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PROJEKTGENNEMGANGEN  
SKABER VÆRDI FOR ALLE

Projektgennemgangen er en af de vigtigste aktiviteter i bygge- og anlægsprojekter. Det 
er en enestående mulighed for, at parterne i et projekt kan tale sammen, inden udførel-
sen går i gang. Her kan man drøfte både risiko, udfordringer og uklarheder, og få løst 
problemer tidligt, som ellers koster mange ressourcer, hvis de skal løses, når vi står på 
byggepladsen, og sagen buldrer afsted. 

For at få mest ud af projektgennemgangsmøderne kræver det, at alle parter har forbe-
redt sig på dialogen. Bygherren skal synliggøre sine mål og overvejelser, rådgiverne 
skal være konkrete i deres fremlæggelse, og entreprenørerne skal have sat sig ind i 
projektet. 

Projektgennemgangen giver mulighed for, at byggeriets parter opnår en fælles forstå-
else af projektet, og samtidig giver det en mulighed for, at entreprenøren kan præge 
projektet ved at påpege uhensigtsmæssigheder. Målet er at afdække og håndtere risici, 
inden arbejdets udførelse påbegyndes. Projektgennemgangen skal også være med til 
at skabe fælles ejerskab for projektet, smidiggøre byggeprocessen, forbedre arbejds-
miljøet og forebygge tvister og konflikter undervejs. Alt dette bidrager til en større bud-
getsikkerhed for bygherren. 

Det giver mening at gøre noget ud af projektgennemgangen, da det er det økonomisk 
set mest hensigtsmæssige tidspunkt at foretage de nødvendige justeringer af projek-
tet. En grundig og velgennemført projektgennemgangsproces sikrer en god byggepro-
ces, minimerer risici og skaber værdi for alle parter i projektet. Det er også muligt at til-
rettelægge en egentlig projektoptimering1 i overgangen fra projektering til udførelsen, 
hvor man går mere grundigt til værks ift. at bearbejde projektet.  

I AB18 og ABR18 er projektgennemgangen gjort til en obligatorisk aktivitet – med krav 
til deltagerkreds, form og indhold. I denne vejledning folder vi roller, regler og mulig-
heder ud. Vi beskriver ikke projektgennemgangen som et enkeltstående overleverings-
møde, men som en fortløbende proces bestående af en række møder og aktiviteter, der 
giver mulighed for, at alle involverede parter opnår en fælles forståelse af projektet. 

Værdibyg, 2021

 

1  Se AB appendix eller Værdibygs vejledning om Projektoptimering. 
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PROJEKTGENNEMGANGEN SKAL  
PRIORITERES

Projektgennemgangen har til formål at sikre en god 
overdragelse af rådgivernes projekt til de udførende 
entreprenører og leverandører, der her får mulighed 
for at kommentere og bidrage til projektet. I projekt-
gennemgangen afdækkes risici og der opnås en fælles 
forståelse af projektet, inden arbejdets udførelse. 

Projektgennemgangen giver entreprenørerne en ind-
sigt i bygherrens mål og overvejelser, men giver også 
entreprenøren mulighed for at præge projektet og 
adressere eventuelle uhensigtsmæssige forhold – for 
eksempel vedrørende grænseflader, arbejdsmiljø-
forhold og tidsplan. Herved kan parterne nå at rette 
eventuelle uhensigtsmæssige eller utilstrækkelige løs-
ninger, uklarheder og konstaterede fejl eller mangler i 
projektet. Det er i alles interesse, at projektets uhen-
sigtsmæssige forhold bliver bragt frem så tidligt i pro-
cessen som muligt, mens det er mindre omkostnings-
tungt at foretage ændringer.

Ved at få potentielle problemer frem i lyset, så tidligt 
som muligt, kan potentielle konflikter og fejl ryddes 
af vejen, før projektets udførelse igangsættes. Med en 
tidlig og grundig håndtering af problemerne undgås 
sene ændringer, der kan medføre ekstrakrav. Ligeledes 
giver projektgennemgangen mulighed for at udpege 
bestemte arbejder eller materialer, der skal føres mål-
rettet tilsyn med.

Projektgennemgang handler om projektet og om even-
tuel tilretning af det i god tid inden, materialer bestilles 
og udførelsen påbegyndes. Projektgennemgangsmø-

det skal derfor adskilles fra de øvrige faste møderæk-
ker omfattende projekterings-, opstarts-, sikkerheds- og 
byggemøder mv. Emner, der ikke direkte vedrører pro-
jektet, men som behandles på eksempelvis byggemø-
der, kan med fordel flyttes til et af de faste mødefora. 

PROJEKTGENNEMGANG ER EN  
OBLIGATORISK AKTIVITET I AB18  
OG ABR18

Før AB18 og ABR18 viste erfaringer, at projektgennem-
gangen ofte blev gennemført for generelt og overfla-
disk, uden nogen større effekt. Ofte blev der kun holdt 
ét projektgennemgangsmøde tidligt i forløbet, hvor en-
treprenørens projektleder netop havde overtaget sagen 
og dermed endnu ikke havde haft tid til at sætte sig ind 
i projektmaterialet eller kendte sine underentreprenø-
rer og leverandører.

I tilknytning til AB-reglerne, er projektgennemgangen 
medtaget og defineret som en pligtig ydelse2, men 
ydelsen ikke er nærmere defineret i de tre ydelsesbe-
skrivelser for hhv. "Byggeri og Landskab" (YBL), "An-
læg" (YBA) og "Bygherrerådgivning" (YBB). Derfor har 
Værdibyg udarbejdet denne vejledning, som giver an-
befalinger til, hvordan reglerne og processen for pro-
jektgennemgang håndteres bedst muligt, så parterne 
sammen kan gennemføre en værdiskabende og kon-
struktiv projektgennemgangsproces.

OM VEJLEDNINGEN
Vejledningen er fokuseret på bygge- og anlægsprojek-
ter i fag-, hoved- eller storentrepriser. På Værdibygs 
hjemmeside www.værdibyg.dk kan du finde bilag til 
vejledningen, hvor der bl.a. også er en vejledning til 
gennemførelse af tilbuds- og projektgennemgang i to-
talentrepriser, samt anvendelsen af opstartsgennem-
gang for projekter, der gennemføres efter AB Forenklet 
og ABR Forenklet. 

2 Læs mere om projektgennemgang i AB18-betænkningen  
 nr. 1570, 2018 under §19 stk. 1.

Figur vil blive rigtig layoutet i vejledningen

DEFINITIONSAFKLARING JF .  
AB18-BETÆNKNINGEN

Uhensigtsmæssigheder er forhold, der kan vanskeliggøre 
udførelsen.

Utilstrækkeligheder er forhold som med fordel kunne have 
været beskrevet i projektet, men ikke er det.

Uklarheder er forhold, der er beskrevet i projektet, men på 
en måde der giver anledning til tvivl.

http://www.værdibyg.dk
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IDÉ &  
PROGRAMERING

• Idé & programering
• Byggeprogram

• Dispositionsforslag
• Projektforslag
• Myndighedsprojekt
• Udbudsprojekt

• Udførelsesprojekt
PROJEKTGENNEMGANGEN 
SKAL VÆRE AFSLUTTET FØR 
UDFØRELSEN

UDBUD & KONTRAKT MED ENTREPRENØR

PROJEKTFORSLAG & 
PROJEKTERING

UDFØRELSESPROJEKT  
& ENTREPRENØR- 
PROJEKTERING

PROJEKTGENNEMGANG

AFLEVERING & 
IDRIFTSÆTNINGUDFØRELSE

det skal derfor adskilles fra de øvrige faste møderæk-
ker omfattende projekterings-, opstarts-, sikkerheds- og 
byggemøder mv. Emner, der ikke direkte vedrører pro-
jektet, men som behandles på eksempelvis byggemø-
der, kan med fordel flyttes til et af de faste mødefora. 

