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Nærværende ydelsesbeskrivelse indgår som bilag til Rådgiveraftalen og kan anvendes, uanset om der er tale 
om totalrådgivning eller delt rådgivning. Nedenfor benævnes rådgiveren således ”Rådgiver” eller ”Den tekni-
ske rådgiver”, uanset om der er tale om totalrådgivning, delt rådgivning eller lignende. 

 
1. IKT I DE ENKELTE FASER OG NÆRMERE OM BYGHERRES IKT-BYGHERRERÅDGIVER 

Forud for indgåelse af Rådgiveraftalen har bygherre antaget en selvstændig IKT-bygherrerådgiver, der har 
gennemført og afholdt indledende workshops med bygherreorganisationen, herunder driftsorganisationen, 
for at fastsætte specifikke krav til byggesagens gennemførelse og den senere aflevering, herunder i relation 
til driftsfunktionen, mulighed for genudlejning m.v. På baggrund heraf har IKT-bygherrerådgiveren udarbej-
det den IKT-specifikation (version 1), der indgår som selvstændigt bilag til Rådgiveraftalen på tilsvarende vis 
som nærværende ”IKT-ydelsesbeskrivelse for IKT-lederen”.  

For at sikre det fulde overblik over bygherres IKT-organisation og forudgående arbejde med IKT-krav kan det 
oplyses, at IKT-bygherrerådgiverens arbejde er opdelt i 4 faser: A, B, C og D, og at IKT-bygherrerådgiverens 
arbejde i disse faser består af følgende: 

 
A. Før udbud af øvrig rådgiverydelse 
I denne fase kortlægger IKT-bygherrerådgiveren de behov, bygherren har for anvendelse af IKT i byggefasen 
og for anvendelse af IKT-data i den efterfølgende drift. Kortlægningen gennemføres bl.a. ved afholdelse af 
workshops. 

Under fase A udarbejder IKT-bygherrerådgiveren den IKT-specifikation (version 1), der indgår i udbudsgrund-
laget af den tekniske rådgivning, og som med senere tilpasninger, se nedenfor, skal gå igen ved det senere 
entreprenørudbud. I denne IKT-specifikation (version 1) indgår både 1) på forhånd fastlagte krav og 2) krav, 
der fastlægges endeligt inden for det fastlagte niveau af IKT-lederen efter input fra og koordineret med pro-
jekteringslederen og det øvrige projekteringsteam; alt med henblik på at beskrive IKT-krav i projektering, 
udførelse og ved aflevering.    

 
B. Projekteringsfasen 
I denne fase afvikler IKT-bygherrerådgiveren sammen med IKT-lederen for Rådgiveren med deltagelse af de 
IKT-ansvarlige/-kontaktpersoner for de enkelte fag, projekteringsledelsen og eventuelt byggeledelsen (hvis 
en sådan er udpeget på dette tidspunkt) workshops for at sikre implementering af og endelig beslutning om 
krav i IKT-specifikationen i det konkrete projekt. Antallet af workshops er fastsat i separat bilag mellem byg-
herren og IKT-bygherrerådgiveren samt i Rådgiveraftalen.    

 

IKT-bygherrerådgiveren foretager i denne fase stikprøvekontroller af, om de fastlagte IKT-krav og processer 
overholdes under projekteringen. Endvidere kan IKT-bygherrerådgiveren gennemgå de projekterendes ud-
kast til udbudsmateriale i forhold til, at IKT-specifikationen konkret overholdes og kan anvendes af de udfø-
rende.  

 
C. Udførelsesfasen 
I denne fase afvikler IKT-bygherrerådgiveren sammen med IKT-lederen en IKT-workshop med de udførende, 
herunder relevante underentreprenører og leverandører om overholdelse og implementering af IKT-
specifikationen.  
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Endvidere kan IKT-bygherrerådgiveren foretage stikprøvekontroller af, om IKT-specifikationen er overholdt.  

 
D. Digital aflevering  
IKT-bygherrerådgiveren har ved afleveringen adgang til at kontrollere, om de overordnede krav i IKT-
specifikationen er overholdt. 

 
2. IKT-LEDERENS IKT-FORPLIGTELSER 

Overordnet set er der hos den tekniske rådgiver udpeget en IKT-leder, jf. definitionen i den projektspecifikke 
ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018. IKT-lederen har det samlede ansvar for den konkrete IKT-
håndtering i projektet. Udover IKT-lederen er der fra hver underrådgiver (og fag) tilknyttet en IKT-
fagansvarlig, som refererer til IKT-lederen. IKT-lederen refererer selv til projekteringslederen og indgår som 
en integreret del af projekteringsledelsen. 

Arbejdet for IKT-lederen er udførligt beskrevet i IKT-specifikationen, hvortil der henvises. Endvidere er arbej-
det beskrevet i den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL 18), hvortil der ligele-
des henvises. 

