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Nærværende ydelsesbeskrivelse indgår som bilag til Entrepriseaftalen og kan anvendes, uanset om der ind-
gås aftale om hovedentreprise, fagentreprise eller storentreprise, så længe dette sker på AB 18-vilkår. Neden-
for anvendes formuleringen ”Entreprenør” derfor, uanset om der er tale om en hoved-, fag- eller storentre-
prenør. Ligeledes anvendes formuleringen ”Entrepriseaftalen”, uanset om aftalen rettelig benævnes hoved-
entrepriseaftale, fagentrepriseaftale eller lignende.    

 

 
1. IKT I DE ENKELTE FASER 

Forud for indgåelse af Entrepriseaftalen har bygherre indgået aftale med en selvstændig IKT-
bygherrerådgiver, der overordnet udarbejder krav til IKT-håndtering i byggesagen.  

Ydermere er der antaget en IKT-leder som del af den tekniske rådgivers organisation. 

 

2. BYGGESAGENS OPDELING AF IKT I FØLGENDE 4 FASER 

A. Før udbud af øvrig rådgiverydelse 

B. Projekteringsfasen  

C. Udførelsesfasen 

D. Digital aflevering 

 

3. FASE A OG B 

Under fase A har IKT-bygherrerådgiveren afholdt indledende workshops med bygherreorganisationen, her-
under 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 er IKT-
specifikationen i en første version udarbejdet. 

Efter antagelse af sagens tekniske rådgiver blevet første version af IKT-specifikationen viderebearbejdet i 
samarbejde med den tekniske rådgivers IKT-leder og udgør den endelige version af IKT-specifikationen, der 
indgår som et bilag til Entrepriseaftalen og som fastsætter forpligtelser for Entreprenøren i relation til IKT-
håndtering.  

 

4. FASE C OG D 

C. Udførelsesfasen 

IKT-bygherrerådgiveren afvikler i samarbejde med IKT-lederen udpeget hos den tekniske rådgiver ved denne 
fases start en workshop om IKT for alle byggesagens parter, hvor IKT-specifikation og IKT-håndtering nærme-
re gennemgås.  
 
I denne fase forestår IKT-lederen koordinering af digitale input og samtlige parter bidrager hertil i medfør af 
det i IKT-specifikationen anførte. IKT-bygherrerådgiveren har i denne fase primært en observatørrolle og står 
bl.a. for stikprøvekontroller af, om IKT-specifikationen er overholdt.  
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D. Digital aflevering  

IKT-bygherrerådgiveren kontrollerer ved den digitale aflevering, om IKT-specifikationen er overholdt. Endvi-
dere deltager IKT-bygherrerådgiveren i eventuelle mangelgennemgange i relation til de fastlagte IKT-krav. 

 

5. ENTREPRENØRENS IKT-FORPLIGTELSER 

5.1 Ad fase C. Udførelsesfasen 

I denne fase er Entreprenøren forpligtet til at overholde kravene i IKT-specifikationen, herunder i forhold til, 
at der indrapporteres korrekt og i rigtige formater samt i forhold til Entreprenørens og dennes underentre-
prenørers og leverandørers detail- og egenprojektering, samt udarbejdelse af arbejds- og produktionsteg-
ninger m.v. 

Alt KS- og D&V-materiale skal indrapporteres af Entreprenøren som en del af IKT-håndteringen. 

 

5.2 Ad fase D. Digital aflevering 

I forbindelse med den almindelige aflevering og færdigmelding skal Entreprenøren overholde kravene til 
digital aflevering i bl.a. IKT-specifikationen, herunder således at der er sket en korrekt digital aflevering, at 
den samlede projektdatabase har et fyldestgørende og opdateret indhold til brug for overgang til driftsfunk-
tionen og administration, og at filformater og datastrukturer er korrekte og foreligger på de aftalte medier. 

Endelig er Entreprenøren ansvarlig for, at de nødvendige bidrag til korrekt overholdelse af bilag A Digital drift 
og ejendomsforvaltning foreligger.  
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