PROJEKTGENNEMGANG ER EN  
OBLIGATORISK AKTIVITET I AB18  
OG ABR18

Før AB18 og ABR18 viste erfaringer, at projektgennem-
gangen ofte blev gennemført for generelt og overfla-
disk, uden nogen større effekt. Ofte blev der kun holdt 
ét projektgennemgangsmøde tidligt i forløbet, hvor en-
treprenørens projektleder netop havde overtaget sagen 
og dermed endnu ikke havde haft tid til at sætte sig ind 
i projektmaterialet eller kendte sine underentreprenø-
rer og leverandører.

I tilknytning til AB-reglerne, er projektgennemgangen 
medtaget og defineret som en pligtig ydelse2, men 
ydelsen ikke er nærmere defineret i de tre ydelsesbe-
skrivelser for hhv. "Byggeri og Landskab" (YBL), "An-
læg" (YBA) og "Bygherrerådgivning" (YBB). Derfor har 
Værdibyg udarbejdet denne vejledning, som giver an-
befalinger til, hvordan reglerne og processen for pro-
jektgennemgang håndteres bedst muligt, så parterne 
sammen kan gennemføre en værdiskabende og kon-
struktiv projektgennemgangsproces.

OM VEJLEDNINGEN
Vejledningen er fokuseret på bygge- og anlægsprojek-
ter i fag-, hoved- eller storentrepriser. På Værdibygs 
hjemmeside www.værdibyg.dk kan du finde bilag til 
vejledningen, hvor der bl.a. også er en vejledning til 
gennemførelse af tilbuds- og projektgennemgang i to-
talentrepriser, samt anvendelsen af opstartsgennem-
gang for projekter, der gennemføres efter AB Forenklet 
og ABR Forenklet. 

2 Læs mere om projektgennemgang i AB18-betænkningen  
 nr. 1570, 2018 under §19 stk. 1.

Figur vil blive rigtig layoutet i vejledningen

PROJEKTGENNEMGANGEN SKAL  
PLANLÆGGES SOM EN PROCES

BYGHERREN SKAL TAGE STILLING  
TIL ORGANISERINGEN AF  
PROJEKTGENNEMGANGEN
Bygherren skal indledningsvist præcisere sine krav og 
forventninger til organisering og omfang af projekt-
gennemgangen i rådgiverudbuddet og -aftalen. Det 
gør bygherren ud fra sine erfaringer med projekter af 
tilsvarende størrelse og kompleksitet. Hvis bygherren 
ikke har særlige krav – eller erfaringer – med projekt-
gennemgang, kan organiseringen af projektgennem-
gangsmøderne overlades til rådgiveren. 

Bygherren skal principielt forestå projektgennemgan-
gen, men kan dog uddelegere denne opgave eksem-
pelvis til projekteringslederen. Det er hensigtsmæssigt, 
da det er rådgiveren, der har udarbejdet det projekt, 
der skal overdrages, og fordi det er rådgiveren, der 
skal revidere projektet efter indstilling til bygherren. 
Den valgte organisering skal fremgå af rådgiveraftalen. 
Bygherren kan i stedet vælge at uddelegere ledelsen 
af projektgennemgangsmøderne eksempelvis til sin 
bygherrerådgiver. Det kræver, at den, der forestår le-
delsen af møderne, er godt inde i projektet og projek-
tets problemstillinger. Det anbefales, at den, der står 
for gennemførelse af projektgennemgangen, også har 
en god procesforståelse og gode faciliteringsevner, så 
møderne planlægges og afvikles konstruktivt. 

Bygherrens egen deltagelse i projektgennemgangen 
er meget væsentlig og en god mulighed for at bidrage 
til at etablere et godt samarbejde om udførelsen. Sam-
tidig kan bygherren få indblik i eventuelle problemer 
eller optimeringsmuligheder i projektet og udførelsen. 
Ved at deltage i projektgennemgangen (især det ind-
ledende møde), får bygherren en god mulighed for at 
introducere de øvrige parter til, hvad der er særligt vig-
tigt for bygherren i dette givne projekt. Bygherren bør 
derfor i god tid tage stilling til sin egen organisation og 
deltagelse i møderne. Hvis der er tilknyttet en bygher-
rerådgiver, bør denne ligeledes deltage, og bygherren 
og bygherrerådgiveren skal internt afstemme arbejds-
delingen. 

Hvis fagtilsynet3 og/eller byggeledelsen varetages af 
en anden rådgiver end den projekterende, er det vig-
tigt, at bygherren i rådgiveraftalen skriver, at disse skal 
deltage i projektgennemgangsmøderne for dermed at 
sikre en god overdragelse af projektet til fagtilsynet og 
byggeledelsen. Derudover bør bygherren også over-
veje, om man ønsker at f.eks. en bæredygtighedsko-
ordinator eller commissioning-leder også deltager helt 
eller delvist i projektgennemgangsmøderne, hvis disse 
roller er tilknyttet projektet. 

3  Se også Værdibygs vejledning om fagtilsyn.

http://www.værdibyg.dk
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EFTER AFSLUTTET PROJEKTGENNEMGANG 
UDFØRELSE AF PROJEKTET 

Projektgennemgangsmøderne skal være 
afsluttet inden udførelsen opstartes.

PROJEKT- 
GENNEMGANG  

- INDLEDENDE MØDE - 

ALLE DELTAGER

PROJEKT- 
GENNEMGANG  

- OPSAMLENDE MØDE - 

ALLE DELTAGER

PROJEKTGENNEMGANG 

- ENTREPRISE- ELLER FAGOPDELTE MØDER - 
Projektgennemgangsmøder opdelt indenfor de entrepriser eller fag, 

hvor der er grænseflader der skal afklares. Der kan være tilfælde, hvor 
det er nødvendigt med mere end et møde.

PROJEKTGENNEMGANGENS PLAN-
LÆGNING OG TIDSFORLØB SKAL 
TAGE HØJDE FOR ALLE PARTER
Projektgennemgangen skal ske efter udbuddet og 
tildelingen af kontrakten og inden udførelsen. Pro-
jektgennemgang sker således i den fase, der i ydel-
sesbeskrivelserne for rådgivning benævnes Udførel-
sesprojektfasen.

Bygherren og rådgiveren vil have interesse i at gen-
nemføre projektgennemgangen hurtigt efter tildelingen 
for at sikre, at f.eks. uklarheder og eventuelle konstate-
rede fejl hurtigt findes og rettes i projektet. Derimod 
er entreprenøren "ny" på sagen og har derfor brug for 
at sætte sig grundigt ind i projektets udfordringer og 
muligheder, inden projektgennemgangen begynder. 
Oftest vil entreprenørens projektleder først blive tildelt 
sagen fra tilbudsafdelingen, efter kontrakten er indgå-
et og måske kort før det første projektgennemgangs-

møde. Jo tidligere projektgennemgangen afholdes, jo 
mindre forberedt vil entreprenøren derfor være. 

Disse hensyn skal balanceres, når projektgennemgan-
gen planlægges og start- og sluttidspunkt fastlægges 
i hovedtidsplanen, så man får kompetent sparring fra 
entreprenøren så tidligt som muligt. Såfremt der med-
regnes entreprenørprojektering, skal dette ligeledes 
fremgå af hovedtidsplanen. 

