EKSEMPLER PÅ VISUALISERINGER AF
UDVALGTE AB18 / ABR18-BESTEMMELSER
For at understøtte forståelsen og implementeringen af de nye AB/ABR-bestemmelser har vi i samarbejde
med byggeriets brancheorganisationer og praktikere udarbejdet en række visualiseringer af udvalgte
AB18/ABR18-bestemmelser.
Visualiseringerne kan med fordel bruges som tillæg til kontrakter, som bilag i byggesagsbeskrivelsen
eller måske som en plakat på projektkontoret.

TVISTELØSNINGSTRAPPEN

4 ugers tvungen
"tænkepause" hvis man
springer de mulige løsninger
i trin 3 og 4 over

TRIN 5 VOLDGIFT

TRIN 4 HURTIG AFGØRELSE

TRIN 3 MEDIATION / MÆGLING

TRIN 2 FORHANDLING

TRIN 1 FORHANDLING
FORHANDLING MELLEM
PROJEKTLEDERE
En af parterne beder om,
at tvisten løses efter
forhandlingstrappen.
Tvisten forsøges først løst
ved forhandling mellem
projektlederne indenfor 5
arbejdsdage.
Tvistløsningen starter her
inden aflevering

FORHANDLING MELLEM
LEDELSESREPRÆSENTANTER
Tvisten forsøges løst
indenfor 5 arbejdsdage
gennem forhandling
mellem ledelsesrepræsentanterne.
Hvis tvisten ikke forliges,
skal de drøfte hvad der
ønskes som næste skridt.

MEDIATION / MÆGLING
En af parterne anmoder om
mediation/mægling. Begge
er forpligtet at medvirke i
mediations-/
mæglingsproceduren.

HURTIG AFGØRELSE
En part kan for en række
forhold anmode om en hurtig
afgørelse. Afgørelsen kan dog
indbringes for voldgift.

VOLDGIFT
Tvisten mellem parterne
afgøres endeligt ved voldgift
i Voldgiftsnævnet – enten
som almindelig eller
forenklet voldgift.
Dette kan tidligst ske
4 uger efter trin 2.

EFTER HURTIG AFGØRELSE
Hvis en part ønsker en hurtig
afgørelse behandlet ved
voldgift, skal sagen
indbringes senest 8 uger
efter den hurtige afgørelse.

Mediation/mægling kan ikke
iværksættes, hvis en part
ønsker hurtig afgørelse.
EFTER MEDIATION
/MÆGLING
En tvist der forgæves er
forsøgt løst ved mediation
/mægling kan behandles ved
voldgift, når mediations/mæglingsprocessen er
afsluttet.

Tvistløsningen starter her
efter aflevering

Tvisten håndteres internt i projektet
(obligatorisk)

Tvisten håndteres gennem brug af eksterne
(valgmuligheder)

Visualiseringen giver overblik over tvisteløsningstrappen og forståelse for forløbet for tvisteløsning, ift. AB18 §§ 64, 65, 68 & 69 og ABR18 §§ 59, 60, 62 & 63.

MEDIATION

Tvisten forliges
10 ARBEJDSDAGE
START HER

Mediatoren udpeges af Voldgiftsnævnet
En part anmoder
om mediation

Parterne afholder
det mediationsmøde
som mediator har
indkaldt til

Mediator vurderer
at der ikke er
udsigt til forlig

10 ARBEJDSDAGE

Mediationen kan ikke startes, hvis en part indenfor 10
arbejdsdage fra anmodningen om mediation, anmoder
om en hurtig afgørelse for
tvisten

Parterne må løse tvisten
ved hurtig afgørelse
eller voldgift

Visualiseringen viser processen ved meditation og kan fungere som tjekliste for forløbet, så det altid er tydeligt, hvor man er i forløbet, og hvad der sker som det næste. Dette refererer til
AB18 § 65 og ABR18 § 60.
Processen er den samme for mægling, da procedurerne er de samme, men der er forskel på metoden i en mægling og en mediation.

HURTIG AFGØRELSE

FORHOLD TIL HURTIG AFGØRELSE
a) Bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprenørens betalingskrav,
b) Bygherrens ret til at forlange ændringer og
entreprenørens ret til at udføre sådanne
ændringer,
c) Entreprenørens ret til ekstra betaling for
ændringer og bygherrens ret til godskrivning
for besparelse ved ændringer,

d) Entreprenørens ret til regulering af
entreprisesummen,

h) Fastlæggelse af grænseflader for
arbejde,

e) Udformningen af detailtidsplan,

i) Afslag på godkendelse af en udpeget
underentreprenør,

f) Entreprenørens og bygherrens ret til
tidsfristforlængelse,

j) Tvister med en værdi under 200.000 kr.

g) Placering af risikoen for skade eller
bortkomst af arbejde eller materialer,

k) Andre tvister, hvis parterne er enige
derom.

