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BILAG 2 
Dagsorden og vejledning for projektgennemgangmøde 
for entreprise ”X” 

Nedenfor er som inspiration indsat dagsorden og vejledning for en typisk efterfølgende "fagspecifik" 
projektgennemgang, der kan omfatte en enkelt entreprise, eller flere entrepriser med indbyrdes 
grænseflader, hvor det er hensigtsmæssigt at gennemgå entrepriserne sammen. Det kan ligeledes omfatte 
fagdelte projektgennemgange eksempelvis i forbindelse med hoved- eller storentrepriser, hvor der 
gennemføres særskilte projektgennemgange for visse underentrepriser eller fag. Det er hensigtsmæssigt for 
at undgå, at for mange deltagere spilder tiden, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at udskyde faglige 
projektgennemgange indtil hoved- eller storentreprenøren har valgt sine underentreprenører.   

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 
redegørelsen, kan være bygherre, bygherre eller projekteringsleder. Oftest vil det være hensigtsmæssigt, at 
projekteringslederen forestår opgaven. 

1 Deltagere 

2 Afbud 

3 Introduktion og præsentation 

4 Projektgrundlag 

5 Rådgiverens orientering om projektet og tidsplanen 

6 Entreprenørens og leverandørernes kommentarer til projektet og beslutning 

7 Tilsyn 

8 Videre forløb 

9 Næste møde(r) 

Vejledning for projektgennemgang for entreprise X 

ad 1 Deltagere 
Deltagerne skal jf. AB-reglerne være: 
- bygherre
- eventuel bygherrerådgiver
- projekteringsleder
- relevante rådgivere og underrådgivere der deltager i projekterings- eller udførelsesfasen
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- byggeleder
- arbejdsmiljøkoordinator (P) og gerne (B)2

- relevante entreprenører og væsentlige underentreprenører og
leverandører

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

Dette kan virke som mange personer for en gennemgang af en mindre fagentreprise. På det enkelte 
projekt kan man aftale, hvis det giver bedre mening, at der er færre eller andre deltagere i de opdelte 
projektgennemgangsmøder.  

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

De første entreprise- eller fagdelte projektgennemgangsmøder skal være tidssat i hovedtidsplanen, 
ligesom nærmere krav til deltagerkredsen skal fremgå.  

Efter udvælgelse af entreprenører udsendes en endelig dagsorden for de enkelte møder, med 
navngivne deltagere, firmaer og roller i projektet. 

ad 2 Afbud 
Deltagelse i projektgennemgang er jf. AB-reglerne en pligtig ydelse, hvorfor det er relevant at anføre 
hvilke inviterede deltagere, der ikke er mødt op, og som ikke repræsenteres af anden part. 

ad 3 Introduktion og præsentation 
Mødelederens introduktion til dagsordenen samt gensidig kort præsentationsrunde med angivelse af 
navn, firma og rolle i projektet. 

ad 4 Projektgrundlag 
Det projektmateriale, som projektgennemgangen omfatter, specificeres, herunder rådgiverens 
udbudsprojekt, relevante rettelsesblade, referater af eventuelle kontraktforhandlinger, projekt og 
eventuelle (optimerings)forslag fra entreprenøren mv. 
Oversigt over projektgrundlaget skal fremgå af den endelige dagsorden, så parterne ved hvad der 
skal drøftes og har mulighed for at forberede sig specifikt.  

ad 5 Rådgiverens orientering om projektet og tidsplanen 
Rådgiveren orienterer om projektmaterialet og tidsplanen med fokus på væsentlige og kritiske dele 
heraf. 

Gennemgangen struktureres på forhånd i dagsordenen, så det fremgår hvilke dele af projektet der 
gennemgås, og hvor lang tid, der er sat af til de enkelte dele. I redegørelsen noteres, hvor lang tid 
der konkret blev brugt. 

ad 6 Entreprenørens og leverandørernes kommentarer til projektet og beslutning 
Parternes kommentarer omfatter de specifikke kommentarer til projekt og tidsplan mv., sammen med 

2 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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eventuel beslutning truffet på mødet, eller henvisning til, hvem der skal følge op på de enkelte 
punkter (bygherre, rådgiver eller entreprenør mv.). 

Parternes ønsker til tilsyn kan angives her, men skal samles under redegørelsens punkt 7 nedenfor. 
Der skal være fokus på grænseflader mellem entrepriser og på de særlige risici som projekt eller 
udførelse medfører. 

Det bør også drøftes om projektgennemgangen har betydning for plan for sikkerhed og sundhed 
mv., der administreres af arbejdsmiljøkoordinatorer (P) og (B). 

ad 7 Tilsyn 
Parternes forventninger til tilsyn samles under dette punkt, og skal efterfølgende konkluderes og 
godkendes af bygherren. 

ad 8 Videre forløb 
Under det videre forløb angives frist for udsendelse af redegørelsen af projektgennemgangen, frist 
for kommentarer til redegørelsen og frist(er) for besvarelse af udestående spørgsmål.  

Under frist for kommentarer skal angives, at parternes eventuelle økonomiske krav eller krav om 
tidsfristforlængelse (eller besparelser mv.) ligeledes skal fremgå. 

ad 9 Næste møde(r) 
Tidspunkt for eventuelt næste møde fastlægges. Kan være nyt projektgennemgangsmøde, 
projekteringsmøde for fagentrepriser med entreprenørprojektering, byggemøde o.a. 
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