget ligger på 2 % betyder
det, at omkostningerne til mangler udgør godt 2,8 milliarder kroner af bygge- og
anlægsbranchens årlige produktion på omkring 140 milliarder kroner. Et hvert tiltag, der
bliver implementeret gennem hele branchen, vil kunne bidrage med godt 28 mio. kr., for
hver procentdel af manglerne det reducerer.

Dataudtrækket fra Byggeriets Evaluerings Center viser, at der forekommer en jævn
tendens i antallet af mangler for hver million entreprisesummen er på, og at den
gennemsnitlige økonomiske konsekvens af en mangel ligger på 930 kr., 2.090 kr. og
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59.700 kr. for henholdsvis kosmetiske, mindre alvorlig og kritisk og alvorlige mangler.
Virksomhederne, der indberetter deres byggesager, er klar over at sagen skal vurderes, og
der vil derfor have været et særligt fokus på at reducere antallet af mangler ved aflevering.
Det kan derfor antages, at værdisættelserne og omfanget af mangler meget vel er større,
hvis alle byggesager i Danmark er medtaget.

Initiativet Værdiskabende Byggeproces har udsendt en vejledning, i slutningen af 2014,
der behandler området omkring mangler på byggepladsen. Vejledningen bekræfter mange
af de samme antagelser, som denne projektrapport er kommet frem til, med hensyn til
at der er behov for et særligt fokus på afleveringsprocessen. Da vejledningen ikke nævner
noget om selve afhjælpningen og udbedringen af de registrerede mangler, må det antages at
denne del af processen foregår ved at alle fagentreprenører udbedrer samtidig, som dette
projekt observerer er standard metoden. Dermed ligger denne problematik i et stadie
mellem indseelse og aktion. De interviewede byggeledere bekræfter problematikken i et
stort omfang, men branchens vejledning adresserer eller anerkender ikke problemet.

Partnering og digitalisering er allerede nu undervejs til at blive implementeret mere og
mere i byggebranchen, og fordelene ved brugen af disse er ved at give en effekt på
mangelområdet. Stigningen i succeshistorier og øget brug af metoderne er med til, at
sprede dem til resten af byggebranchen og gøre det mere alment og nemmere at arbejde
med. Flere af de interviewede byggeledere fortæller at deres virksomhed har valgt et
digitalt program, men få bruger det som en naturlig del af arbejdet på byggepladsen.
De to nyere løsninger, beslutningskemaer og fokus på afhængighed, forholder sig mest
til de konkrete problemstillinger, som de interviewede byggeledere ofte befinder sig med
inden aflevering. Sene beslutninger fra bygherre omkring fx detaljer, beklædning o.lign, er
med til at påvirke strukturen i udførelsen, og et værktøj der overskueligegøre manglende
beslutninger vil derved kunne gøre udførelsen mere glidende og afværge lappeløsninger,
som reducerer tidspresset arbejde og øger kvaliteten. Brugen af cyklogrammer og andre
værktøjer, til at håndtere aktiviters afhængighed og sikre flere aktiviteter ikke optager det
samme rum, er med til at forbedre arbejdsprocesserne i byggeriet. Desværre virker det til at
disse metoder ikke benyttes i udbedringsfasen omkring afleveringen, hvilket øger risikoen
for stød, skrammer og skader på i forvejen mangelfrit arbejde. Dermed forekommer der
udbedringssituationer, hvor gentagende udbedrings- og rengøringsgennemgange foretages.
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Ud fra den gennemgåede projektrapport kan det konkluderes, at mangler og arbejdet
omkring mangler fylder en stor del af byggeledelsen arbejde. Mangler forekommer primært
hos håndværkere og rådgiver, specielt når disse er under et tidspress. Rådgivernes mangler
har den største økonomiske effekt og manglerne forekommer, når projektmaterialet ikke er
fyldestgørende. Hovedårsagen til, at der forekommer fejl fra rådgiver skyldes, at der ikke
bliver sat nok ressourcer af til at udfærdige projektmaterialet. Dette giver komplikationer
på byggepladsen, når der mangler informationer eller projektmaterialet ikke er bygbart.
Håndværkerne foresager de fleste mangler, men der er oftest tale om smårettelser og
justeringer. Manglerne forekommer primært fordi der bliver skabt et tidspresset miljø, hvor
holdningen om hvad der er god håndværksmæssig kvalitet sættes på prøve. Størstedelen
af manglerne på byggepladsen bliver derfor oftest registreret, når byggelederen laver en
gennemgang før afleveringen. Selvom håndværkernes mangler ofte er smårettelser, er der
stadig tale om en betydelig økonomisk konsekvens for udbedringen. En kosmetisk mangel
koster fx i gennemsnit næsten 1.000 kr., i materialer og mandetimer, at udbedre.

Byggebranchen er allerede i gang med at implementere nogle af løsningerne på problemet,
ved brugen af partnering og digitalisering af mangelregistreringer, dog er disse på
nuværende tidspunkt ikke fuldt ud integreret i virksomhederne eller på byggepladserne.
Nogle af virksomheder har lavet ændringer i den traditionelle afleveringsprocedure, ved at
benytte multisjak og førafleveringer til, at reducere antallet af mangler.

Det er også veletableret på byggepladserne at der forekommer en problematik omkring
udbedringsprocessen, hvor der ofte forekommer skader på færdige entreprise pga.
uopmærksomhed. Dette fører til gentagne udbedringsperioder og rengøringe, der forlænger
og komplicerer afleveringen af projekterne og koster ressourcer. Selv om problemet er
velkendt, forekommer der ikke direkte konfrontation med det i håb at løse det.

Det kan konkluderes at problemmatikken omkring mangler i udførelsesfasen stadig er et
velkendt problem, men byggebranchens fokus er blevet større i seneste år. Anerkendelsen
af problemet er med til at øge muligheden for at finde en funktionel løsning, og der er
derfor gode forudsætninger for at potenielle løsninger vil blive implementeret.
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Denne projektrapport analyserer sig frem til seks hovedårsager til mangler opstår i
byggeriet, deslige med at fire løsningsforslag bliver fremstillet for at reducere disse
hovedårsager forekommer, og dermed resultere i en reducering af mangler under
udførelsesfasen. I gennem implemenringen bliver det fremført, at jo før at løsningerne
bliver implementeret, jo før vil det have en reel effekt på problemet. Den næste udfordring
ligger derefter i at få personer og virksomheder til at ville ønske at ændre deres gamle
måder at gøre tingene på. Der er flere fremgangsmåder på dette område, men det
handler for det meste om at betragte beslutningstagerne, som kognitive individer der
foretager beslutninger efter hvad de mener er den rigtige løsning. Vi som mennesker er
problemløsere, og denne egenskab har medført til store dele af menneskets udvikling. To
af måderne at se beslutningstagere på følger principperne indenfor textitnudge og think
metoderne. Hvor think handler om at præsentere materialet med fornuft og argumenter,
som beslutningstageren der til eftertanke og der på træffes en bevist beslutning. Dette er
denne metode som politkere ofte bruger til at overvise vælgere, hvorfor deres løsning er
den bedste. Den anden metode er nudge, hvor udgangspunktet for beslutningen handler
om at tage et øjebliksvalg. Her vurderes mulighederne, ressourceforbruget og udfaldene i
en blandning af mavefornemmelse [John et al., 2011]. På området omkring problemet
med mangler i udførelsesfasen bliver metoden think brugt i et stort omfang, og de
fleste er nu klar over problemstillingen. Dette har imidlertidig endnu ikke haft en 100
% gennemslagskræft, og det ligger op til at der måske skal bruge flere elementer af
nudging til flytte de enkelte bygherrer og byggeledere på byggepladserne til at fortage
bedre beslutninger omkring måden at håndtere manglerne på.

Grundet den korte projektperiode på fem måneder, har der været en begrænsning for
analysens omfang i form af, antallet af interviewede byggeledere, eller at der foretages en
dybdegående analyse af afleveringsprotokoller med henblik på at opsætte en sammenhæng
mellem specifikke mangler og hovedårsagerne. Hvor der udledes individuelle løsningsforslag
for disse. Endvidere har der ikke været mulighed for at teste de givne løsningsforslag i
kapitel 6 på side 75, Løsningsforslag, for at se effekten af disse.

Det vil derfor med fordel kunne udvide omfanget af denne rapports undersøgelser på
at finde mere dokumentationer for at gøre denne mere endegyldigt. Samtidig med at en
at det kan være fordel at teste hypotesen omkring, hvorledes mangler skyldes de seks
hovedårsager ved at undersøge afleveringsprotokoller eller følge flere byggerier, for derfor
at finde frem til flere effektive løsningsforslag der kan være med til at reducere mangler.
Deslige vil en test af løsningsforslagene fokus på afhængighed og beslutningsskema for at
se, hvilken effekt de har på reducering af hovedårsagernes indvirkning på mangler.
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Det er et mål, at projektrapportens fund og løsninger kan være med til at starte yderligere
diskussion, forskning, undersøgelser eller fokus omkring mangler i byggebranchen, således
at der i fremtidens øje med kan skabes en positiv indvirkning på produktiviteten af
byggebranchen og dermed reducering af mangler ved hjælp af nye redskaber, værktøjer,
procedurer eller viden.
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Spørgsmål til det første
interview A

På de følgende sider vises spørgsmalene til det første interview, med reflektionerne bag
spørgsmålene. Den anden side er opstillingen af samme spørgsmål, som på første side, dog
er disse opstillet på en mere praktiskanvendelig måde.



 Reflektioner 

(Hvad vil vi gerne vide?) 
Interviewspørgsmål 

(Hvordan får vi det af vide?) 
Baggrundspørgsmål   

 Hvilket erfaringsgrundlag 
byggelederen har. 

Alder 
Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Adfærdsspørgsmål   
 Hvilken mangelproceduren 

der er  på pladsen. 
Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden 
en bygherre gennemgang? 
 

 Om der følges op på 
udbedringerne før/efter 
aflevering. 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Holdningsspørgsmål   
 Hvilket forhold har 

byggelederens til 
mangelproceduren. 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? 

 Hvem der bære skylden for 
manglerne. 
Hvor stort omfanget af 
mangler er, som en del af 
arbejdet. 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 Byggelederens syn på 
mangler 

Hvad er din holdning til mangler? 

 Hvilken kultur og stemning 
der er på byggepladsen. 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

 Hvilke kultur der er 
omkring mangler. 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? 

 Påvirker 
manglerudbedringen 
kvalitet arbejdet 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Vidensspørgsmål   
 Hvor meget koster mangler 

for en byggesag 
Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

 Hvor meget tid bruges på 
mangler. 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

 Hvor langt ser 
byggelederen, når det 
kommer til mangler. 