AB18-systemet forudsætter, at underentreprenører og 
relevante leverandører medvirker i projektgennem-
gangen. Det er måske ikke vigtigt i alle tilfælde, men 
særligt i tilfælde, hvor en underentreprenør eller -leve-
randør skal bidrage med entreprenørprojektering, er 
dennes medvirken væsentlig. Det betyder, at projekt-
gennemgangen for visse underentrepriser med fordel 
kan udskydes, indtil entreprenøren har sin organisation 
på plads.   Figur vil blive rigtig layoutet i den videre proces
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PROJEKTGENNEMGANG – FÆLLES 
OG FAGOPDELT

Uanset om arbejderne organiseres i fag-, stor- eller ho-
vedentreprise, kan det særligt for større projekter give 
mening at organisere projektgennemgange i flere trin, 
hvilket også er i overensstemmelse med AB18-betænk-
ningen4. Ved hoved- og storentrepriser kan det være 
hensigtsmæssigt at gennemføre flere projektgennem-
gange opdelt fagligt eksempelvis ift. hovedentreprenø-
rens underentrepriser og i takt med behovet for, at ma-
terialer skal bestilles og arbejderne igangsættes. Det er 
dog altid vigtigt, at projektgennemgangen afholdes i 
tide, da det kan risikere at have store konsekvenser for 
udførelsen, hvis det gøres for sent.

Afhængigt af projektets størrelse anbefales det, at pro-
jektgennemgangen ses som en proces bestående af en 
række møder frem for ét enkeltstående projektgennem-
gangsmøde. Processen kan bestå af først et indledende 
og mere overordnet projektgennemgangsmøde, hvor 
projektet og fælles byggepladsforhold mv. gennemgås 
og introduceres. I den forbindelse kan bygherren med 
fordel fortælle om sine behov og forventninger til pro-
jektet – som det generelt vil være en god idé at gøre i et 
projektopstartsmøde. Dernæst gennemføres entrepri-
se- eller fagopdelte projektgennemgangsmøder, hvor 
der arbejdes mere i dybden med projektet inden for de 
forskellige faggrupper. 

Ved de entreprise- eller fagdelte gennemgange bør det 
overvejes, om møderne kan gennemføres samtidig for 
flere entrepriser med væsentlige grænseflader. Eksem-
pelvis et fælles møde for ventilationsentreprenøren og 
entreprenøren der står for CTS-anlægget. 

Projektgennemgangsforløbet kan afsluttes med et op-
samlende fælles projektgennemgangsmøde på tværs 
af fagene, hvor projektgennemgangsprocessen ende-
ligt opsamles og afsluttes.

 

4  Jf. AB18-betænkningen nr. 1570, 2018 §19 stk. 1
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PROJEKTGENNEMGANGEN SKAL HAVE  
FOKUS PÅ PROJEKTETS UDFØRELSE

AB18-reglerne beskriver formålet med projektgennem-
gangen som gennemgang og kommentarer til "projek-
tet" i bred forstand. Der er fokus på, hvordan uhensigts-
mæssigheder, risici, uklarheder og utilstrækkeligheder 
mv. kan afdækkes, samt muligheden for at påpege 
eventuelle fejl i det omfang, de er konstateret. 

DET HANDLER OM ”HVORDAN”
”Gennemgang” skal forstås helt bredt – det vil sige en 
afklaring og justeringer af projektets tegninger, beskri-
velser samt digitale modeller, men nok så væsentligt 
projektets tidsplan, udførelsesprocesser/tidsfølge, byg-
gepladsforhold, arbejdsmiljøforhold osv. 

Det er særligt vigtigt at have fokus på grænseflader 
både mellem entrepriser og mellem de enkelte fag. For 
eksempel: Hænger projektet sammen? Er rækkefølgen 
gennemtænkt? Er der plads? 

Projektgennemgangen handler altså om udførelsen af 
projektet og ikke selve projektets formål – det handler 
om, hvordan kvisten monteres, herunder byggeplads 
og grænseflader til andre fag, og ikke om der skal være 
en kvist.

Hvis projektet stiller krav til bæredygtighedscertifice-
ring, commissioning5 eller tilsvarende processer, skal 
disse forhold ligeledes indgå i projektgennemgangen 
for også at få entreprenørens forslag til disse forhold. 
Dog vil de ofte blive håndteret i særskilte processer/
fora i det kommende projektforløb. 

I mange tilfælde skal entreprenøren angive konkrete 
materialer og produkter i sit tilbud. Entreprenørens 
konkret tilbudte materialer, produkter og øvrige pro-
jektbidrag skal indgå i projektgennemgangen. Det er 
en forudsætning, at det tilbudte lever op til projektets 
krav. Bygherren og dennes rådgivere bør, så vidt mu-
ligt, allerede inden projektgennemgangsmøderne tage 
stilling til, om det tilbudte er hensigtsmæssigt, eller om 
andre løsninger skal overvejes, med de konsekvenser 
det kan have for tid, økonomi og aftaleforhold. 

5  Læs mere om commissioning i Værdibygs vejledning herom.

BESIGTIGELSE AF BYGGEPLADSEN  
OG FYSISKE MODELLER

Foruden digital visualisering af projektet kan det også være 
anvendeligt med fysiske modeller og mock-ups, eller at 
afholde mødet fysisk på den kommende byggeplads for at 
få en fælles idé om byggepladsforhold og rumligheder mv. 

VISUALISER PROJEKTET  
MED DIGITALE MEDIER

Visualisering af projektet ved brug af digitale modeller/
BIM ved projektgennemgangen kan være anvendeligt. Ikke 
mindst ved installationstunge byggerier, hvor eksempelvis 
rækkefølge og pladsforhold i føringsveje eller teknikrum 
kan illustreres. Det er dog vigtigt at have fokus på, hvordan 
sådanne modeller bruges i dialogen om projektet, så alle 
får en klar opfattelse af projektet. Det er derfor bedst at 
bruge løsninger, hvor alle i mødet kan følge med samtidig, 
hvorimod eksempelvis brug af VR briller fungerer bedst 
med få personer. 

SÆT FOKUS PÅ SÆRLIGE PROBLEMSTILLIN-
GER I RENOVERINGSSAGER

Renoveringsprojekter giver anledning til særlige problem-
stillinger, særligt grænsefladen ift. eksisterende bygnings-
dele, hvor der kan dukke overraskelser op i takt med at 
skjulte dele fritlægges. 
 
Projektgennemgangsmødet kan med fordel drøfte parter-
nes erfaringer med tilsvarende renoveringsprojekter, så 
alle byder ind til en vurdering af risici (uden at forvente, at 
man kan forudse alle fremtidige problemer). 

Ved renoveringssager er det også særligt vigtigt at have 
fokus på eventuelle brugere og beboere i det eksisterende 
byggeri. Man kan derfor med fordel drøfte, både hvordan 
man skaber de bedste forhold for dem gennem processen, 
og om der er særlige forhold, der skal håndteres.
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I forbindelse med funktionsudbud kan entreprenørens 
projektbidrag (udførelsesprojekt) ikke indgå ved de tid-
lige indledende projektgennemgangsmøder, men det 
er hensigtsmæssigt at gennemgå forudsætningerne 
for entreprenørens projektering og rådgiverens krav til 
dokumentation. Der bør så eventuelt gennemføres en 
ny projektgennemgang med fokus på entreprenørens 
projekt, når projekt og produktvalg foreligger. 

ENTREPRENØRPROJEKTERING6

Det skal fremgå af aftalen, hvis entreprenøren skal pro-
jektere. Ved funktionsudbud ligger ansvaret for udar-
bejdelse af udførelsesprojektet for det pågældende ar-
bejde eller entreprise normalt hos entreprenøren, der 
skal levere et projekt og en dokumentation, der lever 
op til rådgiverens specifikationer i udbudsprojektet. Ini-
tiativet ligger således hos entreprenøren og inden for 

6 I vejledningen dækker entreprenørprojektering også over leverandør- 
 projektering og projektering ifm. systemleverancer, hvortil de  
 samme anbefalinger er gældende.

FAGENTREPRISE

ARKITEKT

LANDSKABS-
ARKITEKT

LANDSKABS-
ARKITEKT

INGENIØR ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

PROJEKTERINGS-
LEDER

de tidsrammer, der fremgår af hovedtidsplanen. Der-
udover er det vigtigt at være opmærksom på, at en-
treprenørprojektering, som alt anden projektering, skal 
arbejdsmiljøkoordineres. Denne opgave bør varetages 
af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator P.

