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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. 

Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen 
med en beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og hvor megen tid der er 
brugt på de enkelte dele af projektet. (ABR 18, § 27, stk. 7) (AB 18, § 19, stk. 6). 

Redegørelsen skal endvidere indeholde en angivelse af de foranstaltninger til 
afbødning, der skal træffes. (ABR 18, § 27, stk. 7) (AB 18, § 19, stk. 6). 

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 

Fagentreprenører/fag 
Murer 
Tømrer 
Maler 
Gulv 

BILAG 9
Paradigme for redegørelse fra 
projektgennemgang [Bygningsstyrelse]

Værdibyg Vejledning 41 - Projektgennemgang



  
 

 

  Side 2 af 3 
 

Referent 
"Indsæt dato, tid, sted" 
 

 

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 og foranstaltninger til afbødning. 

A. Ventilation Tid: 8.30-10.45 

 

Punkt Bemærkninger Afbødning 

Uklarheder og 

utilstrækkeligheder 

1. 

2. 

1. 

2. 

Fejl og 

uhensigtsmæssigheder 

  

Totaløkonomi og 

drift 

  

Risici   

Grænseflader   

Tidsfølge og 

tidsplan 

  

Performancetest   

Plan for sikkerhed og 

Sundhed 

  

Kontrolplan og 

tilsynsgennemgang 

  

Kvalitetsplan   

Andet   

 

 

B. Murer Tid: 10.45-11.00 

 

Punkt Bemærkninger Afbødning 



  
 

 

  Side 3 af 3 
 

Uklarheder og 

utilstrækkeligheder 

1. 

2. 

1. 

2. 

Fejl og 

uhensigtsmæssigheder 

  

Totaløkonomi og 

drift 

  

Risici   

Grænseflader   

Tidsfølge og 

tidsplan 

  

Performancetest   

Plan for sikkerhed og 

sundhed 

  

Kontrolplan og 

tilsynsgennemgang 

  

Kvalitetsplan   

Andet   

 

5. Videre fremfærd 

Bemærkninger til redegørelsens beskrivelse af den gennemførte proces skal snarest muligt sendes til 
bygherren. (AB 18, § 19, stk. 7). 
 
De projekterende skal snarest muligt udføre nødvendig opretning af deres projekt i overensstemmelse 
med redegørelsen. (ABR 18, § 27, stk.8) (YBL 2018, 6.7) (AB 18, § 19, stk. 7). 
 
Rådgiveren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine eventuelle 
krav om forandring i aftalen med hensyn til pris og tid som følge af de foranstaltninger til afbødning, der 
fremgår af redegørelsen. Bestemmelserne i § 20, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse. (ABR 18, § 27, stk. 
9) 
 
Entreprenøren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine 
eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 
foranstaltninger til afbødning, der fremgår af redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder 
tilsvarende anvendelse. (AB 18, § 19, stk. 8). 
 
Det er et krav at vi som bygherre løbende skal registrere følgende: 
 
- Bygherrens forlangte ændringer efter § 23, stk. 1 og stk. 3 
- Parternes krav ift. pris, tid og sikkerhed efter § 25, stk. 1 
- Parternes anmodninger og meddelelser om stillingtagen til bestemte arbejder efter § 25, stk. 2 
- Entreprenørens meddelelse om, at bygherrens anvisning indeholder en ændring efter § 22, stk. 3 
- Entreprenørens meddelelser om, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med aftalen efter § 26,     

stk. 1  
- Entreprenørens meddelelse om hindringer og foranstaltninger efter § 26, stk. 2. 
 

6. Evt. næste møde  

 

Evt. bilag: 


	BILAG - Projektgennemgang
	Projektgennemgang_BILAG_FINAL (1)
	Redegørelse.pdf
	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 fastsat detaljerede regler om formålet, nemlig ”at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele af pr...
	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...
	Bygherreforeningen anbefaler, at man er aktiv som bygherre; herunder at man forbereder og gennemfører projektgennemgangen i dialog og samarbejde med rådgiver og med sin synlighed illustrerer vigtigheden af projektgennemgangen og er med til at præge de...
	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 ...
	Hvis det på forhånd er vanskeligt at estimere omfanget af opgaven, bør det overvejes at honorere projektgennemgangen efter medgået tid.





