
AB 18 og ledelsesrollen



ABudvalget

Formand Lone Fønss Schrøder  

Entreprenørsiden: 

Dansk Byggeri, Dansk Industri, Håndværksrådet, Tekniq og Kooperationen. 

Rådgiversiden

Danske Ark og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Bygherresiden

Bygherreforeningen, Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, Danske Regioner, KL og BL. 

Voldgiftsnævnet

Niels Grubbe

Sekretariat
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.



Ønsker

Kvalitet: 
• Bedre projekter! For mange projekter, der ikke er 

ordentligt gennemarbejdede
• Færre mangler – bedre håndværksmæssig udførelse, hurtigere 

udbedring ved aflevering. 

Planlægning og styring
• Grænseflader og ansvarsfordeling ved entreprenørprojektering. 

Effektivt og forpligtende samarbejde - sikre at vi ikke betaler dobbelt! 
• Styring og prissætning af ændringsarbejder og forsinkelser.

Konfliktløsning
• Tidlig, hurtig og billigere tvisteløsning





Produkter

• AB 18 
• ABR 18
• Lillebror: Forenklet AB og ABR til mindre/rutineprægede 

arbejder samt med ingen/lidt projektering (ikke omfattet af BSF).
• ABT 18 (opgave og tilbudsgennemgang, samt mere vægt på 

projekteringsfaserne)
• Valgfrie tillæg om projektoptimering, projektudvikling, incitamenter 

og driftskrav.
• Betænkning. 



Til natbordet

• AB betænkningen, kap. B, 15 sider

• Danske Ark og FRI’s Ydelsesbeskrivelse for 
Byggeri og Landskab, 2018, 88 sider

• Niels Grubbes intro på Youtube, 1 time



ABR overblik

• Professionalisering og bedre styring af samarbejdet.
• ”Tillidsmand” erstattes af samarbejds- og loyalitetspligt.
• Styring af, at alle faser afsluttes 100 pct. 
• Løbende kontrol af projektets kvalitet (granskning og 

kvalitetssikring) og overholdelse af budget.  
• Grænseflader 
• Krav til udbudsmateriale og aftale. 
• Mangler og ændringer bliver mere ”AB-agtigt”.
• Også større krav til bygherrerne! 
• Suppleres med nye ydelsesbeskrivelser fra Danske Ark og FRI.



Faserne i rådgivning

Ideoplæg

Byggeprogram

Dispositions-
forslag

Projektforslag

Myndigheds-
projekt

Udbudsprojekt

Udførelses-
projekt



AB overblik

• ABR skulle gerne give et bedre afsæt for entreprisen
i form af bedre projekter. 

• Beslutninger flyttes op på et tidligere stade
• Obligatorisk projektgennemgang 
• Entreprenørprojektering – kun efter aftale eller hvor det er 

sædvanligt.
• Ansvar for eget arbejde og grænseflader – spejling af ABR.
• Tydeligere krav til tilsyn, kvalitetssikring og dokumentation.
• Bedre styring af pris og tid – logbog/byggemøde 
• Obligatorisk førgennemgang. 
• Aflevering – mulighed for at præcisere særlige krav.
• Større krav til udbud og aftale. 



Nedslag 1

Forberedelse af egen 
organisation i de tidlige 
faser



Forberedelse af organisationen 
i de tidlige faser
1. Beslutningsdygtighed

• Org. og afd. bestyrelses rolle
• Bemyndigelser til direktør/byggechef/projektleder

2. Hold fast i forandringen
3. Styr på egne ønsker og behov og muligheder
4. Opsamlet viden fra beboere og drift
5. Realisme ønsker/økonomi
6. Intern bemanding/ekstern rådgivning (herunder styr på 

ændringshåndtering af pris og tid) 



Nedslag 2

Færdige 
gennemarbejde 
projekter



Helt færdige, gennemarbejde projekter  

• ABR § 11, stk. 1-5. 
Hver fase færdigmeldes med dokumentation for granskning, revideret 
tidsplan og budget. (jf. også § 9, stk. 1, krav om KS). Faseafslutninger
og bygherres beslutningsplan skal fremgå af rådgivers ydelsesplan. 

• ABR § 11, stk. 6. 
Bygherre skal godkende fasen og angive eventuelle mangler. Kræver 
også af bygherre, at han er klar til at træffe beslutning, og hvis han 
ombestemmer sig, f.eks. pga. brugerønsker er det en ændring. 

• YBL18: Risikoanalyse efter hver fase. 





Placering af projekteringsansvaret

ABR 18: Rådgiver skal projektere hele projektet, med mindre 
det er aftalt eller sædvanligt. (Det sædvanlige forsvandt i YBL!!)

