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BRUNEVANG I RØDOVRE
FORTÆTNING OG RENOVERING AF ALMENE BOLIGER - FAKTA

Nybyggeri
Budget: 220.980.000 kr.
Realiseret: 224.956.072 kr.
Afvigelse: 3.976.072 kr.
Renovering LBF (støttet)
Budget: 281.416.667 kr.
Realiseret: 319.249.754 kr.
Afvigelse: 37.833.087 kr., 
Renovering (ustøttet)
Realiserede: 106.532.433 kr.
Samlet anlægsudgift ca. 650.000.000 kr.
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FA09 og ABR18

Hvem er FA09 som 
byggeforretningsfører?

Hvordan løses 
bygherrerollen i relation til 
de nye aftaledokumenter?

Hvor er der særlige 
udfordringer for os?

PRÆSENTATION | HVORFOR | HVORDAN | HVAD



FA09 – som byggeforretningsfører

• FA09 er en administrationsorganisation, med 8 medlemsorganisationer og en 
række kontraktkunder, repræsenterende i alt ca. 10.000 lejemål.

• FA09 fungerer som byggeforretningsfører for alle medlemsorganisationer og 
kontraktkunder.

• FA09 påtager sig ikke teknisk rådgivning, men er boligorganisationernes rådgiver i 
forhold til finansiering, myndigheder og samarbejdet mellem byggeudvalg og 
byggesagernes parter i øvrigt.

• FA09 administrerede boligorganisationer, har for tiden bygge- eller 
renoveringssager (skema b niveau) på 28 lokationer – stort som småt. (+20)



FA09 - projektorganisation

• Rollen som byggeforretningsfører kræver beslutninger og konsekvens

• Nybyggeri og helhedsplaner
• Adm.direktør / direktør / byggechef

• Øvrige renoveringssager
• Byggechef / driftschef (5 stk)

• Hvordan sikres den rette beslutningskompetence i ABR18 – relationen?



Udbud af totalrådgivning ABR18

• 4 parallelle rammeaftaler (+ 1)
• 2 arkitekt

• Nybyggeri og større / komplekse renoveringer
• Mindre og ikke komplekse renoveringer

• 2 ingeniør (+ 1)
• Nybyggeri og større / komplekse renoveringer
• Mindre og ikke komplekse renoveringer

• Granskning af drifts- og vedligeholdelsesplaner (driftsbekendtgørelsen §64)



Ledelsesrollen – som vi ser den 

• §4 -
• Sikre det relevante udbud og de rigtige kontrakter med rådgivere

• allerede ved rammeudbud er der taget stilling til væsentlige forhold i §4 stk. 2. –
honorarform og organisationsform.

• §27 stk. 4-9
• Projektgennemgangsmøder inden opstart og ved ændringer (Brunevang?)
• Hvem skal inddrages – og hvilke kompetence har deltagerne. (EM/DC)
• Hvem skal lede møderne.
• Hvem skal dokumentere beslutninger, og udarbejde redegørelser
• Afklares ved ydelsesbeskrivelse i miniudbud



Ledelsesrollen – som vi ser den

• §26 –
• automatisk fuldmagt, hvis der ikke tages stilling i rådgiveraftalen. 

• Prokura 50.000kr for hver ændring og højst 5% af entreprisesummen. Værd at være 
opmærksom på.

• §15 –
• Digitale bygningsmodeller – niveau og omfang

• Er vi som bygherre klædt godt nok på til den vurdering?

• §12 –
• Udarbejdelse af hovedtidsplan (til brug for rådgivers ydelses/detail-tidsplan)

• Afklaring om hovedtidsplanens detaljeringsgrad



Ledelsesrollen – som vi ser den

• §11 – Faseopdelt rådgivning
• Stk 6 – krav til bygherren om skriftlig accept af fasens leverance

• Kræver bygherres indgående kendskab til faserne
• Programfasen
• Forslagsfasen
• Projekteringsfasen
• Udførelsesfasen
• Brugsfasen

• Kræver bygherres afsatte ressourcer til i detaljen at kende rådgivers ydelse i hver fase
• Krav til bygherres skriftlige begrundelse for at påstå eventuelle mangler ved leverede faser, 

opdaterede tidsplaner og budgetter – samt forbehold ved godkendelse af faser.



Flere detaljer……………………………..

• Appendix til ABR

• ABR – forenklet
• Ikke til støttede sager / sager med trækningsret
• Ikke til sager med projektering
• Forudsat som mulighed i parallelle rammeaftaler

• Mindre og ikke komplicerede sager
• Granskning af DV planer (Driftsbekendtgørelsen §64)

• Og så er der detaljen AB 18 – med det løse…
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