Hvem påvirkes af manglerne? 

  Hvad er hovedårsagen til mangler? 
 

 

  



Baggrundspørgsmål 

Alder Uddannelse År i branchen                             

(Antal byggesager) 

Aktuelle Sag - Hvilken sag arbejder du på lige nu  

Hvor langt er I i processen? 

Mangelbegrebet - Læs kort beskrivelse af begrebet op. 

Adfærdsspørgsmål 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 

Har I en bestemt procedure I går igennem inden en bygherregennemgang? 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på udbedringerne? 

Holdningsspørgsmål 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget uenig -  uenig - enig - meget enig) 

 Mangler fylder meget på byggepladsen. 

 Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 

 Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 

 Rådgiver kan forebygge mange mangler. 

 Bygherre kan forebygge mange mangler. 

Hvad er din holdning til mangler? 

Hvordan er EP og UE forhold til mangler? 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer påvirker kvaliteten af det færdige produkt? 

 Vidensspørgsmål 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på arbejde vedrørende mangler? 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved aflevering og under opførelse. 

Hvem påvirkes af manglerne? 

Hvad er hovedårsagen til mangler? 

 

Dato for næste interview om 2-3 uger 





Spørgsmål til det andet
interview B

På den følgende side vises spørgsmalene til det andet interview, med reflektionerne bag
spørgsmålene.



 Reflektioner 
(Hvad vil vi gerne vide?) 

Interviewspørgsmål 
(Hvordan får vi det af vide?) 

 Mangelprocessen  Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
 
Hvor ser du flest mangler blive fundet af delprocesserne?  
(Mester, byggeleder, bygherre?) 
 
Hvad mener du der kan gøres for at mangelgennemgangen 
fra mester/underentreprenøren bliver bedre?  
(Motivation, krav beskrevet i kontrakten …) 
 
Hvor lang tid bruger i på hver af delprocesserne? 
 
Hvordan mener du at den ideelle afleveringsproces ser ud? 
 

 Årsagerne til mangler. 
 

                                            
Rating 

 
 
 
 

 
                                             

Rating 
 
 
 
 

Rating 

Hvad ser du som hovedårsagen til mangler? 
 
Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans rådgiver)  
 
Er der en af fagentrepriserne du ser der generelt laver 
mangler? Tømrer, murer, beton, vvs, el, ventilation? 
 
Hvordan vægter du følgende årsager til at være væsentlige 
for en mangel fra en håndværker?  
Dårligt håndværk, mis kommunikation, tidspresset, 
økonomiske årsager, holdning, menneskeligfejl. 
 
Hvordan vægter du følgende årsager til at være væsentligt 
for en mangel fra rådgiver? 
Dårligt uddannet, mis kommunikation, tidspresset, 
økonomiske årsager, holdning, menneskeligfejl. 
 

 Konsekvenser ved mangler. 
                                           

Rating 
 

 
Hvis mangler ser du har de største økonimiske konsekvenser? 
Entreprenøren, Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans rådgiver) 
 
Hvad er den værste konsekvens ved mangler?  
Økonomisktab, tidsforrykkelse, kvalitetssvækkelse, dårligt 
samarbejde, utilfreds kunde/bygherre, dårligt projekt, dårlig 
bedømmelse på BEC. 
 

 Noget omkring specifikke 
mangler 

Hvad skete der i den aktuelle situation? 
Hvad var årsagen til manglen? 
Kan du bekræfte at xxxx er en generel mangel/fejl i 
byggebranchen? Eller er det en der du har stødt på flere 
gange?  
 
 

 Andet? Hvor mener du det vil gavne mest at benytte en 
afleveringsprocedure? Ved prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
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Øvrige BEC grafer D

Figur D.1. Fordeling af mindre alvorlige mangler i forhold til entreprissummer og entrepriseform.



Figur D.2. Fordeling af antal mindre alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum.

Figur D.3. Fordeling af antal mindre alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum med hensyn
til projekttype.



Figur D.4. Fordeling af kritiske og alvorlige mangler i forhold til entreprissummer og
entrepriseform.

Figur D.5. Fordeling af antal kritiske og alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum.



Figur D.6. Fordeling af antal kritiske og alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum med
hensyn til projekttype.



Interviewsvar E
På de følgende sider vises svarene fra de 15 interviewede byggeledere.



Byggeleder nr. 1 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 

HTX herefter Bygningskonstruktør 
8 år – Projekterende i 3-4 år ca. 20 sager herefter 4-
5 år som udførende (byggeleder) 10-15 sager (alt 
fra boliger til butikker og lager). 
 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden en 
bygherre gennemgang? 
 

Proceduren forMangelgennemgange i 
virksomheden og på pladsen: 
Mestergennemgang (1 uge)  Byggeleder 
gennemgang (1 uge)  Bygherre gennemgang. (2 
uger) 
Der benyttes programmet Digitjek, som er et 
digitalt systemet til mangelregistrering. 
 
Ting på dette projekt: 
Byggeweb  Capture (fotodok system) som også 
virker som Kvalitetssikring.  
Der laves en Mock-up bolig, som gennemgåes med 
bygherre og dette sikre at alle aftaler er på plads 
inden resten af boligerne kan gøres færdige.  
 
Ting der benyttes generelt i virksomheden: 
Projektgennemgang (granskning), kvalitetssikring 
(byggelederen), interne systemer (digitec), 
procestænkning (hvordan sættes vinduet i, hvordan 
opbevares det, og hvad skal der bruges til at gøre 
det.)  
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Systemet Digitec, kvailtetspapir fra mester omkring 
udbedringerne. 
 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Ja, men der sker en rivende udvikling hele tiden 
både for markedet, men også i virksomheden. Hvor 
specielt indførelsen af fælles systemer, ligeledes 
afholdes der møder hver måned, hvor de enkelte 
byggeleder kan komme med egne erfaringer op i et 
åbent forum, har hjulpet mangler af vejen.  
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Enig 
Meget enig 
Meget enig 
Enig 
Uenig (Dog kommer det helt an på bygherren) 
 
 
 

Hvad er din holdning til mangler? De er træls at stå med til sidst, så det er godt at få 
dem afklaret inden til sidst. Ligeledes er holdningen 
at pressede byggerier fra start kan lede til projekter 
med mange mangler. Det er derfor en god ting at 
afsætte nok tid af til mangelprocessen. 
 



Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Afleveringsproceduren, er en del af kvalitetssikring. 
Hvor hver del er afsat i  tidsplanen. 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt? 

Ja i høj grad. Men hvis de opdages i god tid bliver de 
bedre end hvis det er under tidspres, hvor 
lappeløsninger til tider vælges. 
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

Ikke de store problemer grundet garantierne lavet 
med underentreprenøren. 
 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

Som byggeleder bruges der nok 20-25 % på 
kvalitetssikring som er med til at mindske mangler. 
Der er stor fokus på dette i virksomheden. 
 
På et byggeri med 1 års varighed vil der være en 
mangelgennemgang på 3 timers tid og 
efterfølgende 2-3 dage med udbedringer. 
 

Hvem påvirkes af manglerne? Byggeleder, bygherre, beboer og underentreprenør. 
 

Hvad ser du som hovedårsagen til mangler? Dårlig kommunikation, sløsethed, ligegyldig-
holdning.  
Gode erfaringer med deres murer som kommer i 
god tid med tingene (kollisioner og ligne) og 
dermed kan de nå at løses inden det bliver til et 
større problem. 
 

 

  



Byggeleder nr. 1 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
 

Mestergennemgang Byggeledergennemgang  
Bygherregennemgang 
 

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
 

Ved byggeledergennemgangen findes der flest 
mangler.  
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
(Motivation, krav beskrevet i kontrakten …) 
 

Der kan laves paradigmer (hvordan de skal lave 
mestergennemgangen) i forhold til kontrakten, 
men hvis holdningen ikke er der, bliver det bare 
krydset af. Der skal motivation til at vende 
holdningen om. Jo mere samarbejde der har 
været med underentreprenørerne desto bedre 
bliver forholdet. 
 

Hvor lang tid bruger i på hver af delprocesserne? 
 

Mestergennemgang = 1 uge, 
Byggeledergennemgange = 1 uge afh. Af 
projektets størrelse. Hele processen varer ca. 5 
uger. 
 

Hvordan mener du at den ideelle afleveringsproces 
ser ud? 
 

Det ideelle ville være samme proces, men hvor 
mestergennemgangen foregik ligeså godt som 
byggeledergennemgangen, dermed findes de 
mangler før i processen. 
 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans rådgiver) 

Håndværker (på pladsen) Rådgiver  (i 
projekteringen) 
  Entreprenør  Bygherre  
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der generelt 
laver mangler? Tømrer, murer, beton, vvs, el, 
ventilation? 
 

Maleren, disse mangler er synlige, dog skyldes 
manglerne skrammer og ridser fra andres arbejde.  
Tømreren, da de tit har meget arbejdet og 
dermed også større mulighed for mangler.  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at være 
væsentlige for en mangel fra en håndværker?  
manglende kvalifikationer, miskommunikation, 
tidspresset, økonomiske årsager, holdning, 
menneskelig fejl. 
 

Holdning  Tidspres  Miskommunikation  
økonomi  Menneskelig fejl  Manglende 
kvalifikationer 
 
Økonomi = Bygherre får hvad han betaler for.  
Holdning og tidpress side om side  
 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at være 
væsentligt for  
en mangel fra rådgiver? 
manglende kvalifikationer, miskommunikation, 
tidspresset, økonomiske årsager, holdning, 
menneskelig fejl. 
 

Manglende kvalifikationer  Tidspres  
Økonomi  mis kommunikation  Menneskelig 
fejl  Holdning  
 
Tidmæssigt og økonomisk pres giver automatisk 
flere menneskelig fejl. 
 
 
 
 
 
 
 



Hvis mangler ser du har de største økonomiske 
konsekvenser? 
Entreprenøren, Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans rådgiver) 
 

Rådgiver  Byggeledelsen  Håndværker  
Bygherre  
 
Rådgiver = på tegnebrættet  
Byggeledelsen = Beslutninger i forhold til bygherre 
osv. 
Håndværker = Små mangler på pladsen 
 

Hvad er den værste konsekvens ved mangler?  Økonomi og tid, hvor tid også kan give 
økonomiske saktioner. Virksomheden vurderes på 
Tid, økonomi og kvalitet. 
 

Hvad skete der i den aktuelle situation? 
Hvad var årsagen til manglen? 
Kan du bekræfte om tilfældet er en generel 
mangel/fejl i byggebranchen? Eller er der noget du 
har stødt på flere gange? 

