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BILAG 1 
Dagsorden og vejledning for  
indledende fælles projektgennemgang

Nedenfor er som inspiration indsat dagsorden og vejledning for en indledende fælles projektgennemgang. 
En fælles projektgennemgang er særlig relevant for større og mere komplicerede projekter, hvor der 
efterfølgende må forudses adskillige entreprise- eller fagdelte projektgennemgange, der eventuelt 
gennemføres forskudt i takt med behovet. 

Både dagsorden og vejledning bør indgå som en del af udbudsprojektet til de bydende entreprenører. Begge 
dele skal tilpasses det konkrete bygge- eller anlægsarbejde.  

Af dagsordenen skal det fremgå, hvor lang tid der er afsat til projektgennemgangen, ligesom det af 
redegørelsen bør fremgå, hvor lang tid der har være brugt på de enkelte dagsordens(hoved)punkter. 

Den der forestår projektgennemgangsmødet, og dermed er ansvarlig for indkaldelse, mødeledelse og 
redegørelse, kan være bygherre, bygherre eller projekteringsleder. Oftest vil det være hensigtsmæssigt, at 
projekteringslederen forestår opgaven. 

Dagsorden for indledende projektgennemgang: 

1 Deltagere 

2 Introduktion og præsentation 

3 Bygherrens orientering om byggeriet (eller anlægsarbejdet) 

4 Rådgiverens orientering om projektet og tidsplanen 

1 Entreprenørens og leverandørens kommentarer til udførelsen og/eller projektmaterialet 

2 Rådgiverens orientering om mødestruktur mv. 

3 Planlægning af kommende projektgennemgangsmøder 

4 Eventuelt 

5 Kommentarer til redegørelsen 

Vejledning til indledende projektgennemgang 

ad 1 Deltagere 
Deltagerne skal jf. AB-reglerne være: 
- bygherre
- eventuel bygherrerådgiver
- projekteringsleder
- relevante rådgivere og underrådgivere der deltager i projekterings- eller udførelsesfasen
- byggeleder
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- arbejdsmiljøkoordinator (P) og gerne (B)1

- entreprenører og væsentlige underentreprenører og leverandører

Bygherren kan yderligere beslutte at invitere f.eks. 
- tilsyn
- bæredygtighedskoordinator
- commissioningleder

Det kan således være en ret stor deltagerkreds, hvilket lokalevalg og præsentationsmuligheder skal 
tage højde for.  

Det første fælles projektgennemgangsmøde skal være tidssat i hovedtidsplanen, ligesom nærmere 
krav til deltagerkredsen skal fremgå.  
Efter udvælgelse af entreprenører udsendes en endelig dagsorden, med navngivne deltagere, 
firmaer og roller i projektet. 

De faktiske deltagere anføres i redegørelsen, ligesom ikke fremmødte deltagere eller afbud anføres. 

ad 2 Introduktion og præsentation 
Mødelederens introduktion til dagsordenen samt gensidig kort præsentationsrunde med angivelse af 
navn, firma og rolle i projektet. 

ad 3 Bygherrens orientering om byggeriet (eller anlægsarbejdet) 
Giver bygherren muligheden for at orientere om formålet med byggeriet/anlægsarbejdet og 
bygherrens forventninger til samarbejde mv.  
Bygherrens deltagelse i projektgennemgangen, giver bygherren mulighed for at bidrage med sine 
holdninger under de senere dagsordenspunkter.  

ad 4 Rådgiverens orientering om projektet og tidsplanen 
Herunder orientering om projektet og en overordnet orientering om rammerne for projektet og 
udførelsen, kritiske aktiviteter, særlige risici, byggepladsforhold og afhængigheder osv. Derudover 
bør det her også præsenteres, hvis der er særlige forhold f.eks. af hensyn til beboere eller brugere 
som er vigtige at være opmærksomme på. 

Med "rådgiveren" forstås her både projekteringslederen og byggelederen og i relevant omfang 
respektive fagrådgivere. 

ad 5     Entreprenørens og leverandørens kommentarer til udførelsen og/eller projektmaterialet 
Parternes kommentarer til projekt, herunder byggepladsetablering og -drift, fælles tidsplan- og 
arbejdsmiljøforhold, grænsefladeproblematikker, risici osv.  

Af redegørelsen skal eventuelle beslutninger fremgå, ligesom det skal fremgå hvem der har ansvaret for 
at afklare punktet, frister for fremsendelse af oplysninger, om punktet i givet fald skal håndteres i anden 
møderække osv.  

ad 6 Rådgiverens orientering om mødestruktur mv. 
Rådgiveren (projekteringsleder og byggeleder) orienterer om mødestruktur, mødeplan og 

1 På tidspunktet for projektgennemgangsmøderne vil det være arbejdsmiljøkoordinator (P) der skal deltage i møderne. 
Det kan dog også være relevant at arbejdsmiljøkoordinator (B) ligeledes deltager, såfremt vedkommende er udpeget, 
hvilket lovmæssigt skal ske når byggepladsen etableres. Ofte ved man dog godt før, hvem der vil blive udpeget og ved 
at arbejdsmiljøkoordinator (B) deltager i projektgennemgangsmøderne, kan dette styrke relationsopbygningen og at 
vedkommende bliver en del af holdet. 
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deltagerkreds for projekteringsmøder i udførelsesprojektfasen samt for byggemøder, 
sikkerhedsmøder, bæredygtighed, commissioning mv.  

Parternes eventuelle kommentarer drøftes. 

ad 7 Planlægning af kommende projektgennemgangsmøder 
Plan for kommende projektgennemgangsmøder fremlægges og drøftes. De første møder bør være 
fastlagt i udbudsprojektet både tidsmæssigt og ift. deltagerkreds, mens senere møder kan være 
mere "løst" planlagte i hovedtidsplanen. 
Parternes eventuelle kommentarer drøftes med henblik på, at en endelig plan kan fremsendes efter 
mødet.  

ad 8 Eventuelt 
Kommentarer under eventuelt omfatter redegørelsen af drøftede forhold uden for ovennævnte 
punkter.  

ad 9 Kommentarer til redegørelsen 
Redegørelsen bør udsendes kort efter mødet – normalt efter højst 2-3 dage. Frist for kommentarer til 
redegørelsen anføres. Typisk frist kan være højst 5 arbejdsdage efter udsendelsen. Parternes 
kommentarer til redegørelsen skal – ud over eventuelle ændringer eller tilføjelser til redegørelsen – 
omfatte parternes eventuelle forslag til ændring af aftalerne, herunder tid og økonomi. 
Ændringer, der aftales som konsekvens af projektgennemgangsmødet, samles i bygherrens 
samlede ændringsregistrering (ændringslog). 
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