Ved organisering i fag- eller storentrepriser har rådgi-
verens projekteringsleder ansvaret for at koordinere 
projekteringen ift. rådgivernes eget projekt og imel-
lem de udbudte entrepriser. Denne koordinering vil 
primært ske via projekteringsmøder, hvor de relevante 
fagrådgivere og entreprenører deltager.

Ved udbud i hovedentreprise er det hovedentreprenø-
ren, der har ansvaret for koordinering mellem underen-
treprenører og -leverandører, og projekteringslederens 
opgave er alene at sikre koordinering mellem rådgiver-
nes udbudsprojekt i forhold til hovedentreprenørens 
udførelsesprojekt.

ARKITEKT

INGENIØR

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

PROJEKTERINGS-
LEDER

HOVED- 
ENTREPRENØR

HOVEDENTREPRISE
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SÅDAN GENNEMFØRES PROJEKTGENNEM-
GANGSPROCESSEN

INDKALDELSE OG DAGSORDEN FOR 
PROJEKTGENNEMGANGSMØDERNE

Planlægningen af projektgennemgangsmøderne sker 
i dialog mellem bygherren og rådgiveren senest i ud-
budsprojektfasen. Projektgennemgangen skal baseres 
på bygherrens krav i rådgiveraftalen, og bygherrens og 
rådgiverens erfaringer i forhold til det konkrete projekt. 
Desuden skal man i planlægningen af møderne tage 
højde for entrepriseopdelingen, funktionsudbud, tids-
planen osv. 

Det er obligatorisk7, at start- og sluttidspunkt for pro-
jektgennemgangen fremgår af hovedtidsplanen (ud-
budstidsplanen). Af hensyn til de bydende entrepre-
nørers planlægning og ressourcedisponering er den 
tidsmæssige planlægning særlig vigtig for de projekt-
gennemgangsmøder, der af hensyn til arbejdernes 
igangsætning gennemføres kort efter kontraktindgå-
else. Derudover bør oplæg til dagsorden, krav til del-
tagerkreds, tidspunkter for de første gennemgange, 
forventninger til evt. gentagne projektgennemgangs-
møder samt honorering af deltagelse i projektgennem-
gang fremgå af udbudsmaterialet.

Bygherren og rådgiveren skal i planlægningen af mø-
derækken huske at tage højde for de aktiviteter, der 
skal ske mellem møderne. Det er f.eks. nødvendigt, 
at der afsættes passende tid til forberedelse, gen-
nemgang og opfølgning på forhold besluttet på sidste 
møde. Især hvis der opstår behov for projektændringer 
og opretning, er det nødvendigt med tid til at bearbejde 
dette og at afklare de økonomiske og tidsmæssige kon-
sekvenser heraf. Afsættes der for lidt tid mellem mø-
derne, kan parterne ikke nå at forberede sig og følge 
op. Dette kan opfattes som et signal om, at møderne og 
forberedelsen ikke prioriteres. Derimod kan for lange 
tidsintervaller mellem møderne resultere i, at beslut-
ninger om ændringer tages for sent, projektet ryger lidt 
i glemmebogen og at andre projekter prioriteres i mel-
lemtiden 

7 jf. AB18 § 4 stk. 4f

Hvor lang tid der skal gå mellem møderne afhænger af 
projektets størrelse og kompleksitet og skal vurderes i 
den konkrete sag. I den forbindelse er det særligt vigtigt 
at lytte til entreprenørens behov, især indledningsvist, 
da både bygherren og rådgiveren allerede er godt inde 
i projektet, hvorimod entreprenøren er ny på sagen.

DEN INDLEDENDE PROJEKTGENNEM-
GANG: OVERORDNET GENNEMGANG 
OG INTRODUKTION 
På større projekter kan det være en god idé at gen-
nemføre en første fælles projektgennemgang for alle 
entrepriser og underentrepriser med fokus på bygher-
rens overordnede mål og orientering om projektet. 
Derudover bør fælles forhold, herunder tidsplanen, 
fælles byggepladsforhold, særlige fokuspunkter, sær-
lige grænseflader, arbejdsmiljø og risici mv. også gen-
nemgås på dette møde. 

En sådan første overordnet gennemgang kan bruges 
til "sætte scenen" og etablere det konstruktive samar-
bejde til fælles bedste. Det er vigtigt, at både bygherre 
og rådgivere ser og bruger denne mulighed.

Projektgennemgangen har karakter af orientering om 
alle de emner, der er fælles for entrepriserne. Formå-
let er at identificere grænseflader og tilrettelægge de 
kommende projektgennemgange, herunder opdeling 
i underentrepriser og at fastsætte tidspunkt, konkret 
deltagerkreds o.a. Det er ikke forventningen, at dette 
første møde medfører konkrete beslutninger om pro-
jektændringer, ændret tidsplan eller andet. Mødet bør 
sætte fokus på de emner, som skal behandles på kom-
mende møder.
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En dagsorden for et indledende fælles projektgennemgangsmøde kunne f.eks. se ud som 

følger:

DAGSORDEN FOR INDLEDENDE  PROJEKTGENNEMGANG:
1 . DELTAGERE  

Deltagerne oplistes med angivelse af firma og rolle (herunder entreprise)
2 . INTRODUKTION OG PRÆSENTATION Mødelederens introduktion til dagsordenen samt gensidig kort præsentati-

onsrunde med angivelse af navn, firma og rolle i projektet.3 . BYGHERRENS ORIENTERING OM BYGGERIET (ELLER ANLÆGSARBEJDET)  

Herunder forventninger og mål, samarbejde, brugere/beboere osv.
4 . RÅDGIVERENS ORIENTERING OM PROJEKTET OG TIDSPLANEN  

Herunder orientering om projektet og en overordnet orientering om ram-

merne for projektet og udførelsen, kritiske aktiviteter, særlige risici, bygge-

pladsforhold og afhængigheder osv. Derudover bør det her også præsen-

teres, hvis der er særlige forhold – f.eks. i form af hensyn til beboere eller 

brugere - som er vigtige at være opmærksom på.5 . ENTREPRENØRENS OG LEVERANDØRENS KOMMENTARER TIL  

UDFØRELSEN OG/ELLER PROJEKTMATERIALET  
Herunder byggepladsetablering og -drift, fælles tidsplan- og arbejdsmiljø-

forhold, grænsefladeproblematikker, risici osv.  6 . RÅDGIVERENS ORIENTERING OM MØDESTRUKTUR MV .  

Herunder byggemøder, sikkerhedsmøder, projekteringsmøder, bæredygtig-

hed, commissioning mv.
7 . PLANLÆGNING AF KOMMENDE PROJEKTGENNEMGANGSMØDER  

Herunder tidspunkter, opdeling, deltagere o.a.8 . EVENTUELT

9 . KOMMENTARER TIL REDEGØRELSEN Frist for fremsendelse af redegørelse, kommentarer til redegørelsen og evt. 

revideret redegørelse.
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Det er helt afgørende for projektgennemgangens vær-
di, at den gennemføres i et tillidsfuldt og konstruktivt 
samarbejde parterne imellem, hvor alle er villige til at 
lytte til konstruktiv kritik og acceptere ændringer af pro-
jektet.

På dette første projektgennemgangsmøde, har bygher-
ren mulighed for8 at præsentere sine overvejelser om, 
hvad og hvorfor bestemte forhold er særligt vigtige, 
så alle parter forstår bygherrens bevæggrunde for de 
valg, der er truffet i projektet. Dette kunne f.eks. være 
hvis bygherren gerne vil uddybe et særligt fokus på 
bæredygtighed eller andet, som parterne skal indtæn-
ke, når eventuelle forhold i projektet skal tilpasses el-
ler bearbejdes. Samtidig kan entreprenørerne byde ind 
med deres overvejelser om projektet i forbindelse med 
tilbudsgivningen, når disse overvejelser er relevante 
for flere eller alle entreprenører. 

