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BILAG 6 
Dagsorden og vejledning for  
tilbuds- og projektgennemgang ved totalentreprise 

1 Deltagere – præsentation 

2 Bygherrens orientering om byggeriet (eller anlægsarbejdet) 

3 Bygherrens/bygherrerådgiverens orientering om projektet og tidsplanen 

4 Totalentreprenørens orientering om tilbudsprojektet 

5 Parternes kommentarer til projektet og aftalegrundlaget 

6 Projekteringen 

7 Tidsplanen 

8 Udførelsen 

9 Mødestruktur mv. 

10 Eventuelt 

11 Videre forløb 

Vejledning om tilbuds- og projektgennemgang for totalentreprise. 

ad 1 Deltagere – præsentation 

ad 2 Bygherrens orientering om byggeriet (eller anlægsarbejdet) 
Herunder bygherrens forventninger og mål for byggeriet/anlægsarbejdet, for samarbejdet osv. 

ad 3 Bygherrens/bygherrerådgiverens orientering om projektet og tidsplanen  
Herunder overordnet orientering om byggeprogrammet og andet teknisk grundlag, hovedtidsplanen 
og bygherrens betingelser for projektering og udførelse osv. 

ad 4 Totalentreprenørens orientering om tilbudsprojektet 
Herunder gennemgang af tilbudsprojektet i sammenhæng med bygherrens krav og forventninger. 

ad 5 Parternes kommentarer til projektet og aftalegrundlaget 
Herunder parternes specifikke kommentarer til projekt og aftalegrundlag mv., sammen med eventuel 
beslutning truffet på mødet, eller henvisning til, hvem der skal følge op på de enkelte punkter 
(bygherre, bygherrerådgiver eller totalentreprenør mv. 

ad 6 Projekteringen 
Herunder gennemgang af plan for projekteringen, faseforløb, bygherrens mulighed for indflydelse, 
brugerinddragelse, godkendelsesforløb osv. 
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ad 7 Tidsplanen 
Herunder gennemgang af bygherrens hovedtidsplan og eventuelle kritiske aktiviteter, samt krav til 
totalentreprenørens projekterings- og udførelsestidsplan.  

Endvidere gennemgang af totalentreprenørens tilbudte tidsplan, samt bygherrens kommentarer hertil 
med henblik på udarbejdelse/tilretning af projekterings- og udførelsestidsplanen og evt. tilretning af 
hovedtidsplanen 

ad 8 Udførelsen 
Herunder forhold vedr. byggepladsetablering og drift, arbejdsmiljøforhold, risici osv. 

ad 9 Mødestruktur mv. 
Herunder plan for bygherremøder og andre fælles møder. 

Eventuelt totalentreprenørens orientering om sine planer for projekteringsmøder, byggemøder, 
sikkerhedsmøder, mv. 

ad 10 Eventuelt 

ad 11 Videre forløb 
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. 
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