Henvisning til AB § 68 , ABR § 62

FRIST: 3 ARBEJDSDAGE

Voldgiftnævnet hører
begge parter om
opmandens profil

START HER

10 ARBEJDSDAGE

5 ARBEJDSDAGE

Den anden part har 10
arbejdsdage til at afgive
et svar. Ønsker man at
inddrage flere parter, skal
det gøres senest her

Voldgiftnævnet udpeger
opmanden

Hver part har 5 arbejdsdage efter modtagelse af
den anden parts indlæg,
til selv at give yderligere
ét indlæg.
5 ARBEJDSDAGE

En part anmoder
om hurtig
afgørelse

OPMANDEN
TRÆFFER
AFGØRELSE

10 ARBEJDSDAGE

Opmanden kan
med varsel på 5
arbejdsdage:
SENEST 8 UGER EFTER

Sagen kan ikke startes hvis
der verserer en voldgiftssag
om samme tvist

Partnerne følger
afgørelsen

1. Anmode om supplerende
oplysninger
2. Foretage besigtigelse

Partnerne kan vælge at
indbringe afgørelsen
for voldgift

Visualiseringen viser processen i en sag med hurtig afgørelse og kan fungere som tjekliste for de involverede, så man altid ved, hvor man er i forløbet og hvad der er næste skridt i forløbet.
Dette refererer til AB18 § 68 og ABR18 § 62.

ÆNDRINGER

ENTREPRENØREN
STARTER
PROCESSEN

Hvis entreprenøren mener
at der er hindringer eller at
arbejdet ikke kan udføres
under aftalen, skal han
snarest muligt meddele
dette til bygherren.

Parterne indgår en
tillægsaftale

JA

ER
BYGHERRE
ENIG?

HINDRING

NEJ

ÆNDRING

BYGHERREN
STARTER
PROCESSEN

Bygherren ønsker en
ændring eller giver en
anvisning, eventuelt efter
entreprenørens meddelelse
om hindringer.

Entreprenøren skal
snarest muligt fremsætte
krav ift. virkningerne på
pris, tid og evt. sikkerhed

Bygherren skal give en
begrundelse for sit
standpunkt. Hvis
bygherren fastholder sin
afvisning må
entreprenøren tage
forbehold for ekstra
betaling for det berørte
arbejde

Bygherre skal snarest
muligt meddele
entreprenøren om
kravet kan accepteres

ANVISNING

Entreprenøren
følger anvisningen

Bygherre skal løbende
sørge for at dokumentere
alle ændringer

Parterne skal
gennemgå forhold om
ændringer på næste
byggemøde

Bygherre skal afklare
om der er behov for
nyt projektgennemgangsmøde

Hvis entreprenøren
alligevel mener at det
er en ændring*, skal
han snarest muligt
skrive til bygherre

* Ændring = Uden for aftalen, og påvirkning på pris, tid el. sikkerhed

Bygherre
Entreprenør
Bygherre og entreprenør

Visualiseringen illustrerer arbejdsgangene ift. hindringer, anvisninger og ændringer i et projekt og kan bruges som en fælles referenceramme for parterne ift. roller og opgaver i processen. Dette refererer AB18 §§ 22, 23, 25 & 26.

PROJEKTGENNEMGANG

Større budgetsikkerhed
God start på samarbejdet

FORBEREDELSE

Tid god
t
invester
et!

MØDETS FORMÅL

Bygherre skal inddrage
bygherrerådgiver,
projekteringsleder,
byggeleder og
sikkerhedskoordinator

I skal have en fælles
forståelse af;
- Projektet
- Grænseflader
- Tidssammenhænge

Rådgiver skal inddrage
underrådgivere

Afdække risici, uklarheder og
uhensigtsmæssigheder

Entreprenør skal inddrage
underentreprenører og
leverandører

Udvikle planer for håndtering
af risici
Udpege arbejder eller
materialer, der skal føres
særligt tilsyn med

OPFØLGNING

I skal give hinanden besked om:
- uklarheder
- uhensigtsmæssigheder
- utilstrækkeligheder
Bygherre laver en samlet
redegørelse:
- Hvad var behandlet
- Hvor lang tid tog de
enkelte dele
- Beskrivelser af uklarheder
mfl. og relaterede
foranstaltninger

HANDLINGER

Hvis du projekterer skal du
snarest muligt udføre
nødvendig opretning af
dit projekt. Hvis du mener, at
foranstaltningerne forandrer
aftalen ift. pris, tid og/eller
sikkerhed, skal du snarest
muligt sende dine krav om
ændring til den anden part

Bygherre
Rådgiver
Entreprenør
Fælles

Visualiseringen illustrerer de forskellige skridt i forbindelse med en projektgennemgang og giver overblik ved at samle bestemmelsens indhold i faser. Visualiseringen dækker over AB18
§ 19.