Håndværker lavede noget på egen måde i stedet 
for at følge rådgivers anvisninger og dermed 
skulle lave det hele om. (økonomi) 
Glemt at sikre tætningen af installationer inden 
murerarbejde. (dårligt håndværk eller 
menneskelig fejl) 
 

Hvor mener du det vil gavne mest at benytte en 
afleveringsprocedure? Ved prækvalifikation, ved 
udbud, ved kontraktskrivning, ved aflevering.  
 

Ved kontraktskrivningen, hvor 
forventningsafstemningen med bygherre kan 
laves. 

 



Byggeleder nr. 2 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Tømrer  Bygningskonstruktør 
10 år 
10 sager (flere små ligeså) 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden en 
bygherre gennemgang? 
 

Løbende vha. Tilsynsnotater. Det foregår via det 
digitale program Ajour, som også benyttes til 
kvalitetssikring. Nogen af tingene registreres ikke, 
men håndteres adhoc.  
 
Mestergennemgang Byggeledergennemgang 
Forløbelig gennemgang med bygherre (2-4 uger 
før)Bygherre gennemgang 
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Gennemgår løbende lister og tilsynsnotater. 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Nej ikke rigtigt, men hvis alle gjorde deres arbejde 
rigtigt, så ville der ikke være nogen.  Proceduren i 
virksomheden fungerer rigtig godt. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Enig 
Enig 
Enig 
Meget Enig 
Uenig ved totalentrepriser / Meget enig ved 
hovedentrepriser 
 

Hvad er din holdning til mangler? Træt af det. 1 – 1,5 måned før aflevering er det 
træls at stå med, og der er altid nogen som ikke 
virker til at give nok for det, og ikke arbejde godt 
nok. 
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

Der er kun underentreprenør på den aktuelle 
byggeplads.  Mange er gode til at gennemarbejde 
deres ting og har en god holdning omkring mangler, 
men der er også nogle stykker som lader sig falde 
lidt tilbage og lade byggelederne gøre deres arbejde 
i form af opfølgning og gennemgange. Disse fylder 
meget, selv om der er færest af dem. 
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Ja det gør der, afleveringsproceduren som er i 
virksomheden er en del af denne. Ligeledes er der 
udarbejdet en KS-manual som alle 
underentreprenør skal følge efter, bliver skrevet i 
deres kontrakt. 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt? 

Justeringer, skift eller små reparationer er der ingen 
forskel. De har taget de væsentlige fejl i opløbet 
inden aflevering. 
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 1-2 % af entreprisesummen, svært at vurdere, men 



arbejde vedrørende mangler? en del af byggelederens tid og løn går på denne 
udgift. 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

KS  Mangler, bruger byggelederen nok 20 % af 
ens tid, måske mere. 
 

Hvem påvirkes af manglerne? Alle byggeriets parter, det spreder sig hurtigt fra 
manglen og påvirker alle parter. 
 

Hvad ser du som hovedårsagerne til mangler? Underentreprenørens mester (som deltager i BM og 
SM) smutter hurtigt fra pladsen lige efter, og er 
dårlig til at kommunikere de aftalte ting videre ud til 
selve håndværkerne.  
Branchen er generelt presset på økonomien og 
tiden, hvor begge ting fører til gnidninger mellem 
forskellige parter. Ligeledes er en manglende 
granskning af projektmaterialet en stor synder. 
 

 



Byggeleder nr. 3 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Tømrer – Med supplerende kurser i bygge- og 
projektledelse 
15 år som byggeleder  
Har arbejdet med ca. 30 sager  

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden 
en bygherre gennemgang? 
 

Der er en samlet aflevering for alle tre etaper (byggeriet 
delt op i tre etaper).  
Der foretages delaflevering af de enkelte etaper og 
dernæst før-afleveringer. Alt dette er bygherre 
gennemgange. 
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

De selv foretager en bygningsgennemgang, af 
byggelederen som gennemgår de enkelte færdig 
sektioner eller dele. Fx gips væggene når de er færdig 
laves der en kontrol.  
 
De har på byggeriget lavet et prøverum således alle 
parter er enig om hvorledes det skal se ud og at det er 
godkendt af bygherre. Ligeledes benytter de sig af 
byggeledergennemgang inden bygherregennemgang. 
  

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Deres egne vurdering af deres virksomhed er at de laver 
små mangler, grundet entreprisens omfang. Hvor i mod 
de ser det som et stort problem for andre da det de skal 
overtage som regel er fyldt med mangler. Fx råhuset 
ikke opfylder alle engangskrav. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Meget enig 
Meget enig 
Meget enig 
Enig 
Enig  

Hvad er din holdning til mangler? At der skal bruges meget tid på det, og udbedringen er 
meget tidskrævende men også selve kvalitetssikringen 
tager tid.  
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

Der er stor fokus på mangler i virksomheden. Hvor 
egenproduktionen har en lidt lavere holdning og 
forhold til mangler, da der stadig forekommer mangler 
ved deres arbejde. 
Underentreprenørene har os en lavere holdning, til 
tider lidt hysteri og skepsis omkring det. Det afhænger 
meget af set-uppet de er under.  

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Ja man vil ikke have større mangler og der arbejdes 
stramt efter karakterskalaen fra BEC, hvor det ønskes at 
have karakteren A, pt. har det B. 
Da der vindes opgaver på baggrund af dette.  
 
 



I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Ja. Det påvirkes i høj grad, da reparationer ikke bliver 
det samme som det rigtige arbejde.  
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

Mange af pengene bliver brugt på kvalitetssikring, som 
er til for at forhindre mangler. Men ikke så meget på 
selve udbedringen af dem. (meget lille andel 1% eller 
lavere) 
 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

14 – 21 dage ca. 1 % af tiden, der afsat til projektet. 
(Entrepriser på 10-20 mio.) 
 

Hvem påvirkes af manglerne? Brugerne, Byggeledelsen, entreprenøren, generelt alle.  
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? 
 

Projektfejl og projektstyring (miskommunikation)  
 

 

Byggeleder nr. 3 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

 Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
Hvor lang tid bruger i på hver af 
delprocesserne? 
 
 
 

10 dages bygherregennemgang med derefter 50 dages 
udbedringsperiode for hver af de tre bygningsdele på det 
aktuelle projekt. 1 måned før bygherregennemgang 
foretages en byggeledergennemgang, hvor der er 14  dages 
gennemgang og 14 dages udbedringsperiode. 
Mestergennemgangene har foregår løbende forinden. 
 
 

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
 

Byggeledergennemgang 
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
 

Indfører i kontrakterne at UE’erne skal have en daglig kontrol 
at arbejde (daglige runderinger). 
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Setuppet på dette projekt er ret godt.  
Efter gennemgangen har de 20 + 50 dage til udbedringen så 
dette er rigelig tid. 
 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
 

Håndværkerne 
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler?  
 

Maler 
Døre og genrelt alt det visuelle er ret ofte ramt.  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

 
Tid  Holdning Manglende kvalifikationer  Menneskelig 
fejl Økonomi  Miskommunikation 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 

 
Tid  Miskommunikation  Økonomi Menneskelig fejl  
Manglende kvalifikationer  Holdning. 
 



Hvis mangler ser du har de største 
økonomiske konsekvenser? 
 

Rådgiver 
 

Hvad er den værste konsekvens ved 
mangler?  
 

Økonomisk tab vægtes lille, utilfreds kunde vægts højt da 
bygherren skal være glad, dårligt  projekt vægtens også højt, 
, dårlig rating på BEC vægtes også højt da dette høre 
sammen med at få flere opgaver, tid vægtes højt da den skal 
overholdes, Dårlig kvalitet og samarbejde vægtes middel. 
 

Hvad var årsagernen til manglerne på det 
aktuelle projekt? 
 
 

Der var enkelte mindre fejl, som ikke normalt forekom i 
byggeriet.  
Dog var der en forkert kote, som krævede meget tid at 
afhjælpe. Fejl lå i projektmateriale og endelig ved bygherre. 
 
 

Hvor mener du det vil gavne mest at 
benytte en afleveringsprocedure? Ved 
prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Udbuddet, fordi der ikke kan ændres noget efterfølgende 
uden det koster ekstra.  

 



Byggeleder nr. 4 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Tømrer herefter bygningskonstruktør 
2 år 
4-5 sager  

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden 
en bygherre gennemgang? 
 

Inden aflevering (1-2 uger inden) gennemgår 
byggeleder byggeriet og tilsidst vil bygherres rådgiver 
gennemgå byggeriet endeligt.  
 
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Der benyttes Ajour til mangel registreringen, alle 
registreringer bliver fulgt op på.  
 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Sagtens, alt skal være digitaliseret og alle skal være 
åbne og modtagelig for at benytte det. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Enig 
Meget enig 
Enig 
Uenig 
Uenig 

Hvad er din holdning til mangler? Skal laves, det er den sidste finish. 
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

Egenproduktionen er nemmere at styre, da der let kan 
sættes en ekstra mand på. 
Underentreprenørenes har holdningen er typisk ”det 
ser vi på” 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvaliteten af det færdige produkt?  

Ja, i sidste ende gør det.  

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

5 % af ens tid.  

Hvem påvirkes af manglerne? Rådgiver, bygherre. 
 
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? Man vælter ting og skraber op af væggene som giver 
små skader, her langt de fleste mangler er.  
 

 

  



Byggeleder nr. 4 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
(Hvordan får vi det af vide?) 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
Hvor lang tid bruger i på hver af 
delprocesserne? 
 

Mestergennemgang  Byggeledergennemgang  
Bygherregennemgang 
 
 

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
 

Bygherre rådgiver under bygherregennemgangen 
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
(Motivation, krav beskrevet i kontrakten …) 
 

Hvis der blev etableret multisjak (personer med flere 
fagmæssige kompetancer), som gennemgik byggeriet før 
aflevering og udbedrede alle mangler. 
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Multisjak og hvis alle parter er opsat i samme digitale 
system. Fx Ajour. 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver)  
 

  
Håndværkere derefter rådgiver, byggeledelse og til sidst 
bygherre. 
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler? Tømrer, murer, 
beton, vvs, el, ventilation? 
 

Malers arbejde er generelt meget udsat, da det er synligt. 
Noget der ofte ses efter er fald i vådrum, da dette kan have 
en mere kritisk virkning. 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

Tidspresset  Miskommunikation  Menneskelig fejl  
Økonomi  Manglende kvalifikationer  holdning  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

Økonomi  Miskommunikation  Manglende 
kvalifikationer  Holdning  Menneskelig fejl  
tidspresset 

Hvis mangler ser du har de største 
økonomiske konsekvenser? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver) 
 

Byggeledelsen, derefter håndværkere, rådgivere og tilsidst 
bygherre. 
 