YBL 18 2.1.1: ”….. projekteringslederen skal sikre, at det i forbindelse med 
indgåelse af rådgivningsaftale er aftalt, hvorvidt og i hvilket omfang byggeriet 
udbydes i funktionsudbud på grundlag af funktionskrav og forslag”.

AB 18: Entreprenør skal projektere det, som er aftalt eller udbudt på 
funktionskrav. 



Grænseflader v. funktionsudbud, jf. YBL 18

Rådgiver skal ved funktionsudbud redegøre entydigt for: 
• Ydelsens indhold og omfang, herunder krav til projektdokumentation og 

anden dokumentation 
• Projekteringsgrundlag (forudsat projektforslag). 
• Grænseflader til resten af byggeriet, herunder tolerancer, optagelse af 

kræfter, optagelse af bevægelser, kuldebroer, lydforhold etc. 
• Udfaldskrav. 
• Godkendelsesprocedure.



Projekteringsleders opgave

• § 23, stk. 4. ”Ved delt projektering skal projekteringslederen inden færdiggørelsen 
af hver fase sikre, at rådgiverne, sammen med eventuelle projekterende 
entreprenører, gennemfører og dokumenterer tværfaglig granskning af det 
samlede projekt, idet hver af de projekterende skal granske eget projekt og 
grænseflader til andres projekt.” 



Hvad kan vi gøre? 

• Kræve, at rådgiver selv projekterer kritiske detaljer i bund. 
• Kræve at rådgiver særligt beskriver, hvordan han vil sikre, at 

systemleverancer m.v. er udført i overensstemmelse med god byggeskik. 
• Stille krav til det projektmateriale, der skal foreligge for systemleverancen 

og rådgivers gennemgang og godkendelse heraf. Og kontrollere, at det sker!
• Husk risikoerklæring. 
• Har I selv styr på, hvem der projekterer hvad – er det leverandører, I har 

erfaring med, kender I produkterne? 



Nedslag 3

Projektgennemgang 
(og lidt om tid)

•



Projektgennemgang 
ABR § 27 + AB § 19

• Obligatorisk projektgennemgang(e) Fast ydelse, vi betaler for! 
• Formål: fælles forståelse af projektet, herunder grænseflader og tidsfølge. 

Give entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen. Påpege 
uhensigtsmæssigheder, afdække uklarheder og utilstrækkeligheder, samt:

• Entreprenørens ønsker til ”det målrettede tilsyn”.
• Alle deltager: Rådgivere, underrådgivere, bygherrerådgivere, 

bygherrerådgiver, entreprenører og underentreprenører og leverandører, 
som udfører entreprisen eller bidrager til projekteringen. 

• Bygherre (eller hans rådgiver) sidder for bordenden. 
• Beskriv omfanget i udbuddet – både for rådgiver og entreprenør. 



Projektgennemgang forts.

• Snarest muligt givemeddelelse 
om uhensigtsmæssigheder, 
uklarheder, utilstrækkeligheder samt fejl man opdager. 

• Entreprenører ikke ansvarlige for projekteringsforslag. 
Projekteringsansvaret bliver hos rådgiver. 

• Redegørelse – hvad gennemgik vi, hvad blev sagt (hvad blev ikke 
sagt), hvad var vilkårene – tid. (Mulig konsekvens: passivitet). 

• De projekterende skal foretage nødvendig opretning af deres 
projekt. 

• Eventuelle krav om forandring i pris, tid og sikkerhed skal 
meddeles snarest muligt 



Nedslag 4

Bedre aflevering, 
færre mangler



Afleveringsprocessen

• § 44 før-gennemgang med protokol 
• §§ 45+ 46. Afleveringsforretning med protokol. 
• § 48. Frist for afhjælpning og dato for afhjælpningsgennemgang.

• § 4, stk. 7: ”udbudsmaterialet kan indeholde særlige forhold, der har 
væsentlig betydning for, at bygherren kan tage anlægget i brug”. Kan 
have betydning for væsentlighedsvurderingen ved aflevering. 

• Se også  



Nedslag 5. Tvisteløsning



Tvisteløsning - løsningstrappen

Anmodning om 
forhandling

5 dage: Søges løst på 
projektlederniveau

5 dage: Søges løst på 
ledelsesrepræsentantnivea
u

Mediation/mægling eller 
hurtig afgørelse.

Hurtig afgørelse afskærer 
mægling og mediation, 
hvis anmodning 
indbringes 
Hurtig afgørelse 
indbringes senest efter 8 
uger for voldgift, derefter 
er den endelig.  Ikke 
opsættende virkning, mm. 
voldgiftsretten beslutter 
det. 

Voldgift
Tidligst 4 uger 
efter afslutning af 
intern løsningstrappe
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