BILAG 1

IKONER, DER KAN BRUGES I KONTRAKTER
Ikon-oversigten1 er udviklet i forbindelse med visualisering af en Totalrådgivningskontrakt. Med
inspiration fra bl.a. vejskilte og informationstavler er
ikonerne er inddelt i fire farvekategorier, hvor grøn
repræsenterer projektspecifikke bestemmelser samt
totalrådgiverens rettigheder, og blå repræsenterer

Parterne

Kontaktpersoner

Opgaven

Underskrifter

Organisation

Rejseudlæg

Totalrådgiverens ydelser

Faktura

Økonomisk ramme

Adskilte bygherrer

Honorering

Entreprisepakker

Udlæg

Mødefora

Udbetaling

Konfliktgruppe

Beskriver kontraktparterne: Bygherre, totalrådgiver, underrådgiver m.m.
Definerer de vigtigste dele af opgaven,
herunder typologi og arealer.
Oplyser om TR’s + UR’s nøglepersoner i
forbindelse med denne opgave
Præciserer betingelserne for TR’s ydelser og
henviser til detaljerede bilag
Definerer den økonomiske ramme for anlægsbudgettet
Definerer rammerne for beregning af TR’s
honorar, herunder honoraroptioner
Definerer hvilke udlæg der kan faktureres
og under hvilke betingelser
Præcisering af faktureringsproces, samt
betalingsfrister
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mere generelle kontraktbestemmelser som indeksering og kontraktsprog. Den gule farve repræsenterer
totalrådgiverens pligter og opmærksomhedspunkter,
mens de røde ikoner repræsenterer alvorlige kontrakthændelser i form af bodsbestemmelser, mislighold af
aftalen, aftalens ophør m.m.

Definerer hvilke personer der har prokura/
ikke prokura til at indgå aftaler
Angiver de tegningsberettiget personer ved
bygherre 1 og 2 samt TR
Anvendes i forbindelse med bestemmelser
om særlige rejseudlæg, f.eks. studietur.
Anvendes i forbindelse med illustrering af
faktureringsprocesser eller lignende.
Illustrerer to eller flere individuelle bygherrer der ikke hæfter solidarisk overfor TR
Anvendes i forbindelse med illustrering af
udbudsstrategi og entrepriseformer.
Anvendes i forbindelse med definering af
projektets forskellige mødefora
Anvendes som illustrering af projektets
alternative konflikthåndteringsorgan

Tak til Frederik Schou-Hansen for at dele ikon-oversigten.
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Økonomigruppe

Ansvar

Referater

Konfliktløsning el. Tvister

Definitioner

Betingelser

Aftalegrundlag

Opmærksomhedspunkt

Godkendelse

Nøglepersoner

Tidsfristforlængelse

Overskridelse af økonomi

Forsikring

Økonomiansvarlig person

Bygherrens rettigheder

Omprojektering

Indeksering

Kontraktens ophør

Sprog

Opmærksomhedspunkt

Symboliserer projektets økonomigruppe,
der løbende overvåger projektets økonomi
Anvendes som supplerende illustration
ved bestemmelser omkring referatpligt.
Bestemmelse der præciserer betegnelserne
for de dokumenter og begreber der indgår
Oplister de dokumenter dr ligger til grund for
aftalen, f.eks. ABR89 eller Ydelsesbeskrivelsen.
Anvendes ved bygherrens godkendelse
af projektrelaterede forhold.
Anvendes i særlig udformning efter
aftalens bestemmelser om tidsfrister
Anvendes ved bestemmelser omkring
projektets forsikringsbetingelser
Definerer bygherrens rettigheder ift.
udnyttelse af projektmaterialet m.m.
Knytter sig til bestemmelser vedr.
indeksering af anlægsøkonomi m.m.
Bestemmelse der definerer kontraktog projektsprog

Tidsfrister

Bestemmelse der præciserer projektets
tidsplan og evt. bodsbestemmelser
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Definerer TR’s ansvarsbetingelser samt
ansvarsbegrænsninger i kontrakten.
Præciserer kontraktens bestemmelser
vedr. konfliktløsning i projektet
Præciserer eventuelle betingelser der skal
være opfyldt før projektet kan realiseres
Anvendes i de dele af kontrakten hvor
parterne skal have særlig fokus på risici
Anvendes i de aftaleforhold hvor BH har
fokus på fastholdelse af nøglepersoner
Definerer TR’s forpligtigelser ved
overskridelse af projektets økonomi
Symboliserer TR’s økonomiansvarlige
person i kontrakten
Definerer betingelserne for TR’s omprojekteringsklausul ved overskridelse
Præciserer bestemmelserne for opsigelse
af kontrakten
Anvendes når kontrakten rummer særligt
risikable bestemmelser (bod, mislighold)