Hvad er den værste konsekvens ved 
mangler?  
 
 
 
 
 
 

Tidforbruget, for at afhjælpe manglerne og i sidste ende 
kvaliteten af arbejdet. 
 



Hvad var årsagerne til manglerne på det 
aktuelle projekt? 
 
 

Meget af projektmaterialet var ikke færdiggjort ved 
opstarten af udførelsesfasen. Det gav en del problemer i 
forhold til at overholde tidsplanen. 
 
Ligeledes forekom der sene projektændringer eller generelt 
sene beslutninger om valg af løsninger. 
 
Derudover var mange af manglerne, som forekom pga. 
menneskelig fejl fra fagentreprenørenes side 
 

Oplever du ofte problematikker i forhold i 
tolerancer i projektmaterialet? 
 

Nej 

Oplever du ofte problematikker i forhold i 
koter og målsætninger i projektmaterialet? 
 

Ved renoveringssager er det sjældent at en kote kan bruges. 
Dette skyldes at den eksisterende bygning, enten er blevet 
udokumenteret ændret eller har sat sig. 
 

 



Byggeleder nr. 5 - Interview 1 

Interviewspørgsmål Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Tømrer med flere af kurser i byggeledelse 
41 år (19 år som byggeleder) 
18 sager 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden en bygherre 
gennemgang? 
 

1 uges proces. Man – ons går en mand rundt 
i opgang (6-8 lejligheder renovering) og 
tjekker samt udbedre manglerne, de 
mangler han ikke selv kan udbedre bedes 
UE/EP selv udbedre. Om torsdagen foregåes 
opgangen af bygherre sammen med den 
samme person, som gik den første 
rundering. Noterede mangler ved 
bygherregennemgangen udbedres fredag 
samt mandag og tirsdag i ugen efter. 
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på udbedringerne? Der benyttes det digitale system Ajour til 
mangelregistreringen, og der følges op på 
manglerne. 
 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Ja, at folk laver bedre egenkontrol inden de 
forlader stedet. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget uenig -  
uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Meget uenig (pga. processen)  
Meget enig 
Enig 
Enig 
Enig 
 

Hvad er din holdning til mangler? Der skal ikke være mangler. Bygherre har 
købt en færdigt produkt, og skal have noget 
de penge han invisterer.  
 

Hvordan er egenproduktionens og underentreprenøres 
forhold til mangler? 

UE: Nemmere at styre, da penge kan holdes 
tilbage. 
EP: Kan ikke på samme måde styre dem med 
økonomien. 
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Ja, der benyttes ajour til registeringen. Men 
ellers er der ikke en generel politik omkring 
mangler. 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer påvirker 
kvalitetet af det færdige produkt?  

Påvirker ikke rigtigt kvaliteten, der er mest 
tale om små finjusteringer.  
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på arbejde 
vedrørende mangler? 

Ca. 1 % 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved aflevering og 
under opførelse. 

1 Fast mand på det fra 37 timer ugen (nede 
på 20 timer). 
 



Hvem påvirkes af manglerne? Brugerne og kunden (bygherre) 
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? Stram tidsplan, den er for presset så bliver 
arbejdet lavet for hurtigt og dermed større 
chance for flere mangler og ringere kvalitet.  
Dårlig egenkontrol (KS)  
 

  

Byggeleder nr. 5 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
Hvor lang tid bruger i på hver af 
delprocesserne? 

1 uge: man-ons mangelgennemgang og udbedring af samme 
mand. Torsdag udbedring hvis der er yderligere ting. Fredag 
bygherregennemgang.  
 
 
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Fuldstændig som den der benyttes til dette projekt. Den er 
nemmeste samtidig giver det en glad bygherre. 
Der skal dog være mere tid til de forskellige ting, således der 
er mere udbedringstid. 
 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver)  
 

 Rådgiver  byggeledelsen  håndværker Bygherre  
Når der er tale om renovering.  
 
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler?  
 

Maleren, pga. udskiftningen af håndværker er stor i dette 
fag, de lukker og slukker, de er dem der har kortest tid og får 
færrest penge.  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

Menneskelig fejl  Tid  Holdning  Miskommunikation 
Manglende kvalifikationer Økonomi 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

Økonomi  Menneskelig fejl Tid  Miskommunikation 
Holdning  Manglende kvalifikationer 

Hvis mangler ser du har de største 
økonimiske konsekvenser? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver) 
 
 
 

 
Rådgiver  Byggeledelse  Håndværker  Bygherre 
 
 



Hvad er den værste konsekvens ved 
mangler?  
 

Miskredit hos rådigver/bygherre, når ting det påpeges at de 
mangler.  
Dårlig stemning 
Økonomi 
 

Oplever du ofte problematikker i forhold i 
tolerancer i projektmaterialet? 
 
 
 

Tolerancer ses ikke som et problem, der er jo Byg-Erfa og 
lignende man kan benytte sig af.  
 
 

Oplever du ofte problematikker i forhold i 
koter og målsætninger i projektmaterialet? 
 

Det ses tit at der ikke oplyses de rigtige koter, da der bliver 
brugt nogle gamle koter der ikke længere er gældende. Når 
der er tale om renoveringsopgaver.  
 

Hvor mener du det vil gavne mest at benytte 
en afleveringsprocedure? Ved 
prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Prækvalifikationen. den kan den være med til at vinde 
opgaver da selve byggeprocessen sommetider vægtes højt i 
selve udbuddet.  

 



Byggeleder nr. 6 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Bygningskonstruktør og bygningssnedker 
1,5 år som konstruktør, 1-2 år som snedker 
2 sager  

Hvornår gennemgåes byggepladsen for 
mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem 
inden en bygherre gennemgang? 
 

Det er en del af KS og derfor en løbende proces for 
tilsyn og BL og gennemgå byggeriet.  
Dette projekt benytter før afleveringer: 
Byggeledergennemgang  Før aflevering  
udbedring  
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Der benyttes det digitale system Capture 
(byggeweb) til registreringen og opfølgningen. Dette 
har været et krav fra bygherre. Der bruges normalt 
Ajour i virksomheden.  

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Ja det kunne være bedre. De har lært at sidste 
projekt hvor mock-up ville have været godt og at 
følge bedre op på at manglerne bliver udbedret 
inden aflevering til bygherre.  

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: 
(meget uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
Uden omprojektering   med omprojektering 
 
Uenig                                 meget enig 
Meget enig                       uenig 
enig                                    enig 
enig                                    meget enig 
Meget uenig                     enig 

Hvad er din holdning til mangler? De driver en til vanvid, at der skal bruges så meget 
tid og at de er der. ” Intet tab skal os ramme, som 
ved rettidig omhu kunne afværges.” 
Jo før manglerne opdages i processen jo mindre 
koster de så derfor vigtigt at projektmaterialet er 
fuldbyrdigt.  
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

De har alle sammen den holdning at mangler er ikke 
noget de kan lide, det koster dem penge. 
Underentreprenøre har nemmere ved at klappe 
hældene i end egenproduktionen.  
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Ja gør der muligvis. En del af det de gør, er at der i 
kontrakterne med UE er skrevet at de skal stille med 
et mangel sjak der er et andet end det der laver 
arbejdet. Pga. renoveringssager med mange 
gentagelser skal disse håndværker ikke ud af 
cyklussen.  
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Ret så meget , lappeløsninger bliver aldrig gode. 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

Meget tid på denne sag på omprojekteringen. 
Ellers bruger 1 mand fra hver fag ca. 2 uger på 
udbedringerne. 
 

Hvem påvirkes af manglerne? Gør alle på sagen og brugerne.  

Hvad er hovedårsagen til mangler? Kommunikationen gennem alle led.  

 



Byggeleder nr. 7 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Bygningsingeniør 
29 år 
Ca. 40 stykker 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for 
mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem 
inden en bygherre gennemgang? 
 

Alle bygningsdele kontrolleres løbende. Der udføres ikke 
100% kontrol.1-2 måneder før aflevering kommer 
proceduren i brug. 
Mestergennemgang Tilsyn (Byggeledergennemgang) 
Bygherregennemgang 
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Der bruges det digitale system, Ajour. Ajour er et digitalt 
værktøj, hvor fundne mangler dokumenteres ved foto og 
angivelse af placering. Byggeledelsen tildeler en 
entreprenør manglen, og manglen forsvinder først fra 
systemet, når byggeledelsen har accepteret den udførte 
afhjælpning. Indtil da, popper manglen op hver dag hos 
den pågældende entreprenør.  
 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Man kan altid gøre tingene bedre. Tidlig involvering af 
entreprenøre og leverandøre i udbudsfasen så vil 
chancen for at der er mangler mindskes. De finder de 
bedste løsninger. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: 
(meget uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
 
 
 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Enig 
Enig 
Ening 
Enig (Ved at projektere løsninger, der tager hensyn til den 
praktiske udførelse, fremfor at der projekteres 
"kunstværker", der er meget svære at udføre i praksis og 
dermed giver stor risiko for, at der indbygges fejl.) 
Enig   (rettidig beslutninger)  

Hvad er din holdning til mangler? Ideelt set vil der gerne afleveres et mangel frit byggeri, 
men svært at opnå. Dette kan også skyldes at der startes 
på ny hver gang der bygges, nye teams og entreprenør 
osv.  
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

Hvis de bliver involveret i processen i forhold til tid og 
udførelsesmetoder så der mere motivation i forhold til 
tingene. Er der ikke dette er den noget dårligere. Derfor 
er der fokus på dette i hoffmann hvor der laves 
workshops osv. 
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Tilstræber at aflevere mangelfrit 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Sjældent eller kun i ringe grad.  
Malerens mangler påvirker fx ikke det færdige produkt. 
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges 
på arbejde vedrørende mangler? 

Spændet er nok 1 - 10%, afhængig af fag. 



Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

Der bruges ialt op til 15% af byggeledelsens tid på 
forebyggelse, registrering og opfølgning af mangler 
 

Hvem påvirkes af manglerne? I første række håndværkere og entreprenøren. Det er 
klart, at bygherre og brugere også kan påvirkes, hvis 
afhjælpning ikke eller kun meget vanskeligt kan 
foretages, eller hvis mangelafhjælpningen ikke kan 
udføres 100%. 
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? Manglende viden, manglende eller miskommunikation, 
forkert tegningsmaterialer, instruktioner er ikke gode 
nok. Generelt er folk ikke klædt godt nok på.  

