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Dette dokument er AlmenNets forslag til bestemmelser, der skal indsættes i Totalentrepriseaftalen. 

 

Det forudsættes, at der forud for indgåelse af aftale med totalentreprenøren er indgået aftale med en IKT-
bygherrerådgiver efter AlmenNets aftaleparadigmer (IKT-bygherrerådgiveraftale med tilhørende bilag, bl.a. 
ydelsesbeskrivelse for IKT-rådgivning).  

 

Endelig forudsættes det, at aftalen indgås på baggrund af Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- 
og anlægsvirksomhed, ABT 18, hvorfor bestemmelserne nedenfor samt tilhørende bilag skal tilpasses og ind-
sættes i den endelige aftale med entreprenøren.  

 

Den konkrete anvendelse bør under alle omstændigheder vurderes og tilpasses den konkrete byggesag. Al-
menNet fraskriver sig ansvar for den konkrete anvendelse.  

 

Et af nedenstående punkter skal indsættes i et eksisterende afsnit i en totalentrepriseaftale; dette gælder 
punkt 1. Punkt 2-4 om IKT-forpligtelser bør derimod udgøre selvstændige punkter i totalentrepriseaftalen. 

 

Husk, at YBL 18’s afsnit 9.1-9-10 om ”IKT i byggeri” skal være gældende. 

 

 

1. INDSÆTTES I BESTEMMELSE OM ”AFTALEGRUNDLAG” 

1.1 Nærværende Totalentrepriseaftale  

1.2 Udbudsmateriale bestående af: 

1.2.1 Udbudsbrev af [indsæt] 

1.2.2 [indsæt] 

1.2.3 [indsæt] 

1.2.4 IKT-ydelsesbeskrivelse for totalentreprenør [Her anvendes AlmenNets paradigme] 

1.2.5 IKT-specifikation med tilhørende bilag A Digital drift og ejendomsforvaltning [Her anvendes  den 
IKT-specifikation (version 1), som IKT-bygherrerådgiveren har færdiggjort] 

1.2.6 Projektspecifik ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018 (YBL 18) i det omfang ydelserne heri 
ikke er fraveget af ovenstående punkter [indsæt bilag] [Det er vigtigt at sikre, at YBL 18, afsnit 9.1-
9-10 ”IKT i byggeri” tillige er gældende.] 

1.2.7 ABT 18 i det omfang bestemmelserne heri ikke er fraveget af ovenstående. 
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(Nedenfor følger bestemmelser, der i deres helhed bør indsættes som selvstændige punkter i Totalentreprise-
aftalen under f.eks. overskriften ”IKT-forpligtelser”:) 

  

2. IKT-ANSVARLIGE 

2.1 IKT-bygherrerådgiveren, som bygherre har indgået aftale med, er følgende: 

IKT-bygherrerådgiver: 

[Navn] 

[Firma] 

[Adresse] 

[Postnr. og by] 

[CVR-nr.] 

 

2.2 Totalentreprenøren har som IKT-leder udpeget følgende fra eget firma  

IKT-ansvarlig hos Totalentreprenør (”IKT-lederen”): 
[Navn] 
[Firma] 
[Adresse] 
[Postnr. og by] 
[CVR-nr.] 

 

2.3 Totalentreprenøren har udpeget følgende IKT-ansvarlige hos underrådgiver og eventuelle underen-
treprenører: 

 

IKT-medarbejder hos Underrådgiver(-e) 

[Navn] 

[Firma] 

[Adresse] 

[Postnr. og by] 

[CVR-nr.] 

 

IKT-medarbejder hos Underentreprenør(-er): 

[Navn] 

[Firma] 
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[Adresse] 

[Postnr. og by] 

[CVR-nr.] 

 

 

3. SÆRLIGT VEDRØRENDE IKT 

3.1 Totalentreprenørens overordnede ydelser og ansvarsområder i relation til IKT-håndtering under 
planlægning, projektering, udførelse og aflevering fremgår af bilaget ”IKT-ydelsesbeskrivelse for to-
talentreprenør”. [Henvis til bilag – samme som pkt. 1.2.4] 

3.2 Forud for indgåelse af nærværende Totalentrepriseaftale er der indgået aftale med en selvstændig 
IKT-bygherrerådgiver, der bl.a. har til formål at bistå bygherre i fastlæggelse og udarbejdelse af 
specifikke IKT-krav og færdiggøre 1. version af IKT-specifikationen.  

3.3 IKT-bygherrerådgiveren kan først og fremmest sidestilles med en bygherrerådgiver, der fastlægger 
udfaldskrav og ønsket slutprodukt for bygherren/klienten. IKT-bygherrerådgiveren er dermed ikke 
ansvarlig for den konkrete IKT-håndtering i projekteringen, herunder at der anvendes de digitale 
redskaber, som IKT-bygherrerådgiveren foreskriver, at der foretages korrekte kollisionskontroller, 
at der udarbejdes forskriftsmæssige fag- og fællesmodeller, og at der sker korrekt objektbaseret 
modellering og projektering i 3D. Alle disse forpligtelser henhører udelukkende under nærværende 
Totalentrepriseaftale som en del af bl.a. IKT-lederfunktionen og de øvrige IKT-krav, der følger af af-
talen. 