Til det indledende projektgennemgangsmøde kan det 
være en god idé, at rådgiver udarbejder en oversigt 
over det samlede projektmateriale, så alle parter får et 
overblik over, hvilket materiale der foreligger. Dagsor-
denen bør være tidssat, så det fremgår hvor lang tid, 
der forventes anvendt til de enkelte dagsordenspunk-
ter. Det er svært at anbefale en tidsramme for mødet 
og behandling af de specifikke emner, da det altid vil 
være betinget af projektets størrelse, kompleksitet og 
de involverede parter mv. Efterfølgende skal redegørel-
sen dokumentere den konkret anvendte tid. Det er en 
smagssag, hvorvidt dette gøres med angivelse af tids-
intervallet for, hvornår punktet er drøftet, eller som en 
angivelse af varigheden af drøftelsen. 

 
 
 
 
 
 

8 Med udgangspunkt i AB18 § 4, stk. 7.

Tidspunkt: Mødet skal afholdes efter valg 
af entreprenør(er) og oftest efter indgåede 
entreprisekontrakt(er). Det er vigtigt, at det forventede 
mødetidspunkt fremgår tydeligt af udbudstidsplanen.

Varighed for mødet: Mødets varighed tilpasses projektets 
størrelse og deltagerkreds. 

Mødedeltagere: Deltagere skal jf. AB-reglerne være  
følgende

• bygherre
• eventuel bygherrerådgiver
• projekteringsleder
• relevante rådgivere og underrådgivere, der deltager 

i projekterings- eller udførelsesfasen
• byggeleder
• arbejdsmiljøkoordinator (P) og gerne (B)9

• entreprenører og relevante underentreprenører og 
leverandører

Bygherren kan yderligere beslutte at invitere f .eks . 
• tilsyn
• bæredygtighedskoordinator
• commissioning-leder

9 På tidspunktet for projektgennemgangsmøderne vil det være  
 arbejdsmiljøkoordinator (P), der skal deltage i møderne. Det kan dog også 
 være relevant at arbejdsmiljøkoordinator (B) deltager, såfremt  
 vedkom mende er udpeget, hvilket lovmæssigt skal ske, når byggepladsen  
 etableres. Ofte ved man dog godt før, hvem der vil blive udpeget, og hvis  
 arbejdsmiljøkoordinator (B) deltager i projektgennemgangsmøderne, kan  
 dette styrke relationsopbygningen, og bidrage til, at vedkommende bliver  
 en del af holdet.



13Foto: Ricky John Molloy
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ENTREPRISE- ELLER FAGOPDELTE 
PROJEKTGENNEMGANGE:  
BEARBEJDNING AF PROJEKTET
Efter det indledende projektgennemgangsmøde afhol-
des efterfølgende møder for de forskellige entrepriser 
og/eller fag, så de emner og forhold der behandles, er 
specifikke og relevante for de deltagende parter. Delta-
gerne bør være velforberedte, og entreprenørens kon-
krete kommentarer og forslag til projektet, materialer, 
proces, tidsplan, arbejdsmiljøforhold osv. drøftes og 
noteres i redegørelsen fra mødet. Flere entrepriser kan 
gennemgås sammen, såfremt der er grænseflader og 
indbyrdes afhængigheder, der gør det relevant.

Til de entreprise- eller fagopdelte møder, bør rådgive-
ren udarbejde en oversigt over det projektmateriale, 
som entreprenøren eller leverandøren skal forholde sig 
til på det konkrete møde, så man udnytter muligheden 
for at få entreprenørens viden og erfaring i spil.

Ofte kan det være en bekymring for entreprenøren, at 
de bliver draget til ansvar, hvis de fremsætter forslag 
til ændringer eller optimering i projektet eller proces-
sen. Bygherren, eller dennes rådgiver, kan imødekom-
me dette og motivere entreprenøren til at fremsætte 
forslag i projektgennemgangen ved indledningsvist 
til mødet at fastslå, at: ”entreprenørens fremsættelse 
af forslag, som bygherren implementerer, indebærer 
ikke, at entreprenøren pådrager sig projektering eller 
har risiko eller ansvar for forslaget10”. 

Som udgangspunkt har entreprenørerne ikke ansvar 
for forslag til ændring eller optimering af rådgiverens 
udbudsprojekt. Det er rådgiveren, der skal vurdere de 
stillede forslag og indstille eventuelle ændringer til 
bygherren. Ved entreprenørprojektering eller funktions-
udbud, hvor entreprenøren har ansvar for udførelses-
projektet, er det dog entreprenøren, der har ansvaret 
for projektet og for, at aftalte ændringer indarbejdes 
korrekt.

10 Jf. AB18 §17, stk. 1.

Tidspunkt: Mødet planlægges afholdt, så det er tilpasset 
de relevante aktørers tidsplan. 

Varighed for mødet: Mødets varighed tilpasses projektets 
størrelse og deltagerkreds

Mødedeltagere: Deltagere skal jf. AB-reglerne være føl-
gende

• bygherre
• eventuel bygherrerådgiver
• projekteringsleder
• relevante rådgivere og underrådgivere, der deltager 

i projekterings- eller udførelsesfasen
• byggeleder
• arbejdsmiljøkoordinator (P) og gerne (B) (se fodnote 

9)
• relevante entreprenører og væsentlige underentre-

prenører og leverandører

Bygherren kan yderligere beslutte at invitere f .eks . 
• tilsyn
• bæredygtighedskoordinator
• commissioning-leder

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. 
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En dagsorden for et entreprise- eller fagopdelt projektgennemgangsmøde kan f.eks. se ud som følger:

DAGSORDEN FOR PROJEKTGENNEMGANGMØDE 

FOR ENTREPRISE ELLER FAG "X":

1 . DELTAGERE 

Deltagerne oplistes med angivelse af firma og rolle (herunder entreprise)

2 . AFBUD 
Inviterede deltagere, der ikke er mødt op, anføres.

3 . INTRODUKTION OG PRÆSENTATION 

Mødelederens introduktion til dagsordenen samt gensidig kort præsentationsrunde med 

angivelse af navn, firma og rolle i projektet.

4 . PROJEKTGRUNDLAG 

Rådgiveren gennemgår det projektmateriale, som projektgennemgangen omfatter, herun-

der rådgiverens udbudsprojekt, relevante rettelsesblade, referater af eventuelle kontrakt-

forhandlinger, projekt og eventuelle modtagne (optimerings)forslag fra entreprenøren mv.

5 . RÅDGIVERENS ORIENTERING OM PROJEKTET OG TIDSPLANEN 

Rådgiveren orienterer om projektmaterialet, entreprenørens tilbud 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.

6 . ENTREPRENØRENS OG LEVERANDØRERNES KOMMENTARER TIL PROJEKTET OG BE-

SLUTNING 

Parternes skal komme med specifikke kommentarer til projekt og tidsplan mv., sammen 

med eventuelle beslutninger 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 pro-

jekt 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).

7 . TILSYN 
Parternes forventninger til tilsyn samles under dette punkt og skal efterfølgende konklude-

res og godkendes af bygherren.

8 . VIDERE FORLØB 

Under det videre forløb angives frist for udsendelse af redegørelse for projektgennem-

gangen, 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.

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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ET FÆLLES AFSLUTTENDE MØDE?
Det kan være en fordel eller nødvendighed, at parterne 
mødes igen efter de individuelle projektgennemgangs-
møder. Der kan være opstået spørgsmål, som man 
ikke har kunnet løse i den enkelte entreprises eller fags 
projektgennemgang, men som har afsløret grænsefla-
deproblematikker, som ikke var opdaget tidligere. Det 
kan f.eks. være, at der er en udfordring for ventilations-
entreprenøren, som kræver en ændring hos råhusen-
treprenøren eller udfordringer omkring byggepladsen. 
Eventuelt kan sådanne udfordringer nemt klares med 
et telefonopkald, men i nogle tilfælde kan det være 
bedst at samle parterne igen. 