 

Byggeleder nr. 7 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
 
 

Mestergennemgang  Tilsyn (byggeleder og rådigver) 
gennemgang  Bygherregennemgang 
  

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
 

Der findes og afhjælpes løbende fejl og mangler, og der 
lægges et stort arbejde i at forebygge. 
Ved mestergennemgang eller byggeledelsens gennemgang i 
forbindelse med afleveringen, vil der findes flest mangler. 
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
 

Motivation, deling af viden, give lidt ansvar.  
 
I denne virksomhed afholdes der bajsmøder, hvor både 
mester og sjakbajsen er med, for at få det brede billede af 
det hele, samtidig med der ikke er miskommunikation 
omkring projektet.  
 

Hvor lang tid bruger i på hver af 
delprocesserne? 
 

2 mand i 1 uge til registreringen og 
2-3 uger til udbedringen (for byggesager under ca. 3.000 m2) 
 
Bygherren vil typisk ikke selv bruge så mange ressourcer på 
gennemgang, hvis entreprenørens eller tilsynets 
gennemgang virker overbevisende. 
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Afhænger af ressurceforbruget.   
Gennemgår tingene løbende, samtidig med at tingene laves 
rigtigt første gang. Byggeledergennemgangen bliver mere for 
at få overblikket over det hele.  
Færre konflikter mindsker fejl i byggeriet. Der skal bygges 
sammen og tænkes udenfor ens egen næse. Byggeledere har 
et stort ansvar i at styre tiden og ressurserne rigtigt. 
 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver)  
 

Håndværker  Rådgiver  Byggeledelsen  Bygherre  
Rådgiver i forhold til at gøre udførelsen hensigtsmæssig.  
Byggeledelsen skal håndtere tidsstyring 
Bygherre asffsætter tid og økonomi, samt rammer og 
parameter for byggeriet.  
 
 
 
 



Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler?  
 

Malerarbejdet, tømrer-/snedkerarbejdet samt gulvarbejdet 
vil typisk have flest mangler, da disse fag har mange færdige 
overflader, hvor det er nemt at kontrollere. 
Et særligt område for tømreren er døre, specielt på 
sygehuse, hvor der er rigtig mange funktionskrav til dørene. 
 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, 
økonomiske årsager, holdning, menneskelig 
fejl. 
 

 
Miskommunikation  Manglende kvalifikationer (viden) 
Menneskelig fejl  Holdning  Tid  Økonomi 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, 
økonomiske årsager, holdning, menneskelig 
fejl. 
 
 
 

 
Miskommunikation  Manglende kvalifikationer  
Menneskelig fejl  Økonomi  Holdning  Tid 

Hvis mangler ser du har de største 
økonomiske konsekvenser? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver) 
 

 
Rådgiver Byggeleder  Bygherre  håndværker 
Dog kan håndværker være skyld i dyre fejl. 
Des tidligere fejlen findes des billigere bliver det at lave.  
  

Hvad er den værste konsekvens ved 
mangler?  
 

At man selv har fejlet og ikke lavet ens arbejde godt nok.  
Det økonomiske tab, da dette kan i værste fald fører til 
konkurser.  
At der er blevet leveret et dårligt projekt. 
 

Hvad var årsagen til manglerne der blev 
opbserveret på den aktuelle byggeplads? 
 
 
 
 

Projekteringsfejl  
Manglende bygherre beslutning.  
Projektmateriale ikke entydigt.  
Kommunikationsfejl.  
Store årsag til manglerne var at det er komplekst byggeri  
 

Er der ofte problematikker med tolerancer? Ja en generel fejl. Der skal arbejdes med at afgive og optage 
tolerancerne.  
 
Kote og mål afsætning giver også tit anledning til mangler.  
 

Hvor mener du det vil gavne mest at benytte 
en afleveringsprocedure? Ved 
prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Inden udførelsen skal der afholdes et møde med bygherre 
omkring forventningerne i forhold til processen. (et par 
måneder før). 

 



Byggeleder nr. 8 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Tømrer Bygningskonstruktør  
44 år (28 år hos entreprenøren) 
25 sager  

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden en 
bygherre gennemgang? 
 

1 måned før aflevering gennemgår byggeledelsen 
pladsen derefter har de måneden til at udbedre 
manglerne og derefter kommer 
bygherregennemgangen. 
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Opfølgning hver uge efterfølgende efter 
byggeledergennemgangen. Benytter Ajour forhold til 
opfølgning og til KS og bygherre. 
  

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Det kan altid være bedre, da der stadig er mangler. 
Som kan skyldes menneskelig fejl. Projektmaterialerne 
bliver ringere og ringere som kan være skyld i der ikke 
er penge nok til rådgiverne. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Enig 
Meget enig 
Enig 
Enig 
Uenig 

Hvad er din holdning til mangler? Mangler er meget dyrt, og har store omkostninger. 
Samtidig er det meget tidskrævende. 
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

De meget ens, de generelt trætte af at lave det igen 
samtidig med at det koster penge for dem. 
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Ikke decideret. Men der er en kultur omkring at 
aflevere et byggeri mangel frit.  
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Det har en negativ indvirkning, da mangel 
udbedringen sjældent forøger kvaliteten.  
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

Byggelederens tid bruges meget på at forebyggelse af 
mangler.  
 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

Udover processen til aflevering, er der runderinger 
hverdag til at lave kvalitetssikring.  
 

Hvem påvirkes af manglerne? Brugerne og bygherre. 
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? Manglende omhyggelighed, og kendskab til 
materialerne (kompetencer). At projektmaterialet ikke 
er godt nok, mangler mere granskning.  
 

 



Byggeleder nr. 9 - Interview 1 

Interviewspørgsmål Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Tømrer herefter Bygningskonstruktør 
Hhv. 10 år og 6 år 
50 sager (mindre sager) 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for 
mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem 
inden en bygherre gennemgang? 
 

Det er en løbende proces, og en del af 
kvalitetssikringen, specielt ved skjulte konstruktioner.  
Mestergennemgang  Byggeledergennemgang 
Bygherregennemgang 
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Kontrollérer om de har lavet det (stikprøver)  
 
Arbejder som regel med de samme UE’er så derfor 
kender de deres samarbejdspartner rimelig godt.  
 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Ja kan den altid. Ved fx at få det konkretiseret, som kan 
gøre med hjælp af digitalisering.  
(Ikontrol eller mobilrapport) 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: 
(meget uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Uenig 
Enig 
Enig 
Enig 
Uenig (men kan godt have indflydelse) 

Hvad er din holdning til mangler? Skal aflevere mangelfrit med fokus på 
mestergennemgang. Det er træls at bruge tid på. 
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

UE = faste samarbejdspartner så det fint. 
Der er ingen der tjener penge på at lave tingene om. 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  
 

Ved maler betyder det ikke noget. 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges 
på arbejde vedrørende mangler? 

1-2 % ca. 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

En del tid, pga. gennemgangen, kvalitetssikring osv.  

Hvem påvirkes af manglerne? Entreprenør og håndværker 
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? Udskudte leverancer kan være et problem.  
 

 

  



Byggeleder nr. 9 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
 
 

Mestergennemgang Byggeledergennemgang 
 Bygherregennemgang  
 

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
(Mester, byggeleder, bygherre?) 
 

Mestergennemgangen burde det, men er nok 
nærmere byggeledergennemgangen. 
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra mester/underentreprenøren 
bliver bedre?  
 

De benytter samme UE hvor holdning og 
motivation er der. Det kommer jo til at koste dem 
penge hvis de laver mangler. 
 

Hvor lang tid bruger i på hver af delprocesserne? 
 

1 uge mestergennemgang 1 uge 
byggeledergennemgang 1-2 uger 
bygherregennemgang 
(gennemgang + udbedringstid) 
 

Hvordan mener du at den ideelle afleveringsproces ser 
ud? 
 

Måden der benyttes i virksomheden har et godt 
set up med processen. 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans rådgiver)  
 

Håndværker Rådgiver Byggeleder 
Bygherre 
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der generelt laver 
mangler?  
 

Maler, men det er småting og fordi det kan ses. 
Dette skyldes som regel også at andre fag, som 
laver skrammer under deres egen udbedring.  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at være 
væsentlige for en mangel fra en håndværker?  
Manglende kvalifikationer, miskommunikation, 
tidspresset, økonomi, holdning, menneskelig fejl. 
 

|Menneskelig fejl, Holdning,  Tid,  Manglende 
kvalifikationer | 
Økonomi  Miskommunikation 
 
| Et samsurium af de forskellige dele |  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at være 
væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, miskommunikation, 
tidspresset, økonomi, holdning, menneskelig fejl. 
 

Manglende kvalifikationer Økonomi 
Miskommunikation  Menneskelig fejl Tid 
 Holdning 
 
Kvalifikationer = I forhold til om det er bygbart 
det de laver. 
Miskommunikation i mellem arkitekt og rådgiver 
 

Hvis mangler ser du har de største økonomiske 
konsekvenser? 
Entreprenøren, Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans rådgiver) 
 

Byggeleder Rådgiver Bygherre  
Håndværker 
 
 

Hvad er den værste konsekvens ved mangler?  
 

Utilfreds bygherre (Tid og økonomi efterfølgende 
som de styrende faktor) 
 

Oplever du ofte problematikker i forhold i tolerancer i 
projektmaterialet? 
 
 

De kan give problemer i opløbet, men ikke den 
store faktor. 
 
 



Oplever du ofte problematikker i forhold i koter og 
målsætninger i projektmaterialet? 
 

Nej 

Hvor mener du det vil gavne mest at benytte en 
afleveringsprocedure? Ved prækvalifikation, ved 
udbud, ved kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Ved kontraktskrivning da her kan 
forventningsafstemningen foregå med henblik på 
kvalitetssikring og en fælles metode.  

 



Byggeleder nr. 10 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Tømrer  
22 år som selvstændig 
15 sager 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden 
en bygherre gennemgang? 
 

Løbende proces under udførelsen. Der er ikke nogen 
bestemt afleveringsprocedure.  

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Kontrol af udgravning, forsyninger, støbearbejde, 
vægge og spær. Der bruges billede dokumentation til 
det skjulte. Intet program benyttes, dog overvejes 
dette. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Uenig 
Meget enig 
Meget enig 
Enig 
Enig  Uenig (afh. Af bygherre er hhv. en faglig eller 
ikke faglig person)  
 

Hvad er din holdning til mangler? Skal udbedres straks. Det er ikke godt for kunden, at 
have mangler. Ligeledes kan det give et dårligt ry, som 
kan gøre at der ikke fås flere opgaver fra samme 
kunde. 
Intet arbejde er færdig før alle mangler er lavet. 
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

Der er nogen UE’er der er blevet sorteret fra i løbet af 
tiden pga. deres dårlig holdning til mangler og deres 
arbejde.  
Hvis folk har sammen holdning er der intet problem. 
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Nej, men der tilstræbes efter at aflevere uden. 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Nogen grad, det altid bedre hvis det bliver lavet rigtigt 
første gang. 
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

1 % eller under.  
 
