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Bygningsstyrelsen er en del af Transport- og Boligministeriet 
 

Projektgennemgang - møde nr. "indsæt nr. på møde" 

"indsæt projektnavn" 

"indsæt dato" 

"indsæt enhed" 
"indsæt initialer" 
J.nr. "indsæt j.nr."

Al tekst markeret med fed, kursiv og blå er vejledende tekst og 
skal slettes inden udsendelse. 

Hvor tekst er markeret med grøn, skal der tages stilling til om teksten skal indgå 
eller slettes. 

Tekst markeret med gult skal udfyldes (hvor relevant). Husk at fjerne den gule 
markering inden udsendelse. 

Med mindre andet er aftalt, indkalder bygherren til, samt leder og refererer fra, 
projektgennemgangsmøder. (ABR 18, § 27, stk. 3) (YBL 2018, 2.1.8, 6.8, 7.1.8) (AB 18 
§ 19, stk. 3).

Tilføjelse: Projekteringslederen bistår Bygherren i processen omkring 
projektgennemgang. (YBL 2018, BYGST præciseringer, tilføjelser og ændringer). 

(Hvis bygherren har overdraget det til projekteringslederen, så indkalder 
projekteringslederen til projektgennemgangsmøde med hver entreprise samt leder 
og refererer disse). (YBL 2018 , 2.1.1). 

Der skal afholdes en ny gennemgang ved væsentlige projektændringer (bygherrens 
eller entreprenøren kan anmode herom). (ABR 18, § 27, stk. 1) (AB 18, § 19, stk. 1). 

Projektgennemgangen kan eventuelt opdeles, herunder på en måde, der gør, at der 
fokuseres på udvalgte emner. (BiD) (BET. nr. 1570, s. 111). 

Projektgennemgangen er obligatorisk, og alle relevante parter skal deltage. 
Entreprenørprojekteringen indgår også i projektgennemgangen. (BiD) (BET. nr. 
1570, s. 111). 

Bygherren skal inddrage entreprenøren samt bygherrerådgiver, projekteringsleder, 
byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der deltager i projekterings- 
og udførelsesfasen. Rådgiveren skal inddrage underrådgivere, der har bidraget til 
projekteringen. (AB 18, § 19, stk. 4). 

Byggelederen deltager i projektgennemgangsmøder som fastlagt i rådgiveraftalen 
og udbudsprojektet. (YBL 2018, 6.1). 

Fagtilsynet deltager i projektgennemgangsmøder som fastlagt i rådgiveraftalen og 
udbudsprojektet. (YBL 2018, 7.2.1). 

Den projekterende rådgiver deltager i projektgennemgangsmøder som fastlagt i 
rådgiveraftalen og udbudsprojektet. YBL 2018, 7.3.1). 
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Rådgiveren fastlægger i udbudsgrundlaget omfanget af entreprenørens deltagelse i 
projektgennemgangsmøder. (YBL 2018, 5.1). 
 
Præcisering: Som udgangspunkt skal entreprenøren altid deltage i 
projektgennemgangsmøder. (YBL 2018, BYGST præciseringer, tilføjelser og 
ændringer). 
 
Alle parter skal medvirke loyalt ved projektgennemgangen. (AB 18, § 19, stk. 3). 
 
Bygherren skal sikre, at entreprenøren inddrager valgte underentreprenører og 
leverandører, der skal udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage 
til projekteringen. (ABR 18, § 27, stk. 4) (AB 18, § 19, stk. 4). 
 
På projektgennemgangen kan der udpeges nærmere bestemte arbejder eller 
materialer, som der skal føres tilsynsgennemgang af med henblik på en vurdering 
af, om de pågældende ydelser i henseende til nærmere angivne egenskaber er 
kontraktmæssige eller må kasseres som ikke kontraktmæssige (målrettet tilsyn) iht. 
AB18 § 21, stk. 1. 
 
Forslag i materiale fra Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri: 
Entreprenøren skal i rimeligt omfang inden projektgennemgangen have vurderet 
anvendelsen af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets 
udførelse.  
Entreprenøren forudsættes herudover inden projektgennemgangen at have 
gennemgået projektmaterialet grundigt. 
Entreprenøren bør herigennem have afdækket eventuelle forhold, som 
entreprenøren mener kan føre til svigt, eller som er særlig risikofyldte, eller som er 
vanskelige at udføre. 
Entreprenøren kan fremsende bemærkninger om projektet til bygherren og dennes 
rådgivere inden mødet eller orientere disse foreløbig om mulige bemærkninger.  

 
 
Tid og sted 

"Indsæt dato, tid, sted" 

Projektfase - "Indsæt fase fx udførelsesprojekt" 

Mødedeltagere 
"Indsæt sagsansvarlig og projektleder"  
 
Bygherre 
Projektleder 
Bygherrerådgiver 
Sikkerhedskoordinator(P) og (B) 
 
Rådgiver 
Projekteringsleder 
IKT-leder 
Projekterende 
Byggeleder 
Fagtilsyn 
 
Projekterende entreprenører 
Ventilation 
CTS 
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Fagentreprenører/fag 
Murer 
Tømrer 
Maler 
Gulv 
 

 

1. Kort præsentation af bygherrens mål og byggesagens organisation 

2. Præsentation af deltagere 

3. Rådgiverens gennemgang af projektmaterialet, herunder: "indsæt nr." 

a. Afvigelser fra almindelig praksis 

b. Risikobehæftede løsninger 

c. Arbejdsprocesser 

d. Detailtidsplan og milepæle 

e. Særlige kontrolprocedurer 

4. Entreprenørernes bemærkninger til projektmaterialet  "indsæt nr." 

a. Uklarheder og utilstrækkeligheder  

b. Fejl og uhensigtsmæssigheder 

c. Totaløkonomi og drift 

d. Risici 

e. Grænseflader 

f. Tidsfølge og tidsplan 

g. Performance test 

h. Plan for sikkerhed og sundhed 

i. Kontrolplan og tilsynsgennemgang 

j. Kvalitetsplan 

5. Videre fremfærd 

 

6. Evt. næste møde  

 

Evt. bilag: 
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