PARTERNES FORBEREDELSE  
TIL MØDERNE
Projektgennemgangen er en enestående mulighed for 
at parterne kan tale sammen inden projektet går i gang 
og afklare forhold, som ellers koster mange ressour-
cer, hvis det skal løses, når arbejdet er i fuld gang på 
byggepladsen. Det er derfor vigtigt, at alle parter har 
forberedt sig på denne dialog, så man får mest ud af 
møderne. 

Særligt til de entreprise- eller fagopdelte møder kan 
det være hensigtsmæssigt at anmode entreprenøren 
om at fremsende kommentarer, spørgsmål til projekt 
og produktvalg eller andet, der måtte være relevant in-
den mødet. Det er vigtigt, at denne proces fremgår af 
udbudsmaterialet, så entreprenøren i sine eventuelle 
underentrepriseaftaler kan sikre, at underentreprenø-
rer også er vidende om processen. Herved får alle par-
ter størst udbytte af et effektivt møde, men det kræver 
lidt ekstra tid at sikre, at alle parterne er velforberedte 
til mødet.

Bygherren kan eksempelvis betinge, at entreprenø-
ren senest tre dage inden mødet fremsender mere 
væsentlige spørgsmål, kommentarer og forslag eller 
bekræfter, at projektet er gennemgået, projektgennem-
gangsmødet er forberedt, og at entreprenøren ikke har 
væsentlige kommentarer til projektet, tidsplan eller ri-
sici. 

Den ansvarlige for projektgennemgangen kan eventu-
elt ringe rundt til de deltagende entreprenører en uges 
tid inden gennemgangen. Det viser, at bygherren tager 
mødet alvorligt og kan bidrage til, at entreprenøren bli-
ver mindet om mødet i god tid.

Der har været gode erfaringer med at vedlægge pro-
jektets seneste risikoanalyse eller tilsvarende relevante 
oplysninger i udbuddet, hvorved entreprenøren kan se 
bygherrens og rådgivernes overvejelser, samt hvilke 
forhold der tidligere er undersøgt. Herved kan parterne 
forholde sig til bygherre og rådgiveres overvejelser og 
behøver ikke spilde tid på at undersøge forhold, der al-
lerede er behandlet eller truffet beslutninger om. 

INDDRAGELSE AF UNDERENTREPRENØRER 
OG UDFØRENDE HÅNDVÆRKERE 

Det er vigtigt, at entreprenøren inddrager sine underentre-
prenører og leverandører, både i forberedelsen og i selve 
projektgennemgangsmødet. Det kan være konfliktfyldt, 
fordi entreprenøren og underentreprenører/leverandører 
kan have modstridende interesser.

Det forventes ikke, at entreprenørens formænd og udfø-
rende håndværkere deltager i projektgennemgangen, men 
det er hensigtsmæssigt, at entreprenøren inddrager deres 
praktiske erfaringer i forberedelsen, når det er relevant.

EN REDEGØRELSE DOKUMENTERER 
PROJEKTGENNEMGANGSMØDET
Bygherren har ansvar for, at der udarbejdes en redegø-
relse kort efter projektgennemgangen – både for den 
fælles gennemgang og de entreprise- eller fagopdelte. 
Redegørelsen bør udarbejdes af den ansvarlige for pro-
jektgennemgangen, som ofte vil være bygherrens pro-
jekteringsleder. 

Det anbefales, at der udarbejdes en dækkende redegø-
relse, da dette kan blive en vigtig dokumentation se-
nere, hvis der opstår uklarheder om projektet. Det er 
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I nogle tilfælde kan en handling allerede besluttes på 
mødet – f.eks. at rådgiveren snarest skal oprette projek-
tet ved en uklarhed. I andre tilfælde kan det måske først 
afklares efter mødet om - eller hvordan - en ændring 
skal indarbejdes. Det er derfor nødvendigt, at redegø-
relsen for projektgennemgangen rundsendes til kom-
mentarer, så parterne efter mødet har mulighed for at 
bidrage til afklaringen og hensigtsmæssige beslutnin-
ger.

Det anbefales, at redegørelsen udarbejdes så konkret 
som muligt, så det ikke bliver en lang bureaukratisk 
øvelse. Redegørelsen bør ikke stå åben i lang tid, og 
der bør derfor være klare aftaler om svarfrist på udestå-
ende emner eller spørgsmål, som skal opsamles i re-
degørelsen. Herefter ”lukkes” dokumentet, så der ikke 
arbejdes med flere forskellige udgaver. Der kan følges 
op på spørgsmål og uafklarede forhold på det næste 
projektgennemgangsmøde eller på planlagte projekte-
ringsmøder, byggemøder o.a. afhængig af forholdet. 
Ændringer til projektet bør overføres til ændringslog-
gen, som man bruger til at håndtere ændringer på de 
efterfølgende byggemøder. 

Af redegørelsen skal det fremgå, hvad der er gennem-
gået på mødet, og hvor lang tid der er brugt på at gen-
nemgå de enkelte dele af projektet11. Formålet er, at re-
degørelsen skal kunne dokumentere, i hvilket omfang 
et givent forhold er blevet gennemgået og derved indi-
kere, om projektgennemgangen har været tilstrækkelig 
grundig.  

11 Jf. AB18 §19 stk. 6 og ABR18 §27 stk. 7.

en stor opgave både at facilitere et møde med mange 
deltagere og emner på dagsordenen og samtidig doku-
mentere mødet. Derfor bør det overvejes, at en person 
er dedikeret til at udarbejde redegørelsen for mødet, så 
denne bliver tilstrækkeligt fyldestgørende. 

Redegørelsen skal hurtigst muligt udsendes til delta-
gerne i mødet.

Redegørelsen skal fastlægge deltagerkreds, tid og sted 
samt de drøftede forhold i form af uhensigtsmæssighe-
der, uklarheder, eventuelle konstaterede fejl og andre 
forslag til ændringer eller optimering.  

DEFINITIONER: 

Parterne skal være klare på forskellene mellem nødvendig 
opretning, ændring og optimering, så man derved opnår 
enighed om konsekvenserne for f.eks. betaling og tids-
planer, og så man ikke risikerer at ende i konflikt pga. af 
uklarheder. 

• Nødvendig opretning af rådgiverens projekt 
omfatter afbødende foranstaltninger, der 
fjerner uhensigtsmæssigheder i projektet, 
udbygger eller uddyber projektet, hvor det har 
givet anledning til tvivl eller var utilstrækkeligt 
og fjerner konstaterede fejl. 

• Ændring omfatter en ændring af et projekt, 
hvor bygherren, eventuelt på baggrund af en 
indstilling fra rådgiveren, vælger at anmode 
rådgiveren om at ændre en godkendt projekt-
løsning, funktion eller materialevalg. 

• Optimering omfatter en ændring af et projekt 
til en bedre og/eller billigere løsning. Eksem-
pelvis til en løsning, som den pågældende 
entreprenør foretrækker. Optimeringsforslag 
kan komme fra entreprenør, bygherre eller 
rådgiver og indarbejdes på grundlag af rådgi-
verens indstilling efter bygherrens anmodning 
(se i øvrigt afsnittet om optimering). 

Nødvendig opretning er en del af projekteringsydelsen og 
kan som udgangspunkt ikke udløse krav fra rådgiver om 
merbetaling eller tidsfristforlængelse. Ændringer eller opti-
mering vil derimod ofte ændre aftalen med rådgiveren. 