 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

5-10 timer af byggelederens tid for et 3 
månedsprojekt. 

Hvem påvirkes af manglerne? Virksomheden, bygherre og leverandører.  
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? Håndværkers kvalitet, byggestyring og kvaliteten af 
projektmaterialet fra rådgiveren.  
 

 

  



Byggeleder nr. 10 - Interview 2 

Interviewspørgsmål Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
 
 

Næsten ikke blive bedre (svær at forbedre deres holdning). 
 
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Jo før entreprenøren kommer ind i projektering, jo færre 
mangler er der og des bedre bliver byggeriet.  
Rådgiver og entreprenør skal sparre meget mere. Ligeledes 
hvis sjakbajsen kommer med ind i projektet er de meget 
mere motiveret til at lave opgaven. 
 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver)  
 

Håndværker  rådgiver  Byggeledelsen  Bygherre 
 
 
 
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler?  
 

Nej.  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

 
Holdning  Miskommunikation Menneskelig fejl  
Manglende kvalifikationer  Økonomi  Tid 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

 
Økonomi  Miskommunikation Holdning 
(samarbejdsvillig) Menneskelig fejl  Manglende 
kvalifikationer  Tid  
 

 
Hvis mangler ser du har de største 
økonimiske konsekvenser? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver) 
 
 

 
Håndværker  Byggeledelsen  rådgiver  bygherre  
 
Rådgiver (Tørre deres af på håndværker) 
 
 
 
 
 

Hvad er den værste konsekvens ved mangler?  
 

Hvis folk tager vare og ansvar for det de laver, er der ikke 
de store problemer. 
 

Hvad var årsagerne til manglerne på det 
aktuelle projekt? 
 
 

De har en tjekliste over ting der er fokusområder: 
Gulvafløb, gummi fuger, handicap mål, teknikskabe, 
dampsærrre/undertag.  
Mangler på pladsen skyldes: 
Dårligt håndværk, menneskelig fejl/mis kommunikation. 
 
 
 



Oplever du ofte problematikker i forhold i 
tolerancer i projektmaterialet? 
 

Det ses ikke som det store problem. 
Men ved hel vægselement byggerier skal der være fokus på 
hvor projekterings ansvaret ligger, ved rådgiver eller ved 
bygherre/leverandør. Resultatet bliver bedst ved 
rådgiveren.  
 

Hvor mener du det vil gavne mest at benytte 
en afleveringsprocedure? Ved 
prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Benytter den kun ved aflevering.  
Men kan se fordelen ved at benytte den ved 
prækvalifikationer og ved kontraktskrivning 
(forventningsafstemning).  
 
 

Andet? Kvalitet med omtanke. Jeg tjekker mit arbejde igennem 
også efter 5 år for at lære af evt. fejl og for at følge op på 
om folk er tilfreds med deres byggerier.  
 

 



Byggeleder nr. 11 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 

Tømrer herefter bygningskonstruktør 
10 år 
Ca. 15 stk 
 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden en 
bygherre gennemgang? 

Løbende proces som foregår gennem tilsyn og 
tages op på byggemøder.  

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Ser på de forskellige konsekvenser af de enkelte 
mangler og vurdere ud fra det. 
 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Helt sikkert det kan være bedre. Der findes mange 
mangler ved 5 års eftersyn, der burde være 
opdaget inden. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Enig 
Enig 
Meget enig 
Enig 
Enig 

Hvad er din holdning til mangler? Vigtigt at de bliver taget sig af. Vigtigt at håndtere 
mangler således svigt ikke forekommer. Det gælder 
levetiden af byggeriet.  
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Skal aflevere mangel frit, men er en tilstræbelse. 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Afhænger af manglen, men ikke den store ændring 
af kvalitet. 
 

Hvor meget tid bruger I på mangler?  Meget tid, 1 måned ca. ved aflevering 
 

Hvem påvirkes af manglerne? Alle især når tømrer og maler skal ud og ind igen 
for at rette på skader forårsaget af andre. 
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? At man ikke er så god til at tage hensyn til 
hinandens arbejde, samt at planlægningen af 
arbejdets udførelses er forkert rækkefølge.  
Tid og økonomipres.  
Holdningen skal også ændres, således der er 
respekt mellem de enkelte entreprenør.  
 

 

  



Byggeleder nr. 11 - Interview 2 

Interviewspørgsmål Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
 

Der laves løbende tilsyn, og inden aflevering går 
byggelederen det igennem. Fagentrepriserne laver deres 
egen mestergennemgang. 
  

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
 

Ved byggelederens gennemgang. 
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
(Motivation, krav beskrevet i kontrakten …) 
 

Mere tid og bemanding skulle hjælpe presset fra dem og 
gøre at der laves færre fejl og dermed mindre mangler. 
 

Hvor lang tid bruger i på hver af 
delprocesserne? 
 

2-3 gange om ugen laves der løbende tilsyn. 
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Gennemgang med bygherre , så påregnes der ikke for 
skaderne forvoldt efterfølende. En såkaldt føraflevering.  
En vigtig ting er at alt teknik i overlofter eksempelvis skal 
være færdigjusteret inden de sidste loft plader ligges i. Så 
der skal sættes tid af til dette. 
Rækkefølgende (installationsfag tømrer maler) , vil 
være den korrekte fremgangsmåde. 
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler?  

Maler, dog mest pga andre håndværkeres uopmærksomhed. 
Dette kunne måske undgåes ved bedre planlægning.  
 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

 
Tid  Økonomi  Manglende kvalifikationer 
Miskommunikation  Menneskelig fejl  Holdning  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

Økonomi Tid  Miskommunikation  Menneskelig fejl 
|Holdning  Manglende kvalifikationer |  
|de sidste to forekommer ikke rigtig| 
 

Hvis mangler ser du har de største 
økonomiske konsekvenser? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver) 
 

 
Håndværker Rådgiver Byggeledelsen Bygherre 
 
 
 
 
 
 

Hvad er den værste konsekvens ved 
mangler?  
 

Økonomien, alt rammer af denne parameter. 
 
 
 
 



Oplever du ofte problematikker i forhold i 
tolerancer i projektmaterialet? 
 
 

Ja er et problem, i sær et problem hvor tolerancer er med til 
at gøre det ubygbart.  
 
 
 

Oplever du ofte problematikker i forhold i 
koter og målsætninger i projektmaterialet? 
 

Ikke omkring koter, men ved målsætninger skal man være 
opmærksom. 
 

Hvor mener du det vil gavne mest at benytte 
en afleveringsprocedure? Ved 
prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Ved kontraktskrivning, med krav om brug af digitale 
programmer, mellem entreprenør og underentreprenører. 
Dette er med til at konkretisere manglers placering og hvad 
det er, og hjælper til bedre at følge op på det. 

 



Byggeleder nr. 12 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
 
Antal byggesager 
 

Tømrer ogderefter bygningskonstruktør 
2,5 år som konstruktør/byggeleder, og 10-11 år som 
tømrer  
2 sager som byggeleder  

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden en 
bygherre gennemgang? 
 

Det er en løbende proces og gøres dagligt, når 
pladsen gåes igennem.  
 
Mestergennemgang (som foregår underopsyn) 
Byggeledergennemgang Bygherregennemgang. 
Hele perioden her er afsat i tidsplanen for ikke at gå 
for sent i gang. Hvis ikke dette gøres bliver tiden 
meget presset til sidst. 
 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Der bruges det digtale system Byggeweb med den 
indbyggede funktion Capture, som benyttes til at 
registrere og opfølge på mangler, samtidig kan det 
benyttes til kvalitetssikring til bygherre.  
 
Dette er nyt i virksomheden og der arbejdes på at 
vende indstillingen hos underentreprenørerne, til at 
dette er et godt redskab. Ligeledes er der en til 
vending for de ansatte i virksomheden, til at blive 
”mestre” i programmet.  
 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Alting kan gøres bedre, men de nye redskaber (her 
byggeweb) er et godt skridt i den rigtige retning. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig - uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Enig 
Meget enig  
Meget enig 
Enig 
Det afhænger af om det er en totalentreprise (meget 
uenig) eller en hovedentreprise (uenig) 
 

Hvad er din holdning til mangler? At det er beklageligt, men svært at undgå. Det er 
beklageligt, når ens arbejde ikke lykkedes første 
gang.  
En stor del af byggeledelsen arbejder er dog at 
afhjælpe mangler, og hvis der ingen mangler er ville 
det betyde at det ikke var behov for byggelederen.  
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenørens forhold til mangler? 

Det er kun underentreprenøre på det aktuelle 
projekt. 
Forholdet svinger rigtig meget, det afhænger af 
adfærd, holdning samt evnerne hos de enkelte 
underentreprenør. De har til tider en let holdning til 
det og kan være uenige omkring hvorvidt der er tale 
om en mangel.  
 



Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Ja, der er fokus på mangelproceduren.  
 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

På virker ikke rigtigt ved finish, men afhænger af 
manglen, fx har svigt som regel en værre påvirkning 
på kvaliteten.  
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

70 % af byggelederens tid bruges på det og det er en 
lønudgift for virksomheden. (0,5-1 mio. kr. ca. 1-2% 
entreprisesummen på det pågældende projekt) 
 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

70 % af byggelederens tid.  
 

Hvem påvirkes af manglerne? Alle, bygherre, entreprenøren, brugerne og 
rådgiverne.  
 

Hvad ser du som hovedårsagerne til mangler? Projektmaterialet, mangler eller bliver ikke benyttet, 
fx en underentreprenør gider ikke lige se på 
tegningen eller ligne.  Faglig udførelse, gjorde de 
hvad der skulle havde problemet måske været 
mindre. Afhænger også af social adfærd. 
  

 

Byggeleder nr. 12 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
 
 

Mestergennemgang (under opsyn)  
Byggeledergennemgang  Bygherregennemgang  
Rengøring og udbedring mellem procedurerne. 
 

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
(Mester, byggeleder, bygherre?) 
 

Byggeledergennemgangen  
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
(Motivation, krav beskrevet i kontrakten …) 
 

Motivation giver meget, prøv at skab et fællesskab på 
pladsen, gennem daglig gang og snak på pladsen. 
 

