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Case Fyrkildevej 

Fyrkildevej indeholder 419 boliger 
som renoveres.
Opgaven er udbudt som en 
fagentreprise, der er udbudt i 6 
traditionelle entrepriser.
Efterfølgende er der komme 42 
boliger til i ”nybyggeri”, som skal 
opføres på taget af 5 blokke.

Budget er 420 mio. kr. 
inkl. moms 
+ 42 boliger i nybyggeri



Hvordan gearer man sin organisation som 
bygherre ?

Som bygherre med en omsætning pr. år på 300-500 mio. kr. skal 
man handle professionelt
HB Projektleder skal kunne udfordre rådgiverne og 
entreprenørerne
Økonomien i projekterne skal følges meget tæt af eget personale 
HB (der skal være en hånd på kogepladen)



Hvordan håndterer I relationen:                
Bygherre - bygherrerådgiver?

Som udgangspunkt bruger vi så lidt bygherrerådgivning som 
muligt
Bygherrerådgivning bruges i forbindelse med prækvalifikation og 
konkurrence på større opgaver
Kompliceret sager med flere bygherre eks. Kommunale projekter



Hvordan sammensætter I jeres personale             
I byggesagen ?

Projektleder skal kunne udfordre rådgiverne og entreprenørerne, 
derfor kommer de med en baggrund fra branchen for netop at 
kunne udfordre – Tilknytning af byggeinspektør

Kan man klare sig uden egne folk i byggesagen ?
Det kan man ikke ! Det er vigtigt at være til stede på alle niveauer 
gennem hele forløbet i en byggesag – overfor beboere – de 
enkelte aktører på byggepladsen – rådgiverne – byggeledelsen. 



Hvem sidder for bordenden i byggesagen ?

Det må nødvendigvis være bygherre! Det er os der har defineret 
projektet – det er os der har et budget, der skal holde – det er os 
der står til ansvar overfor beboerne, både med hensyn til kvalitet 
og økonomi.

Af samme årsag har vi ofte adskilt byggeledelse fra de øvrige 
rådgiveropgaver, som totalrådgiveren løser.



Konflikthåndtering – hvordan gør I ?

Da vi er meget ”til stede” i byggesagen fornemmer vi hurtigt de 
konflikter, som opstår
Mange konflikter løses mellem HB projektleder/byggeledelse og 
entrepriseleder hos entreprenør. Næste skridt er Byggeteknisk 
chef med ledelse hos entreprenør. Lykkes det ikke at finde en 
løsning, vil næste skridt ofte være Syn og skøn/Voldgift.

Fint med AB18 §68 om hurtig afgørelse – den skal afprøves.



Hvordan kan Boligorganisationen tage          
tidlige og hurtige beslutninger
(beboerdemokratiet)

Ved nybyggeri køres sagerne af administrationen med orientering 
til Organisationsbestyrelsen.
Ved renovering nedsættes et byggeudvalg på det besluttende 
beboermøde, der vedtager en renovering. Byggeudvalget er med 
gennem projekteringen af sagen. Ved udførelsen er det 
administrationen, der tager beslutninger (økonomi), med 
orientering til Byggeudvalget.



Hvad Lykkes – hvad lykkes ikke ift.     
ledelsesrollen ?

De store udfordringer (fagentreprise):
- Samarbejdet på byggepladsen – AB18 §19/ ABR18 §27
- Styring af tidsplanen AB18 §13 og §14
- Mængden af ekstraarbejder ABR18 §49 stk. 2
- Byggeledelse AB18 §22, §23, §24, §25 og §26



Samarbejdet på byggepladsen – AB18            
§19/ABR18 §27 – projektgennemgang

• At opnå en fælles forståelse af projektet
• At give entreprenøren mulighed for at præge projektet
• At afdække risici og forberede håndtering af disse
• At afdække uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet
AB18 §19 stk. 8:
Entreprenøren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig 
meddelelse om sin eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed som følge af foranstaltninger, der fremgår af redegørelsen. ………..



Styring af tidsplanen AB18 §13 og §14

AB18 § 13 stk. 1 – Arbejdsplan
Udarbejdelse af arbejdsplanen er en del af entreprenørens ydelse. Manglende 
udarbejdelse af arbejdsplanen er derfor en mangel ved entreprenørens ydelse og 
udgør en misligholdelse af kontrakten, jf. BET side 99.

AB18 § 13 stk. 2 – Detailtidsplan
Bygherren skal, når der er flere entreprenører, lave detailtidsplan i samarbejde med 
disse.

”Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af arbejderne”

Formål: Sikre, at de forskellige entreprenørers arbejdsplaner og tilstedeværelse på 
byggepladsen koordineres indbyrdes inden for rammerne af den aftalte hovedtidsplan, 
jf. BET side 99.



Mængden af ekstraarbejder ABR18                  
§49 stk. 2
Effekten af konventionalbod kender vi ikke, men den vil givet have en effekt på fejl i 
projektet.

Byggeregnskabet skal være indrette således information om økonomien opsamles



Byggeledelse AB18 §22, §23, §24, §25                   
og §26 – Ændringer, ændringslok

AB18 giver i forhold til AB92 flere forhold som skal behandles på byggemødet, samt 
registerets af bygherren. I henhold til AB18 skal parterne hurtigt og rettidigt få 
afklaret, hvorvidt der er enighed om, at en ændring er en ændring, og hvilke 
konsekvenser det får for aftalen.

I forbindelse med ændringer skal der udarbejdes en ændringslog på byggemødet. 
Parterne skal nu snarest muligt skriftligt/på byggemødet fremkomme med krav om 
evt. ændring i aftalen.

Manglende rettidig påberåbelse af krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 
og sikkerhed kan føre til helt eller delvis fortabelse af krav.
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