Alle tre forhold vil ofte medføre ændringer i aftalen med 
entreprenøren.
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REDEGØRELSENS JURIDISKE BETYDNING
Redegørelsen har ikke nogen selvstændig juridisk be-
tydning. Dog fungerer redegørelsen som den fælles 
dokumentation, hvis der senere måtte opstå en tvist 
om et forhold, som enten har været behandlet eller ikke 
har været behandlet i projektgennemgangen. Denne 
dokumentation kan have en væsentlig betydning i en 
senere juridisk vurdering.

Hvad der er "tilstrækkelig tid" afhænger af projektets 
størrelse og kompleksitet. Jo bedre projektet er gen-
nemarbejdet, jo kortere tid skal der bruges på gennem-
gangen. Men hvis der er brugt kort tid på en del, som 
senere giver anledning til uenighed mellem parterne, 
kan det være tegn på, at gennemgangen ikke har været 
tilstrækkelig grundig. Hvis der er brugt ”lang” tid på et 
punkt under projektgennemgangen, kan det være svæ-
rere for entreprenøren at komme med ekstraregninger 
senere, da man (forhåbentlig) har fundet uklarheder og 
mangler m.v. allerede i gennemgangen.   

Under alle omstændigheder bør dagsordenen angive 
det forventede tidsforbrug til de enkelte punkter - og 
særligt detaljeret ifm. dagsordenens punkt 4 og 5 jf. ek-
semplet ovenfor. I redegørelsen noteres tilsvarende det 
konkret anvendte tidsforbrug.  

GENNEMGANG AF ENTREPRENØR-
PROJEKTERING – ELLER EFTER VÆ-
SENTLIGE PROJEKTÆNDRINGER
For entrepriser, hvor der indgår entreprenørprojekte-
ring, vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre en 
fornyet projektgennemgang, når entreprenørens pro-
jektbidrag foreligger. For større byggesager med man-
ge entrepriser involveret, kan dette godt være længe 
efter afholdelsen af det første projektgennemgangsmø-
de på sagen – nogle gange op til et år. Dermed kan den 
samlede projektgennemgangsproces blive langvarig. 
Tilsvarende kan det være relevant at gennemføre en 
ny projektgennemgang for områder, hvor der er sket 
større projektændringer. Det er deltagerne i gennem-
gangsmødet, der vurderer, om der er brug for ekstra 
møder som følge af ændringer.

Det er givet, at omfanget af projektgennemgange og 
behovet for flere successive gennemgange afhæn-
ger meget af projektets størrelse og kompleksitet. For 
mindre eller relativt ukomplicerede arbejder uden væ-
sentlig entreprenørprojektering kan et enkelt projekt-
gennemgangsforløb være tilstrækkeligt. For store og 
komplicerede arbejder kan flere projektgennemgange 
være nødvendige – og kan være fordelt over en lang 
periode i takt med behovet.

For et stort kontorbyggeri i hovedentreprise kan det 
eksempelvis være hensigtsmæssigt at udskyde pro-
jektgennemgangen af apteringsarbejderne til senere i 
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forløbet, når udførelsen nærmer sig, og hovedentre-
prenøren har valgt sine underentreprenører. Under alle 
omstændigheder er det hovedentreprenøren, der har 
ansvaret for at varetage sine og underentreprenører-
nes interesser, indtil disse er valgt og kan deltage i pro-
jektgennemgangen.

Ved fornyet gennemgang efter større projektændringer 
bør disse gennemgange fokusere på ændringerne – og 
i den forbindelse vil det ofte være hensigtsmæssigt at 
samle de entrepriser eller fag, der berøres af ændrin-
gen. Ændringerne kan både have konsekvenser for tek-
niske løsninger, grænseflader eller arbejdsmiljø. Som 
ved andre projektgennemgange vil det være bygherren 
(dog ofte uddelegeret til rådgiveren), der har ansvar for 
at indkalde og planlægge disse projektgennemgangs-
møder, når behovet opstår.

MÅLRETTET TILSYN
Parterne – bygherren og entreprenøren – kan hver især 
anmode om tilsynsgennemgang af nærmere bestemte 
arbejder, og dette ønske kan fremsættes i forbindelse 
med projektgennemgangsmøderne eller som opfølg-
ning herpå12. 

Et sådan særligt fastlagt tilsyn kan være hensigtsmæs-
sigt for at afprøve udførelsesmetoder og sikre, at par-
terne er enige om kvaliteten af resultatet. Særligt for 
arbejder med mange gentagelser, vil det være hen-
sigtsmæssigt at afprøve og besigtige "førstegangspro-

12 Det fremgår af AB18 § 19 stk. 2, ABR18 § 27 stk. 2 og endvidere af AB18 § 21.

duktioner" for at sikre, at en eventuel fejl konstateres, 
inden den gentages mange gange. En sådan første-
gangsproduktion bør gennemføres med deltagelse af 
alle relevante parter med interesse i løsningen – herun-
der også Arbejdsmiljøkoordinator (B) og den formand 
og håndværker, der står for arbejdets udførelse. 

Entreprenøren har mulighed for at anmode om særligt 
tilsyn – både i forbindelse med projektgennemgangs-
møderne og generelt. Det kan dog udfordre rådgive-
rens tilsynsplan, der ofte allerede er fastlagt og ikke 
nødvendigvis tager højde for de ønskede "ekstra" til-
syn. Bygherren skal derfor i det konkrete tilfælde tage 
stilling til entreprenørens anmodning, og hvorvidt råd-
giveren skal varetage tilsynet. Det ekstra tilsyn kan ofte 
betyde en merudgift for bygherren. 

Bygherren bør afsætte et rådighedsbeløb i sit budget, 
der kan være med til at dække merudgifter, som ek-
sempelvis ekstra tilsyn, da det er en ydelse, der som 
udgangspunkt ikke er med i tilsynsplanen, men hvor 
timeforbruget hos både den projekterende rådgiver, til-
synet og byggeledelsen kan være betydeligt. 



20 Foto: Lars Engelgaar
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HURTIG OPFØLGNING OG HÅNDTERING AF 
ÆNDRINGSLOG

Bygherren, eller dennes rådgiver, skal snarest efter 
projektgennemgangen oprette projektet ift. konstatere-
de uhensigtsmæssigheder og uklarheder i projektet13. 
Hvis kommentarer og ændringer vedrører arbejders 
planlægning, udførelsesprocesser, arbejdsmiljø under 
udførelsen mv., er det ofte byggelederen og arbejds-
miljøkoordinatoren, der skal håndtere ændringer ved 
f.eks. at opdatere hovedtidsplanen eller sørge for koor-
dinering af entreprenørernes arbejdsplaner. Dette sker 
naturligvis i samarbejde med de projekterende rådgi-
vere og projektopfølgningen i det relevante omfang.

I de fleste tilfælde skal bygherren inddrages i beslut-
ninger, når det drejer sig om ændringer af et godkendt 
projekt, eller når tidsplan og økonomi påvirkes. Dog er 
byggelederen (hvis en sådan er udpeget) normalt be-
myndiget til at indgå aftaler om ændringer i arbejdet 
(med hensyn til pris, tid og sikkerhed), der medfører 
merbetaling på højst 50.000 kr. og en fristforlængelse 
på højst fem arbejdsdage14.

Bygherren er forpligtet til at registrere "forlangte æn-
dringer" i projektet eller udførelsen, herunder konse-
kvenserne for tid, økonomi og sikkerhed. Bygherren vil 
ofte uddelegere denne opgave til en anden part - ek-
sempelvis en bygherrerådgiver.

Det væsentlige er, at de enkelte projektgennemgangs-
møder – eksempelvis ved byggeri i fagentreprise – ikke 
må stå alene, idet beslutninger kan have konsekvenser 
for andre entrepriser eller fag og skal samles op i en 
gennemgående ændringsregistrering. De aftalte æn-
dringer fra det enkelte projektgennemgangsmøde skal 
derfor overføres til en samlet ændringsregistrering – 
ofte kaldet ændringslog15. 