Hvor lang tid bruger i på hver af 
delprocesserne? 
 

14 dage udbedringer + gennemgang mester  4 dage 
rengøring  7 dage gennemgang BL  14 dags udbedring  
opfølgning 7 dage 
Bygherregennemgangen vare 1 dag og udbedringsperioden 
er 7 – 21 dage efter ( alt dette er før afleverings dato) 
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Den der benyttes her på projektet. 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver)  
 
 

Håndværker  Rådgiver  Bygherre  Byggeledelsen  
 
Afhængig af bygherre, hvilken der er højest af rådgiver og 
bygherre.  
 
 



Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler?  
 

Maleren, men dette skyldes andre, og at det er overflader 
der kontrolleres på gennemgangene.  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

Holdning  Menneskelig fejl Manglende kvalifikationer 
 Miskommunikation  Tid økonomi 
 
Holdning = ”godt nok” ”Vi gør som vi plejer” 
Tid + økonomi er blevet sat i faste rammer. 
 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

Tid  Økonomi  Menneskelig fejl  Miskommunikation  
| Holdning  Manglende kvalifikationer |  disse to er stort 
set ikke til stede, da bygherre har valgt dem pga. deres 
kvalifikationer og holdning. 

Hvis mangler ser du har de største 
økonomiske konsekvenser? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver) 
 

Rådgiver Bygherre  Håndværker  Byggeleder 
 
Bygherre afhænger af projektet. 
 
 

Hvad er den værste konsekvens ved 
mangler?  
 

Tid brugt på det. Det er meget tidskrævende at håndtere 
det. 

Hvad var årsagerne til manglerne på det 
aktuelle projekt? 
 
 

Manglende levering som skyldes manglende kommunikation 
eller miskommunikation.  
Skrammer og skader på vægge og karme samt manglende 
fuger. (Skyldes holdning, tid og menneskelig fejl) 
Manglende at montere afdæmper på køkkenlåger 
(menneskelig fejl) 
 
Tolerancer i projektet er altid et issue, tingene skal passe 
sammen. 
 

Hvor mener du det vil gavne mest at 
benytte en afleveringsprocedure? Ved 
prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Prækvalifikationen men det hele afhænger af tiden fordi 
processen tager tid. 

 



Byggeleder nr. 13 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Tømrer herefter Bygningskonstruktør 
3-4 år 
4 stk. 
 

Hvornår gennemgås byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden 
en bygherre gennemgang? 
 

Når byggeriet er ved at være færdig med en del 
gennemgås den enkelte del, fx når elementmontagen 
er færdig.  
Derudover gennemgår byggelederne pladsen for 
mangler 1,5 måned før afleveringen til bygherre 
Vi kræver typisk en mestergennemgang, men er for 
dårlige til at følge op på det og får ikke dokumentation 
for gennemgangen. 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Førhen var der tilbudt Digitjek til mangelhåndtering.  
Nu har virksomheden indført byggeweb hvor 
funktionen capture er i til håndtering af mangler. 
Fungere på deres mobiler og manglerne kan sendes 
direkte til den enkelte underentreprenør. Hvor 
opfølgningen også kan foregå.  
 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Ja, generelt kunne den godt, i virksomheden har der 
været gjort tiltag med indføringen af byggeweb som 
skal hjælpe til at mindske mangelhåndteringen.  
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Meget enig 
Enig 
Enig 
Enig 
Uenig 

Hvad er din holdning til mangler? Det er meget tidskrævende, og ser helst der ingen er, 
men dette er uundgåeligt.  
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

Der er kun underentreprenøre på den aktuelle 
byggeplads.   
Hvis de er tidspresset kommer der flere mangler, men 
ingen tjener på at gå tilbage og lave det om.  
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Ja, der tilstræbes efter nul mangler.  
Ligeledes stræbes der efter at få den bedste karakter 
hos BEC, der kan bruges ved prækvalifikationer af 
fremtidige projekter.  
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Påvirker det rigtigt meget. Jo tidligere de opdages jo 
bedre bliver kvaliteten også.  
Kommer os an på opgaven, kan det udskiftes til nyt, er 
der som regel ingen ting at bemærk, men skal det 
repareres forringer det kvaliteten. 
Især i projekteringsfasen kan fejl komme til at have 
dyre konsekvenser. Derfor skal denne fase være 
skarpere.  



Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

Da denne virksomhed agerer som totalentreprenør på 
den aktuelle projekt, er det nok mest 
underentreprenørerne der bliver ramt i forhold til 
omkostningerne ved mangler, da det er en del af 
deres entreprise. Men den må ikke udgør en større del 
af entreprisesummen i denne branche før der ikke 
tjenes penge. 
 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

Der bruges meget tid, da byggelederne er de første 
der hører, registrerer og håndterer manglerne. Et bud 
er at byggelederen bruger ca. 50 % af sin tid på ad hoc 
opgaver som mangelhåndtering. 
 

Hvem påvirkes af manglerne? Alle, på pladsen påvirkes byggelederne, 
underentreprenøren og efterfølgende er det mere 
bygherre og brugerne der bliver påvirket.  
 

Hvad ser du som hovedårsagerne til mangler? Tiden og økonomien. Hvis der er en øget bemanding 
eller mere tid vil mangler også kunne mindskes bedre. 
Ligeledes er projektering mens der bygges ikke noget 
der fremmer byggeriet eller mangel mindskning.  
 

 

Byggeleder nr. 13 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

 Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
 

Mestergennemgang (delvist)  Byggeledergennemgang  
Bygherregennemgang  
 

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
 

Byggeledergennemgangen finder de fleste mangler. 
 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
(Motivation, krav beskrevet i kontrakten …) 
 

Tvinge gennemgangen ind hos underentreprenøren med 
kvalitetssikrings eller økonomiske sanktioner.   
Tid er dog en vigtig faktor, hvis de havde mere tid efter endt 
arbejde, havde de bedre mulighed til at gennemgå deres 
arbejde. 
 

Hvor lang tid bruger i på hver af 
delprocesserne? 
 

1-2 uger (gennemgang)  1 måned (udbedringsperiode)  
14-28 dage (udbedringstid efter aflevering) 
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Alle lavede mestergennemgang  
Byggeledergennemgangen (bliver dermed kun en mere 
kritisk projekt gennemgang)  Bygherregennemgang 
 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver)  
 

 
Håndværker  Rådgiver  Byggelederen  Bygherre 
 
Bygherre afhænger af entreprisen samt hvem bygherre er.  
 
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler?  
 

Maleren, men dette skyldes mest andre entreprenør (ridser, 
skrammer og sorte finger).  
Det samme gælder for tømrerens lofter (systemlofter).  
 



Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

 
Tid  Økonomi  Miskommunikation  Menneskelig fejl 
 Holdning  Manglende kvalifikationer  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 

Ingeniør: Tid > økonomi  Manglende kvalifikationer  
holdning  menneskelig fejl  miskommunikation 
 
Arkitekt: Menneskelig fejl  Miskommunikation  Tid  
Økonomi  Holdning  Manglende kvalifikationer 
 

Hvis mangler ser du har de største 
økonomiske konsekvenser? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans 
rådgiver) 
 

 
Rådgiver  Byggeleder  Bygherre  håndværker 
 
Byggeleder  eller bygherre kan også byttes om afhænger af 
entrepriseformen. Hoved- eller totalentreprise. 
 
 

Hvad er den værste konsekvens ved 
mangler?  
 

Menneskelig uheld, sammenstyrtninger osv.  
 
Derudover utilfredsbygherre som kan i sidste ende give 
økonomisk tab fremover pga. dårlig ry. 
 

Hvad var årsagerne til manglerne på det 
aktuelle projekt? 
 

Generelt var mange projekteringsfejl i projektet.  
En generel mangler der også forekom under projektet var 
tolerancer, som hverken blev overholdt af håndværker eller 
var særlig gennemtænkt af rådgiver. 
 
 

Hvor mener du det vil gavne mest at 
benytte en afleveringsprocedure? Ved 
prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Ved udbuddet (bygherre skal betale for det, hvis det stilles 
som et krav.)  
Kontrakt med UE ligeledes.  

 



Byggeleder nr. 14 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 
 

Bygningskonstruktør og bygningssnedker 
18 år 
10 – 12 sager (nogle lidt sideløbende ligeså). 

Hvornår gennemgås byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden 
en bygherre gennemgang? 
 

Spørgsmålet handler meget om hvornår man gerne vil 
og hvornår man kan. Det aktuelle projekt er blevet 
udskudt i forhold til hvornår de ville.  
 
Men drømmescenariet: 
Mestergennemgang (2-4 uger)  
Byggeledergennemgang (1-3 uger) 
Bygherregennemgang. 
Hvor det er byggelederens opgave at motivere og 
sørger for at mestergennemgangen bliver gjort 
ordentligt.  

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 

Afhænger af prioritering og tid hvor meget dette 
gøres.  

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Ja håndtering kan altid blive bedre. Men det afhænger 
meget af den tid, der er at gøre godt med.  

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Enig (Meget enig pga. min rolle hvor jeg står for 
aflevering) 
Meget enig 
Meget enig 
(Rigtig) meget enig. 
Enig (Dog hvis de foretager større ændringer, meget 
enig) 
 

Hvad er din holdning til mangler? Dette er en del af processen. Træls at folk er lidt 
ligeglade med mangler, i sær håndværkerne, da dette 
betyder at byggelederen skal bruge deres tid på ting 
forsaget af andre. 
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

Ikke den store forskel på UE/EP. Virksomhedens 
egenproduktion har ikke stor fokus da det tit er 
betonarbejder. Hvor mangler som regel bliver opdaget 
inden aflevering. 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Der er masser af retningslinjer for, hvordan man gør 
tingene. Flere protokoller der fortæller hvordan der 
handles i afleveringssituationer.  
Der blev bla. nedsat en arbejdgruppe (hvor i jeg var 
repræsentant og var en stor del i det materiale der 
blev oprettet) til hvordan virksomheden kan opnå 0 
mangler ved aflevering.  
(Dette skulle ende ud i en pjece der kunne benyttes til 
at fortælle bygherre omkring den proces de ville 
foretage sig omkring mangler.)  
 
Generelt kunne håndtering være bedre, men der er 
ved at være styr på det i virksomheden, og mere fokus 
på mangelfrie afleveringer. 



I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Jo flere mangler jo ringere kvalitet. Afhænger af 
situationen, tidligt registreret ting ville blive bedre i 
kvaliteten frem for ting der registreres under tidspres. 
  

