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Valget af entrepriseform og endelig aftaleindgåelse kan 
ske på flere forskellige tidspunkter. Timingen af, hvor-
når kontrakten indgås, er kritisk for samarbejdet og 
projektets succes.

TOTALENTREPRISE
Tidlig aftaleindgåelse: byggeprogram- og dispositions-
forslagsfaserne

Ved tidligt udbud låses pris og tid på et tidspunkt, hvor 
der i sagens natur mangler detaljeret viden om projek-
tets løsninger og udvikling. Dermed er prisestimering 
forbundet med stor usikkerhed, og da totalentreprenø-
ren bærer stort set al risiko, gør han klogt i at tillægge 
sit tilbud en tilsvarende risikopræmie. 

Totalentreprisen er derfor sjældent den billigste en-
trepriseform, da bygherre betaler for at overdrage ri-
siko og opnå tidlig sikkerhed for tid og pris. Omvendt 
har totalentreprenøren bedre mulighed for at påvirke 
risikobilledet tidligt og undervejs i projektet. Der kan 
indarbejdes forskellige incitamenter i kontrakten ift. at 
dele risikopræmien.

For at optimere sin indtjening vil entreprenøren levere 
projektet med lavest mulige omkostninger. For at kun-
ne fastholde kvaliteten er det derfor vigtigt, at bygherre 
har klarlagt sine succeskriterier, og at byggeprogram-
met i videst muligt omfang afspejler disse med entydig 
angivelse af omfang og udfaldskrav samt objektive re-
ferencer for kvalitet (for de væsentligste ‘cost-drivers’). 
Ellers vil bygherre få løsninger fra ‘laveste hylde’. Der 
vil således være risiko for kvalitet.

Byggeprogrammet skal også være ‘robust’ ift. fremti-
dige ændringer i behov og ydre omstændigheder. Ved 
tidligt udbud fraskriver bygherre sig muligheden for 
‘klassisk’ priskonkurrence på mængder og enhedspri-
ser, og vil derfor være meget sårbar ved ændringer – 
som tilmed er meget sandsynlige i et langt udviklings-
forløb. Det bemærkes, at brugerprocessen typisk ikke 
er tilendebragt ved tidligt udbud, hvilket ofte kan være 
kilde til ændringer. 

Denne risiko kan imødekommes ved, at der aftales et 
honorar for et ‘udviklingsforløb’, og bygherre kontrak-
tuelt har mulighed for at byde ud til tredjepart efter 
endt faseforløb (såfremt der ikke kan opnås enighed).
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BILAG 2 

AFTALEGRUNDLAGET: AB18/ABR18 OG YBL18 
SET MED RISIKOPERSPEKTIV

Fra en risikostyrings-vinkel omfatter Ydelsesbeskrivel-
serne for byggeri og landskab (YBL18) og Almindelige 
betingelser (AB18/ABR18) tiltag og forpligtigelser til 
bygherre, rådgiver og entreprenør. 

AB18/ABR18

• Krav til risikostyring skal tilpasses, alt efter om pro-
jektet udføres efter AB18 og ABR18, eller projektet
udføres AB18- og ABR18-forenklet.

• Projektgennemgang er blevet obligatorisk for alle
parter på en byggesag, og hvis man ikke deltager
og derved undlader at hjælpe med til at afdække
uhensigtsmæssigheder, uklarheder eller utilstræk-
keligheder i projektet, så kan man ifalde erstat-
ningsansvar.

• Ved hver fase foretages granskning og tværfaglig
granskning.

YBL18 IDÉOPLÆG:

• Idéoplægget skal indeholde en indledende risiko-
analyse med fokus på kvalitet, myndighedsforhold,
tid, økonomi mv. Rådgiveren skal indhente oplys-
ninger hertil hos bygherre, relevante myndigheder
mv.

 YBL18 BYGGEPROGRAM:

• Byggeprogrammet skal omfatte en risikoanalyse
med fokus på kvalitet, myndighedsforhold, tid,
økonomi mv. og skal tage stilling til behovet for
og omfanget af risikostyring under projektering og
udførelse.

• Som en del af risikoanalysen foretager rådgiveren
en kritisk gennemgang af det samlede budget og
dets forudsætninger og gennemgår dette med
bygherren. Rådgiveren og bygherren skal i den
forbindelse sikre, at det samlede budget, herunder
den økonomiske ramme, er tilstrækkeligt beskre-
vet som grundlag for den videre projektering, og
at den økonomiske ramme er realistisk fastlagt i
forhold til det byggeri, de projekterende rådgivere
skal varetage.

• Dokumentation af bygherrens krav og ønsker til
byggeriet, og forudsætninger herfor, omfatter
således et byggeprogram med bilag, herunder:
risikoanalyse.

YBL18 PROJEKTERINGSLEDELSE:

• Inden udarbejdelse af forslag og projekt gennem-
går projekteringslederen det opdaterede budget for
den økonomiske ramme og den opdaterede risiko-
analyse med bygherren med henblik på at sikre
gensidig forståelse af projektets økonomi og risici.

• Såfremt det opdaterede budget og risikoanalysen
godkendes af bygherren, igangsættes projekterin-
gen.

• Såfremt det opdaterede budget og risikoanalysen
ikke godkendes af bygherren, skal projekterings-
lederen afvente bygherrens instruks inden igang-
sætning af yderligere arbejde.

• I hver forslags- og projektfase skal projekteringsle-
deren, med bistand fra de projekterende, udarbej-
de en risikoanalyse med fokus på kvalitet, myndig-
hedsforhold, tid, økonomi mv.

YBL18 DISPOSITIONSFORSLAG  
SAMT EFTERFØLGENDE FASER:

• Sammenfattende omfatter projekteringslederens
ydelser i hver af forslags- og projekteringsfaserne:
risikoanalyse og opfølgning på denne.
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