For alle byggesagens parter er det væsentligt at have et 
samlet overblik over ændringerne og konsekvenserne 
forbundet hermed, ikke mindst for projektets økonomi. 
Til dette anbefales det, at man f.eks. anvender et digi-
talt værktøj16, der kan være med til at skabe overblik.  

13 jf. ABR18 § 27.

14 jf. ABR18 § 27.

15 jf. AB18 § 25, stk. 5

16 Til dette kan man f.eks. bruge Bygherreforeningens ændringslog,  
 der gratis kan downloades på Byggeforeningens hjemmeside. 

ÆNDRINGER I AFTALER

Projektgennemgangsmøder er sjældent en aktivitet, der 
kan forudses og planlægges i detaljer, når bygherren 
planlægger udbud og indgår aftale med sin projekterende 
rådgiver, inden projekteringen starter. Det er derfor hen-
sigtsmæssigt løbende at tilpasse omfanget af og indholdet 
i projektgennemgangsprocessen i takt med projektets ud-
vikling. Denne tilpasning sker senest i udbudsprojektfasen 
og skal samtidig være afpasset kompleksiteten, entreprise-
opdelingen, omfanget af funktionsudbud mv. 

Det forventede omfang af projektgennemgangsmøder skal 
således fremgå af udbudsprojektet, så de bydende entre-
prenører ved, hvad bygherren og rådgiveren forventer og 
kan indregne det i tilbuddet.

Både for rådgiveren og entreprenøren kan et ændret 
omfang af projektgennemgangsmøder betyde en ændret 
ydelse og medføre behov for at tilpasse aftalerne og en 
regulering af betalingen. Det kræver en dialog og konkret 
aftale med bygherren. Er bygherren indledningsvist meget 
usikker på omfanget, er det en mulighed at lægge op til 
afregning efter timepris. 

For entreprenørerne vil ændringer i aftalen normalt 
primært være tilknyttet de konkrete projektændringer, der 
aftales, sammen med en eventuelt ændret tidsplan mv. 
Disse ændringer håndteres som anført via ændringsloggen 
og de konkrete ændringsaftaler indgås som aftalesedler.

I det omfang der ved projektgennemgangen konstateres 
uhensigtsmæssigheder, utilstrækkeligheder – eller egen-
tlige fejl i projektet, vil rådgiveren ofte være forpligtet til at 
oprette eller omprojektere uden vederlag. Hvis rådgiveren 
har glemt at beskrive ydelser, kan det medføre erstat-
ningspligt, ligesom projektmangler, som udløser tilkøb hos 
entreprenøren, kan pålægge rådgiveren konventionalbod 
jf. ABR18's bestemmelser. 

Foto: Lars Engelgaar
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HÅNDTERING AF OPTIMERINGSFORSLAG 

Til trods for, at udgangspunktet for projektgennem-
gangsmøderne er gennemgang og afklaring, vil en 
række af de kommentarer, der kommer frem på pro-
jektgennemgangsmøderne, have karakter af projektop-
timering. F.eks. hvis entreprenøren stiller forslag om 
et andet materialevalg eller løsning – eller andre op-
timeringsmuligheder som én af deltagerne bliver op-
mærksom på. Projektoptimering kan være planlagt på 
forhånd ved, at bygherren og rådgiveren har anmodet 
om forslag til projektoptimering og/eller har indarbej-
det retningslinjer for håndtering af projektoptimering17. 

Det er hensigtsmæssigt, at bygherren og rådgiveren på 
forhånd har taget stilling til, om projektoptimeringsfor-
slag ønskes - og i så fald på hvilke områder. Dette er 
også for at undgå, at entreprenøren spilder tid på at 
optimere på områder, hvor bygherren ikke ønsker det. 

Udgangspunktet er, at rådgiveren er ansvarlig for sit 
projekt og dermed også er ansvarlig for at vurdere og 
indarbejde eventuelle ændringer, herunder projektop-
timeringer. Hvis der lægges op til projektoptimering i 
projektet, anbefales det, at der sættes klare rammer for 
dette, så der er fokus på gode, værdiskabende idéer. Alt 
for mange ændringsforslag kan støje og fjerne fokus 
fra det vigtige.

Håndtering af optimeringsforslag fra entreprenøren 
kan udgøre et særligt problem for bygherren og råd-
giveren. Rådgiveren har allerede udarbejdet ét projekt, 
som bygherren har godkendt, men forskellige entrepre-
nører kan have forskellige præferencer ift. metoder, ud-
førelse mv. Det er en del af rådgiverens projekterings-
ydelse at forholde sig til de forslag, som entreprenøren 
fremkommer med under projektgennemgangen18. Det 
er dog ikke hensigtsmæssigt at tvinge rådgiveren og 

17 Se eksempelvis AB-appendix eller Værdibygs vejledning  
 om projektoptimering.

18 Jf. bemærkningerne til ABR18 § 27.6

bygherren til at skulle bearbejde alle tænkelige opti-
meringsforslag. En procedure til håndtering af optime-
ringsforslag kunne derfor være som illustreret i figuren. 

Ovennævnte forudsætter som nævnt, at det er rådgi-
verens projekt, der skal revideres. I andre tilfælde med 
entreprenørprojektering, er det rådgiverens opgave at 
sikre, at forudsætningerne for og kravene til entrepre-
nørens projektering er fastlagt.

I mange tilfælde vil optimeringsforslag påvirke den 
økonomiske ramme, og det indebærer, at parterne 
sammen med accept af et optimeringsforslag skal tage 
stilling til justering af den økonomiske ramme – op eller 
ned. Det er særligt væsentligt, når bygherrens økonomi 
er låst, og rådgiveren er pålagt en omprojekteringsklau-
sul. Det samme gælder tidsplanen, der også kan blive 
påvirket. Også her er det vigtigt, at de konsekvenser en 
valgt optimering har for udførelsestidsplanen og aftalte 
terminer er aftalt mellem bygherren, entreprenøren og 
rådgiveren. 

DET ER AFGØRENDE AT DER BLIVER 
FULGT OP PÅ PROJEKTGENNEM-
GANGSPROCESSEN 

I takt med at projektgennemgangsmøder afholdes og 
dokumenteres, er det afgørende, at der bliver fulgt op 
på de forhold, der er drøftet. De relevante parter skal 
nu sørge for at få håndteret og ændret de nødvendige 
udeståender og ændringer i projektet og aftaleforhol-
dene, så det er et opdateret projektmateriale, der i den 
videre proces arbejdes ud fra.
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1. Samtidig med fremlæggelse 
af optimeringsforslag skal en-
treprenøren konkret beskrive 
ændringsforslaget, samt kon-
sekvenser for entrepriseaftalen 
– tid og økonomi. 

2. Rådgiveren vurderer forsla-
gene overordnet og indstiller 
sammen med byggelederen 
til bygherren, om der skal 
arbejdes videre med forslaget, 
og angiver samtidig et budget 
for rådgiverens vurdering 
af forslagets realiserbarhed 
og konsekvenser for projekt, 
grænseflader og økonomi mv. 

3. Bygherren tager stilling 
til, hvilke forslag der skal 
undersøges af rådgiveren 
(som vurderer om arbejds-
miljøkoordinator P eller B 
skal ind over). 

4. Rådgiveren vurderer optime-
ringsforslagene og indstiller 
det, sammen med et revideret 
budget for de anbefalede for-
slag, til bygherren.

5. Bygherren tager stilling til, 
hvilke forslag der skal indar-
bejdes. 

6. Rådgiveren indarbejder de 
valgte optimeringsforslag i 
projektet. 
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1 UDDYBET DAGSORDEN OG VEJLEDNING TIL 
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5 TILBUDS- OG PROJEKTGENNEMGANG  
 I TOTALENTREPRISER 
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