Som det fremgår af IKT-specifikationen, der ligeledes indgår i Rådgiveres/IKT-lederens aftalegrundlag, er der 
en række IKT-forpligtelser, som IKT-lederen har ansvaret for under projektering, udførelse og aflevering. 
Disse består eksempelvis – men ikke udtømmende – af: 

• Sikring af, at IKT-specifikationen implementeres i projektets ydelsesplan for at sikre fremdrift og ret-
tidighed i den digitale projektering og grænsefladerne mellem fagene, samt løbende opmærksom-
hed på IKT-anvendelsen ved bl.a. drøftelser på relevante møder 

• Løbende koordinering og tilpasning til det øvrige projekt, herunder for at understøtte kvalitetssik-
ring, grænsefladekontrol og granskning under projektering og udførelse 

• Fremsendelse af dokumentation til IKT-bygherrerådgiveren 
• Udarbejdelse af modelleverancespecifikation 
• Udfyldelse af aftaleskema 
• Udførelse af løbende kvalitetssikring 
• Samling af fagmodeller til fællesmodel  
• Udarbejdelse af en digital struktur  
• … samt en række yderligere forpligtelser nærmere beskrevet i IKT-specifikationen 

 

 

2.1 IKT-lederens forpligtelser finder sted under fase B, C og D og består af følgende: 

2.1.1 Ad fase B. Projekteringsfasen  

I denne fase gennemfører IKT-lederen workshops med IKT-bygherrerådgiveren for at viderebearbejde og 
sikre færdiggørelsen af IKT-specifikationen, herunder således at disse krav, hvor der er mulighed herfor, til-
passes den konkrete projektering, der skal ske.  

På denne eller disse workshops deltager IKT-medarbejdere på baggrund heraf i form af repræsentanter fra 
de enkelte fag, projekteringsledelse og byggeledelse. IKT-lederen tilretter IKT-specifikationen (version 1) til 
en endelig version 2, der herefter udgør det endelige og gældende dokument for byggesagens IKT-
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håndtering, der bl.a. skal anvendes ved projektering og styring af byggesagen og efterfølgende indgå i rele-
vante uddrag i entreprenørudbuddet.  

I denne fase er det fulde ansvar for korrekt udfyldelse af IKT-specifikationen (version 2) IKT-lederens, og IKT-
lederen skal sikre, at planlægning af al digital projektering, input, grænsefladekontroller, kollisioner m.v. er 
nøje koordineret og afstemt med projekteringsledelsen som en integreret del af projekteringen og forpligtel-
serne forbundet hermed. 

I den endelige tilrettede version vil det entydigt blive beskrevet, hvorledes fagmodellerne opbygges, så de 
kan samles i en fællesmodel, der giver et samlet overblik over hele bygningen. Endvidere skal det sikres og 
nærmere beskrives, hvorledes og på hvilke tidspunkter kollisions- og konsistenskontrol samt simuleringer 
kan og skal foretages.  Nærmere om indhold og krav fremgår af IKT-specifikationen, hvortil der henvises.  

Efter IKT-lederens færdiggørelse af IKT-specifikationen sendes denne til IKT-bygherrerådgiverens godkendel-
se. Såfremt IKT-bygherrerådgiveren påpeger mangler heri, opretter IKT-lederen uden beregning IKT-
specifikationen snarest muligt, og uden at dette indebærer forsinkelse af projektet i øvrigt. Et sådant even-
tuet krav om opretning og godkendelse fra IKT-bygherrerådgiver svarer til ABR 18 § 11, stk. 6, om fasegod-
kendelser og forpligtelsen til eventuel opretning. IKT-bygherrerådgiverens godkendelse kan alene ses som en 
kvittering for, at IKT-lederen har afleveret IKT-specifikationen, og at det videre arbejde kan ske på dette 
grundlag. Ansvaret for korrekt udfyldning og korrekt IKT-anvendelse og digital projektering i overensstem-
melse med god projekteringsskik m.v. er derfor fortsat IKT-lederens og flyttes således ikke ved denne god-
kendelse. 

IKT-bygherrerådgiveren har adgang til at foretage stikprøvekontroller under projekteringen. IKT-lederen 
bidrager i den forbindelse med de nødvendige ressourcer, ligesom IKT-lederen stiller nødvendigt materiale 
og oplysninger til rådighed for IKT-bygherrerådgiverens stikprøvekontrol. Denne stikprøvekontrol fratager 
dog ikke Rådgiveren eller IKT-lederen for ansvar under nærværende aftale.  

IKT-lederen gennemgår udkast til udbudsmaterialets IKT-beskrivelser i forhold til styring og udførelse, her-
under i forhold til, om de relevante dele af IKT-specifikationen (2. version) er overholdt og videreført til en-
treprenører og leverandører. Det er i den forbindelse vigtigt at påse, at entreprenørers egenprojekte-
ring/detailprojektering også overholder de opstillede IKT-krav, ligesom det skal sikres, at kravene til IKT-
håndteringen også er fuldt gældende for de relevante parter i udførelsesfasen, herunder i forbindelse med 
den projektopfølgning og projekttilpasning, der finder sted i denne fase. Projektet skal overfor entreprenø-
rerne/hovedentreprenøren udbydes således, at bygningsmodellen har forrang forud for andet projektmate-
riale, tegninger og arbejdsbeskrivelser.  IKT-bygherrerådgiverens eventuelle gennemgang fratager ikke IKT-
lederen for ansvar til at sikre, at IKT-specifikationen er korrekt overført som et krav over for de udførende 
entreprenører. 