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

Det gælder om at minimere UE mangler, men der er 
afsat en arbejdsgaranti på (1-2%), dette bliver brugt 
ved 1-5 års eftersyn. 
En vurdering er at det er en relativ stor del af UE 
entreprise, der bliver brugt på mangler.   
 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

Hans tid = 100 % i et år + de 24 andre funktionærs tid 
bliver brugt lidt. Et par stykker af dem bliver os brugt 
100 % til sidst ved aflevering.  
 

Hvem påvirkes af manglerne? Alle har en andel og bliver påvirket af det. 
 

Hvad ser du som hovedårsagerne til mangler? Manglende omhyggelighed for alle parter. Gør ikke 
tingene færdig 100 %. 
Årsager: vilje, evne og tid.  
Virkning: Mangler ca. 10-15 %.  
 

 

Byggeleder nr. 14 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
Hvor lang tid bruger i på hver af 
delprocesserne? 
 
 
 
 
 

Mestergennemgang (4 uger) Byggeledergennemgang (4 
uger)  Bygherregennemgang  (4 uger) 
Motivation benyttes til at der laves en ordentligt 
mestergennemgang.  
 
 
 
 

Hvor ser du flest mangler blive fundet af 
delprocesserne?  
(Mester, byggeleder, bygherre?) 
 

Byggeledergennemgangen (Kender dog ikke helt omfanget af 
registreringerne af mestergennemgangen) 

Hvad mener du der kan gøres for at 
mangelgennemgangen fra 
mester/underentreprenøren bliver bedre?  
(Motivation, krav beskrevet i kontrakten 
…) 
 

Afhænger af deres tilgang til tingene, hvilket er forskelligt fra 
sag til sag.  Og kulturen i byggebranchen og på byggepladsen. 
Derfor arbejdes der tit sammen med de samme UE’er som 
giver nogle erfaringer, der kan drages nytte af næste gang.  
Nej kan ikke gøres mere ved kontrakterne, der er i forvejen 
skrevet nok ind i.  
 

Hvordan mener du at den ideelle 
afleveringsproces ser ud? 
 

Processen er fin, den der benyttes nu. Men det afhænger af 
tiden, hvis der er mere tid til det hele bliver det også meget 
bedre. Hvis det er presset bliver der flere mangler.  Det ideele 
ville være der ingen overlap er mellem tingene og mindst fire 
uger til udbedringen mellem faserne.  
 
 
 
 
 
 



Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og 
hans rådgiver)  
 

 
 
Håndværker  Rådgiver  Byggeledelsen  Bygherre 
 
 
 

Er der en af fagentrepriserne du ser der 
generelt laver mangler?  
 

Maleren har mange mangler (dette er synligt og overflader, og 
skyldes som regel andres arbejde) Maler er meget selvkritiske. 
Ellers er det meget ligelig fordelt fra de andre. Dette specifikke 
projekt er der meget få maler mangler grundet store rum. 
Ligeledes er halvdelen af manglerne hos elektrikeren, dette 
skyldes projektet er meget omfattende i forhold til 
installationer. Men er meget menneske afhængig.  
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentlige for en mangel fra en 
håndværker?  
manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 
 

 
Tid økonomi  miskommunikation  
Holdning menneskelig fejl  Manglende kvalifikationer 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at 
være væsentligt for en mangel fra 
rådgiver? 
manglende kvalifikationer, 
miskommunikation, tidspresset, økonomi, 
holdning, menneskelig fejl. 

Tid Økonomi Holdning  miskommunikation  
menneskelig fejl  manglende kvalifikationer  
 
Holdning = ”Nye, anderledes og kompliceret byggerier giver 
større problemer når det skal bygges, da det er ukendte 
farvand for håndværkerne.” 

Hvis mangler ser du har de største 
økonomiske konsekvenser? 
Entreprenøren, 
Underentreprenør/egenproduktion 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og 
hans rådgiver) 
 

Rådgiver  Bygherre  Håndværker  Byggeledelsen  
 
Bygherre hænger sammen med rådgiver.  
Byggeledelsen kan være skyld i dyre mangler, men det sker 
sjældent. 
 

Hvad er den værste konsekvens ved 
mangler?  
 

Afhænger af manglen, men den tid der i selve arbejdet. Det er 
en kæmpe ressource, der bliver brugt på det. 

Hvad var årsagerne til manglerne på det 
aktuelle projekt? 
 
 

Maler laver tit mangler i boligbyggeri pga. de små rum og 
dermed let at skramme væggene.  
 
Kontorbygninger er som regel meget installationstunge og 
derfor flere mangler ved teknikken. 
 
BIM er et redskab der bruges til at skulle forhindre kollision af 
installationerne og dermed mindske manglerne for dette.   
 

Oplever du ofte problematikker i forhold i 
tolerancer i projektmaterialet? 
 

Tolerancer giver tit udfordringer i sær mellem forskellige fag 
(granskning).  
Tolerancer bliver heller ikke altid fulgt af håndværkerne hvilket 
kan skyldes holdningen ”vi gør som vi plejer”.  
 

Hvor mener du det vil gavne mest at 
benytte en afleveringsprocedure? Ved 
prækvalifikation, ved udbud, ved 
kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Prækvalifikationen benytter de det allerede, til at vinde sager, 
ved at have den med i tidsplanen.  

 



Byggeleder nr. 15 - Interview 1 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Uddannelse 
År i branchen 
Antal byggesager 

Tømrer derefter bygningskonstruktør 
4-5 år 
20 stykker 
 

Hvornår gennemgåes byggepladsen for mangler? 
Har I en bestemt procedure I går igennem inden en 
bygherre gennemgang? 
 

Forskellige fra sag til sag. 

Hvilke tiltag foretager du for at følge op på 
udbedringerne? 
 

Notater og fotos. Det digitale system fotodok 
bruges til kvalitetssikring. 

Synes du mangelhåndtering kunne være bedre? Ja ved en bedre opfølgning på arbejdet op til 
aflevering. Både på eget arbejde og 
underentreprenørenes. 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: (meget 
uenig -  uenig - enig - meget enig) 
 
Mangler fylder meget på byggepladsen. 
Håndværkeren kan forebygge mange mangler. 
Entreprenøren kan forebygge mange mangler. 
Rådgiver kan forebygge mange mangler. 
Bygherre kan forebygge mange mangler. 
 

 
 
 
Uenig 
Meget enig 
Meget enig 
Meget enig 
Enig 
 

Hvad er din holdning til mangler? Træls, men noget man kan forbedre fra sag til sag. 
 

Hvordan er egenproduktionens og 
underentreprenøres forhold til mangler? 

EP = god, da det er de samme folk der bruges. 
UE = svære at få med i den sidste fase. 
(afleveringsfasen)  
 

Findes der en mangelpolitik i virksomheden? Nej, men de stræber efter ingen mangler. 
 

I hvilke grad vurderer du at mangeludbedringer 
påvirker kvalitetet af det færdige produkt?  

Ring grad, ikke det store. Sjældent det er en gral 
mangel.  
 

Hvor stor en del af entreprisesummen bruges på 
arbejde vedrørende mangler? 

Lille del 1-2 % ca. 

Hvor meget tid bruger I på mangler? – Ved 
aflevering og under opførelse. 

2-4 % af håndværkers tid.  
 

Hvem påvirkes af manglerne? Gør alle involverede parter, rådgiver, bygherre, 
entreprenør og UE’er. 
 

Hvad er hovedårsagen til mangler? Primært skader på materialer som muligvis kan 
løses ved at maler går sidst ind.  
 

 

  



Byggeleder nr. 15 - Interview 2 

Interviewspørgsmål 
 

Svar:  
(Byggelederens svar på spørgsmålene) 
 

Hvordan ser jeres afleveringsproces ud? 
 
 

Byggeleder gennemgang 
Bygherregennemgang.  
 

Hvor lang tid bruger i på hver af delprocesserne? 
 

1 uge på gennemgå, udbedre og rengøre 
(byggeledergennemgangen inden aflevering) 
 

Hvem finder du der laver flest mangler? 
Entreprenøren, Underentreprenør/egenproduktion, 
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans rådgiver)  
 

Rådgiver BygherreHåndværker 
byggeledelsen. (sags specifikt)  
 
  

Er der en af fagentrepriserne du ser der generelt laver 
mangler?  
 

Maleren, men ikke hans skyld, skrammer på 
væggene og ligne. Derfor bedst maler er sidst i 
processen. 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at være 
væsentlige for en mangel fra en håndværker?  
Manglende kvalifikationer, miskommunikation, 
tidspresset, økonomi, holdning, menneskelig fejl. 
 

 
Tid  miskommunikation  Holdning 
menneskelig fejl økonomi Manglende 
kvalifikationer 
 

Hvordan vægter du følgende årsager til at være 
væsentligt for en mangel fra rådgiver? 
Manglende kvalifikationer, miskommunikation, 
tidspresset, økonomi, holdning, menneskelig fejl. 
 

 
Økonomi Tid  Manglende kvalifikationer 
miskommunikation Holdning  menneskelig 
fejl   

Hvis mangler ser du har de største økonomiske 
konsekvenser? 
Entreprenøren, Underentreprenør/egenproduktion,  
Rådgiver/arkitekter eller Bygherre (og hans rådgiver) 
 

 
ByggeledelsenRådgiver Håndværker 
Bygherre 
 

Hvad er den værste konsekvens ved mangler?  
 

Dårligt byggeri overfor bygherren (selve 
oplevelsen).  
 

Hvad var årsagernen til manglerne, der blev observeret 
på det aktuelle byggeri? 
 
 

Små skader og skrammer samt ekstra 
rengøringen. 
Bygherres sene beslutning. 
Miskommunikation mellem to UE’er.  
Menneskelig fejl. 
 

Oplever du ofte problematikker i forhold i tolerancer i 
projektmaterialet? 
 

Hvis de mangler benyttes standarderne, men det 
ikke altid de passer med støbearbejdet. 

Oplever du ofte problematikker i forhold i koter i 
projektmaterialet? 
 

Dem kan man ikke regne med, de er mere 
vejledende. 

Hvor mener du det vil gavne mest at benytte en 
afleveringsprocedure? Ved prækvalifikation, ved 
udbud, ved kontraktskrivning, ved aflevering.  
 
 

Udbuddet pga. tiden i forhold til bygherre. Tid er 
alt afgørende.  

 





LFA metoden I

Figur I.1. Den samlede LFA metode [Anlægsteknikforeningen, 2012].





Udbudspartnering II

Figur II.1. Hovedregler for valg af udbudsform ved partnering i henhold til udbudsdirektivet
[Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006].



Figur II.2. Hovedregler for valg af udbudsform ved partnering i henhold til forsyningsvirksom-
hedsdirektivet [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006].
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