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BILAG 4 
Eksempel på redegørelse fra projektgennemgangsmøde 
[Bygherreforeningen] 

Redegørelse for Projektgennemgang  
(AB 18 § 19, stk. 6 samt ABR 18 § 27, stk. 7)
Vejledende tekst (i kursiv) slettes, når skabelonen tages i brug. 

AB-betænkningen indeholder følgende bemærkning om de nye bestemmelser om projektgennemgang 
(side 16):  

”Der er fastsat regler om, at der altid skal gennemføres en projektgennemgang. Der er desuden fast-
sat detaljerede regler om formålet, nemlig ”at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder af græn-
seflader og tidsfølge mellem de enkelte dele af projektet, på at give entreprenøren mulighed for at 
præge byggeprocessen ved at påpege uhensigtsmæssigheder i projektet, på at afdække risici og for-
berede håndtering heraf samt på at afdække uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet”. Der er ikke 
tale om en kvalitetssikring, der fortsat skal være gennemført af den projekterende inden projektgen-
nemgangen. Der er desuden udarbejdet regler om gennemførelsen og rapporteringen om projektgen-
nemgangen. Reglerne findes i både AB 18 og ABR 18, da rådgiverne og entreprenørerne samarbej-
der om dette forløb.” 

Det er derudover værd at bemærke, at bygherren, rådgiveren og entreprenøren har meddelelsespligt 
vedrørende de uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder, de afdækker, såvel som de 
eventuelle fejl ved projektet, de måtte blive opmærksomme på. Bygherren har pligt til at udarbejde en 
redegørelse for projektgennemgangen, der opfylder en række indholdskrav, jf. AB 18 § 19, stk. 6 samt 
ABR 18 § 27, stk. 7. 

Bygherreforeningen anbefaler, at man er aktiv som bygherre; herunder at man forbereder og gennem-
fører projektgennemgangen i dialog og samarbejde med rådgiver og med sin synlighed illustrerer vig-
tigheden af projektgennemgangen og er med til at præge denne.  

Tilsvarende er det vigtigt, at der i kommunikationen med entreprenører, herunder i dagsordenen for 
projektgennemgangen, lægges op til, at entreprenøren byder aktivt ind med at identificere forhold som 
er uhensigtsmæssige, uklare eller utilstrækkelige i forhold til udførelsen. 

Hvis det på forhånd er vanskeligt at estimere omfanget af opgaven, bør det overvejes at honorere pro-
jektgennemgangen efter medgået tid.   

Genstand og dato for gennemgangen
Her beskrives, hvad gennemgangen handler om, og hvornår den finder sted. 

Det er vigtigt at tage stilling til projektgennemgangens varighed, hvornår den berammes og tid før/efter 
afholdelse. Derudover må vurderes, om der skal holdes flere gennemgange eller gentages med nye 
entreprenører undervejs. Er det fx én med hver fagentreprenør? 

Der kan være behov for at angive frist for entreprenøren til at kommentere redegørelsen. 
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Deltagere
Udover navn og firmanavn, så oplyses vedkommendes funktion i projektet (f.eks. bygherre, projektle-
der, byggeleder osv.) og vedrørende hvilke forhold (se nedenfor) vedkommende deltog. 

Der kan være behov for at tage stilling til om det fx er hovedentreprenør og/eller underentreprenører, 
som deltager. 

Der kan også være behov for at tage stilling til, hvem der forbereder, deltager, leder og dokumenterer 
møderne. 

Navn Firma Funktion Deltagelse vedrørende 

Forhold, der blev gennemgået
Som bygherre bør man overveje at identificere forhold til gennemgang ud fra erfaringer med tidligere 
projekter. Hvor er det typisk, at der opstår problemer i udførelsen, herunder grundet projekteringsfejl, 
projekteringsmangler eller manglende bygbarhed, herunder byggepladsforhold og sikkerhed/arbejds-
miljø?  

Identifikationen af emner som gennemgås bør endvidere baseres på resultaterne af rådgiverens risi-
koanalyse og granskning, som er gennemført gennem projekteringsfaserne. 

Derudover kan det være emner som grænseflader og tidsrækkefølge, der sættes fokus på. Det kan 
også være sammenhængen mellem tilbudslister, model og beskrivelse. 

Der bør på mødes spørges aktivt ind til udestående problemer, for at sikre entreprenørens aktive med-
virken og engagement i processen, så det sikres, at alle de relevante forhold kommer på bordet. Her-
under forhold som entreprenøren selv har identificeret. 

Forhold nummereres fortløbende (#) og beskrives på en måde, der sikrer, at der ikke efterfølgende er 
tvivl om gennemgangens omfang. Under projekthenvisning nævnes f.eks. tegninger eller en arbejds-
beskrivelse, hvor forholdet er beskrevet i projektet. Under tid angives hvor mange minutter, der er 
brugt på forholdet. Under resultat angives ÆND (for aftalt ændring; herunder supplement, ANV (anvis-
ning), MT (for målrettet tilsyn), OPR (for opretning) eller NA (for intet). 

# Forhold Projekthenvisning Tid Resultat 

Det bør overvejes at anvende Bygherreforeningens ændringslog til at registrere behandlingen af de 
forhold, hvor der skal afklaring til, for at bedømme om der er behov for at aftale ændringer og konse-
kvenserne af disse. 
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Afbødningsforanstaltninger

Aftalte ændringer eller anvisninger
Her oplistes de forhold, der har resulteret i aftalte ændringer eller anvisninger fra bygherren. Der kan 
også være tale om forhold, der fører til at projektet suppleres. Nummeret (#) overføres fra listen over 
forhold, der blev gennemgået. Derefter angives, hvilken ændring er aftalt (herunder evt. konsekvenser 
og tid), og fristen for gennemførelsen. Der kan være tale om ændringer i forbindelse med projektering 
eller udførelse). 

# Aftalt ændring eller anvisning Frist 

I nogle tilfælde vil der være behov for afklaring, her kan Bygherreforeningens ændringslog anvendes 
til at registrere behandlingen af de forhold, der kræver afklaring, for at sikre systematik og sporbarhed. 

Forhold, hvor der foretages genopretning
Her oplistes de forhold, hvor der er aftalt genopretning på grund af fejl eller mangler i projektmateria-
let. Der kan også være tale om forhold, hvor der er behov for at klargøre, udbygge eller uddybe pro-
jektet for at undgå tvivl. Nummeret (#) overføres fra listen over forhold, der blev gennemgået. Derefter 
beskrives det aftalte genopretning samt fristen for genopretningen. 

# Aftalt genopretning Frist 

I nogle tilfælde vil der være behov for afklaring, her kan Bygherreforeningens ændringslog anvendes 
til at registrere behandlingen af de forhold, der kræver afklaring, for at sikre systematik og sporbarhed. 

Forhold, hvor målrettet tilsyn foretages (AB 18 § 21, stk. 4) 
Her oplistes de forhold, hvor der er aftalt målrettet tilsyn. Nummeret (#) overføres fra listen over for-
hold, der blev gennemgået. Derefter angives tilsynets genstand og evt. formål samt det varsel, som 
det er aftalt, at entreprenøren skal give, inden tilsynet gennemføres. 

# Genstand og evt. formål Aftalt varsling 

Der skal være enighed, før det noteres, at der er aftalt målrettet tilsyn. Herunder skal der tages stilling 
til formål og omfang af det målrettede tilsyn.  

Evt. kan også de af entreprenørens forslag til målrettet tilsyn, hvor der ikke kan opnås enighed, note-
res med begrundelse. 
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