Kravene til den digitale aflevering skal ligeledes indgå som en del af udbudsmaterialet i entreprenørudbud-
det. I entreprenørudbuddet skal IKT-lederen sikre, at der for hver af de entreprenører, der indgår aftale med 
bygherren, udpeges én IKT-ansvarlig/-kontaktperson (dette behøver kun at være én person, hvis projektet 
udbydes i hoved- eller totalentreprise). 

IKT-lederen sørger for som bistand til bygherren og de tekniske rådgivere og byggeledelsen at besvare 
spørgsmål fra de bydende til IKT eller andre steder i udbudsmaterialet, hvor IKT er beskrevet eller har rele-
vans. Såfremt der afholdes spørgemøde med de bydende, deltager IKT-lederen heri med henblik på sammen 
med den tekniske rådgiver og byggeledelsen at gennemgå IKT-specifikationen. Er der behov for bistand til 
eventuelle forhandlinger eller udvælgelse, bistår IKT-lederen hertil i nødvendigt omfang.   
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Såfremt der udarbejdes udførelsesprojekt i samarbejde med entreprenøren, har IKT-bygherrerådgiveren 
adgang til at foretage stikprøvekontroller af, om de fastlagte IKT-krav fortsat overholdes i denne afsluttende 
del af projekteringen. IKT-lederen bidrager i den forbindelse med de nødvendige ressourcer, ligesom IKT-
lederen stiller nødvendigt materiale og oplysninger til rådighed for IKT-bygherrerådgiverens stikprøvekon-
trol. Denne stikprøvekontrol fratager dog ikke Rådgiveren eller IKT-lederen for ansvar under nærværende 
aftale. 

IKT-lederen skal ved fasens afslutning meddele IKT-bygherrerådgiveren, at ovenstående forhold/processer er 
sikret/kontrolleret, eller i modsat fald redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet, og hvad der gøres for at 
rette op på det. IKT-lederen er dog også forpligtet til løbende at orientere IKT-bygherrerådgiveren, såfremt 
IKT-lederen bliver opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller problemer i relation til IKT, jf. ovenstående, 
hvorfor IKT-lederen ikke blot kan vente til fasens afslutning med at give meddelelse herom til IKT-
bygherrerådgiveren. 

2.1.2 Ad fase C. Udførelsesfasen 

I denne fase skal IKT-lederen stedse kontrollere, at kravene i IKT-specifikationen (version 2) overholdes af de 
udførende, herunder producenter, leverandører m.v. Endvidere kontrolleres det, at filer, der publiceres på 
projektweb, bliver leveret i de aftalte formater, at de er påført metadata, at alle arbejdstegninger navngives, 
og at alle dokumenter er placeret korrekt i den fastlagte mappestruktur. Dette gælder også i forhold til de-
tailprojektering, arbejdstegninger m.v. Ligeledes skal det til stadighed sikres, at både projekt, opretninger, 
detailprojektering, leverancer, tegninger m.v. overholder kravene i IKT-specifikationen (version 2). 

IKT-lederen skal ved fasens afslutning meddele IKT-bygherrerådgiveren, at ovenstående forhold/processer er 
sikret/kontrolleret, eller i modsat fald redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet, og hvad der gøres for at 
rette op på det. IKT-lederen er dog også forpligtet til løbende at orientere IKT-bygherrerådgiveren, såfremt 
IKT-lederen bliver opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller problemer i relation til IKT, jf. ovenstående, 
hvorfor IKT-lederen ikke blot kan vente til fasens afslutning med at give meddelelse herom til IKT-
bygherrerådgiveren. 

 

2.1.3 Ad fase D. Digital aflevering 

IKT-lederen fører tilsyn med, om kravene i IKT-specifikationen (version 2) er overholdt ved den digitale afle-
vering. IKT-lederen er således fuldt ansvarlig for, at der foretages en korrekt mangelgennemgang i relation til 
IKT, herunder at mangler ved IKT og den digitale aflevering påtales fyldestgørende. Ligeledes påser IKT-
lederen, at eksempelvis de klassifikationer, der skal laves, er korrekte, og at der samlet set er en opdateret 
og retvisende bygningsmodel til brug for overgangen til driftsfunktionen og administration ved den digitale 
aflevering. 

IKT-bygherrerådgiverens bistand og eventuelle stikprøvekontrol fratager dermed ikke IKT-lederen for ansvar. 

IKT-lederen skal ved fasens afslutning meddele IKT-bygherrerådgiveren, at ovenstående til-
syn/gennemgange/kontroller er sket, eller i modsat fald redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet, og hvad 
der gøres for at rette op på det.  
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