3.4 IKT-bygherrerådgiveren har sammen med bygherre og forud for indgåelsen af nærværende Total-
entrepriseaftale gennemført en forudgående proces med afholdelse af bl.a. workshops og har på 
den baggrund udarbejdet IKT-specifikationen (version 1). [Henvis til bilagsnummer – samme som 
pkt. 1.2.5]. 

Dette bilag [gentag bilagsnummer – pkt. 1.2.5] danner rammerne for de samlede IKT-krav og 
håndtering under projektering, udførelse og aflevering, herunder krav til modellering, klassificering, 
processer m.v., og indgår som en integreret del af nærværende Totalentrepriseaftale og Totalen-
treprenørens ydelser. 

Totalentreprenøren forpligter sig via sin IKT-leder til i samarbejde med IKT-bygherrerådgiveren til 
at viderebearbejde og implementere kravene i denne IKT-specifikationen, således at der kan udar-
bejdes en version 2 af IKT-specifikationen, der herefter udgør det endelige dokument for IKT-
håndtering under projekt, udførelse og aflevering. Det er IKT-lederens opgave at sikre, at IKT-
specifikationen og andet projektmateriale i relation til IKT udarbejdes korrekt, og at der sker fuld 
koordinering med projekteringslederen og det øvrige projekteringsteam, der henhører under To-
talentreprenørens ansvar. Alt ansvar for sikring af grænseflader, foretagelse af kollisionskontroller i 
nødvendigt omfang på de relevante tidspunkter er således fuldt ud totalentreprenørens og IKT-
lederens. IKT-bygherrerådgiverens tilstedeværelse på møder og stikprøvekontroller ændrer ikke 
herved. 
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3.5 Totalentreprenørens IKT-leder deltager sammen med underrådgiverens og eventuelle underentre-
prenørers IKT-medarbejdere i [indsæt antal] workshop(-s) om IKT med IKT-bygherrerådgiveren. Så-
fremt der udover deltagelse i den/de nævnte workshops er behov for gennemførelse af opfølgende 
møder, er der under nærværende Totalentreprenøraftale afsat tid hertil. 

3.6 Endvidere deltager Totalentreprenørens IKT-leder under udførelsesfasen i en workshop sammen 
med IKT-bygherrerådgiveren, hvor den endelige version af IKT-specifikationen (version 2) gennem-
gås med de udførende, de fagansvarliges IKT-medarbejdere og leverandører. 

3.7 Under både projektering og udførelse har IKT-bygherrerådgiveren adgang til at foretage stikprøve-
kontrol af, om de fastsatte IKT-krav er overholdt. Totalentreprenørens IKT-leder bidrager som led i 
nærværende Totalentrepriseaftale til IKT-bygherrerådgiverens stikprøvekontrol med fornøden bi-
stand og oplysninger m.v.    

Totalentreprenøren forpligter sig ved indgåelsen af nærværende aftale til at sikre, at IKT-
forpligtelserne heri samt i Totalentrepriseaftalens bilag [henvis til bilag – se pkt. 1.2.4, 1.2.5 og 
1.2.6] er overført til underrådgivere, underentreprenører, leverandører og producenter i en ”back-
to-back” konstruktion, således at disse parter og disses eventuelle egne underliggende kontrakt-
parter (kædeansvar) har påtaget sig de samme forpligtelser til at gennemføre bygningsmodellering, 
kollisionskontroller, formatering m.v., som Totalentreprenøren. Bygherre kan på forlangende kræ-
ve dokumentation for, at denne forpligtelse er overholdt.  

3.8 Manglende overførsel af disse forpligtelser til underrådgivere, underentreprenører m.v. er at anse 
som en misligholdelse af Totalentrepriseaftalen. 

3.9 I forhold til rettigheder over bygningsmodellen, fagmodeller og andet IKT-materiale tilhører disse 
bygherren, som har ret til at anvende, offentliggøre, videregive og viderebearbejde dette både i 
den konkrete byggesag, i den senere driftsfase og i andre sager, herunder har Byggeskadefonden, 
Landsbyggefonden, kommunen og andre relevante myndigheder ret til at anvende materialet i for-
bindelse med senere støtte- eller skadesager. Tilsvarende er bygherren berettiget til at offentliggø-
re eller videregive samtligt IKT-materiale fra den konkrete byggesag til eksempelvis andre bygher-
rer inden for den almene sektor. Totalentreprenøren bevarer dog herudover rettighederne over 
egne idéer og det materiale, Totalentreprenøren har udarbejdet.  Der henvises til ABR 18 § 37.   

 

 

4. SÆRLIGE IKT-KRAV VED AFLEVERING 

4.1 Det anses som en væsentlig mangel, jf. hertil ABT 18 § 43, stk. 2, såfremt der ikke på afleverings-
tidspunktet forefindes en fyldestgørende og forskriftmæssig digital aflevering i medfør af kravene i 
sagens ydelsesbeskrivelser, herunder både IKT-ydelsesbeskrivelse for totalentreprenøren [henvis 
til bilagsnummer] og IKT-specifikationen med tilhørende bilag A [henvis til bilagsnummer]. 

 
 
 
 



 
 

6 (6) 

 

 

 

 


	1. indsættes i bestemmelse om ”aftalegrundlag”
	2. IKT-ansvarlige
	3. særligt vedrørende ikt
	4. Særlige IKT-krav ved aflevering