AFHJÆLPNING
Entreprenørens pligt og
bygherrens ret til at udbedre
mangler på entreprenørens
Bygherren bevarer i
regning bortfalder

START HER

Mangel påvist
ved aflevering

Entreprenøren har pligt og
ret til at udbedre manglen

alle tilfælde retten
til at kræve afslag i
entreprisesummen

ER DET FORBUNDET MED
UFORHOLDSMÆSSIGE
STORE UDGIFTER?

Bygherre fastsætter
frist for afhjælningen

På afhjælpningsgennemgangen vurderer bygherre om
afhjælpningen kan accepteres

Bygherre skal inden 10
arbejdsdage meddele
entreprenøren hvad der
stadig vurderes som
mangler

Entreprenøren meddeler
bygherre om gennemført
afhjælpning eller fristen
udløber

Entreprenøren arbejder
på udbedringer

UDGØR DET EN
MINDRE DEL AF DE
OPRINDELIGE
MANGLER?

Entreprenøren har lov til straks
at udbedre det sidste
I MÅL

Manglen anses for
afhjulpet
Bygherre
Entreprenør
Bygherre og entreprenør

Bygherre vurderer om
afhjælpningen kan
accepteres

Bygherre har (efter
varsling) ret til, at få
afhjulpet manglen for
entreprenørens regning
eller kræve afslag i
entreprisesummen

Visualiseringen fremhæver arbejdsgangene ift. afhjælpningsgennemgang og fokuserer på både forløb samt parternes roller og ansvar i processen. Dette refererer til AB18 §§ 48, 50 & 51.

PROJEKTERINGSLEDELSE: SNITFLADEN MELLEM AB OG ABR

Projekteringslederen er det afgørende bindeled!

ENTREPRENØR

PROJEKTERINGSLEDER

Udførelse af aftalt
projektering
•
•
•

Kvalitetssikring og
granskning af grænseflader
• Opfyldelse af funktionskrav
•
•

Oplysninger om
ikke-gennemprøvede
metoder og materialer
•
•
•

RÅDGIVER

Udførelse af aftalt
projektering
•
•
•

PROJEKTERINGSLEDELSE:
SNITFLADEN MELLEM
AB & ABR

Projekteringslederen koordinerer det
samlede projekt, herunder opstiller
krav og definerer grænseflader, når
både entreprenør og rådgiver
projekterer

Kvalitetssikring og
granskning af grænseflader
•
•
•

Oplysninger om
ikke-gennemprøvede
metoder og materialer
•
•
•

Visualiseringen viser snitfladerne, når både entreprenør og rådgiver projekterer, og med projekteringslederen er bindeleddet. Visualiseringen er til inspiration, og kan med fordel tilpasses
specifikke aftaler. Grundlaget for visualiseringen er AB18 § 17 og ABR18 §§ 14, 16 & 23.

EKSEMPEL PÅ YDELSESPLAN I DISPOSITIONSFASEN

FEB

BYGGEPROGRAM

MAR

APR

DISPOSITIONSFORSLAG

MAJ

MYNDIGHEDSPROJEKT

AKTØRER
Bygherre
Projekteringsleder
Arkitekt
Ingeniør
Brugergrupper
Myndigheder
YDELSER
· Beskrivelser & tegninger
(ARK, ING, Landskab)

MØDETYPER
Opstartsworkshop
- afstemning af ydelser og leverancer

· Hovedtidsplan
· Budget & økonomi
· Risikoanalyse
· KS & granskning

Projektmøde
Bygherremøde
Myndighedsmøde
Workshop med brugergrupper
Godkendelse & overlevering

Visualiseringen viser et eksempel på en ydelsesplan, som omtales i ABR § 12. Illustrationen giver et overblik, men skal suppleres af en projektspecifik ydelsesbeskrivelse med udgangspunkt
i YBL18. Eksemplet her illustrer én fase, og der skal iht. ABR laves en ydelsesplan for alle faser. Eksemplet belyser mødestruktur og aktører, samt hvem der overordnet arbejder med hvilke
delydelser i fasen.

EKSEMPEL PÅ YDELSESPLAN I UDFØRELSESFASEN

OKT

UDFØRELSESPROJEKT

NOV

DEC

UDFØRELSE (OPSTART)

JAN

UDFØRELSE (FORSAT)

AKTØRER
Bygherre
Byggeleder
Projekteringsleder
Arkitekt
Ingeniør
Entreprenør
YDELSER
· Udførelsestidsplan
· Fagtilsyn
· Budget & økonomi
· KS

MØDETYPER
Opstartsworkshop
- afstemning af ydelser og leverancer
Projektgennemgangsmøde
Projektopfølgningsmøde
Byggemøde
Bygherremøde
Aflevering

Visualiseringen viser et eksempel på en ydelsesplan, som omtales i ABR § 12. Illustrationen giver et overblik, men skal suppleres af en projektspecifik ydelsesbeskrivelse med udgangspunkt
i YBL18. Eksemplet her illustrer én fase, og der skal iht. ABR laves en ydelsesplan for alle faser. Eksemplet belyser mødestruktur og aktører, samt hvem der overordnet arbejder med hvilke
delydelser i fasen.

