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

 

Det forudsættes, at der forud for indgåelse af aftale med entreprenøren er indgået aftale med en IKT-
bygherrerådgiver efter AlmenNets aftaleparadigmer (IKT-bygherrerådgiveraftale med tilhørende bilag, bl.a. 
ydelsesbeskrivelse for IKT-rådgivning). Det forudsættes endvidere, at der i aftalen med den tekniske rådgiver, 
der forestår projekteringen, hvad enten der er tale om totalrådgivning, delt rådgivning eller lign., er anvendt 
AlmenNets paradigme for IKT-bestemmelser i aftalen med den tekniske rådgiver med tilhørende ydelsesbe-
skrivelser.   

 

Endelig forudsættes det, at aftalen indgås på baggrund af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer 
i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 18, hvorfor bestemmelserne nedenfor samt tilhørende bilag skal tilpasses 
og indsættes i den endelige aftale med entreprenøren. AlmenNet fraskriver sig ansvar for den konkrete an-
vendelse.  

 

Et af nedenstående punkter skal indsættes i et eksisterende afsnit i Entrepriseaftalen; dette gælder punkt 1. 
Punkt 2 og 3 om IKT-forpligtelser bør derimod udgøre selvstændige punkter i Entrepriseaftalen. 

 

 

1. INDSÆTTES I BESTEMMELSE OM ”AFTALEGRUNDLAG” 

1.1 Nærværende entrepriseaftale [eller Hovedentrepriseaftale] 

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 entreprenør [Her anvendes AlmenNets paradigme] 

1.2.5 IKT-specifikation med tilhørende udfyldt bilag A Digital drift og ejendomsforvaltning [Her anvendes 
det produkt/dokument over IKT-krav i det konkrete byggeri, som IKT-bygherrerådgiveren har ud-
arbejdet.] 

1.2.6 AB 18 i det omfang denne ikke er fraveget af bestemmelserne ovenfor.  

 

(Nedenfor følger bestemmelser, der i deres helhed bør indsættes som selvstændige punkter i Entrepriseafta-
len under overskriften ”IKT-forpligtelser”: 
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2. SÆRLIGT VEDRØRENDE IKT 

2.1 For at sikre at den omhandlede byggesag gennemføres på baggrund af ensartede og gennemgåen-
de krav om IKT, har bygherre indgået aftale med en selvstændig IKT-bygherrerådgiver, der har sør-
get for allerede under planlægningen og før antagelse af de tekniske rådgivere at udarbejde IKT-
specifikationen, der beskriver IKT-håndtering i alle led af udførelsen og indtil aflevering. Dette do-
kument er efterfølgende sammen med IKT-lederen, der organisatorisk henhører under den tekni-
ske rådgiver, bearbejdet og indgår herefter som bilag [indsæt bilagsnummer – se pkt. 1.2.5] til 
nærværende Entrepriseaftale. I dette dokument indgår krav om den nærmere IKT-håndtering, byg-
ningsmodellering, 3D-projektering, klassifikationer, filformater, koordination, procedurer m.v., som 
alle parter i sagen er forpligtede til at overholde, og som skal medvirke til at sikre et retvisende bil-
lede af det omhandlede byggeri, også efter aflevering og overgang til driftsfunktionen. 

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

IKT-bygherrerådgiver: 

[Navn] 

[Firma] 

[Adresse] 

[Postnr. og by] 

[CVR-nr.] 

 

2.3 IKT-lederen, som bygherres tekniske rådgiver har udpeget, er følgende: 

IKT-leder: 

[Navn] 

[Firma] 

[Adresse] 

[Postnr. og by] 

[CVR-nr.] 

 

2.4 Entreprenøren har udpeget følgende IKT-ansvarlige både fra eget firma og eventuelle underentre-
prenører:  

IKT-ansvarlige hos Entreprenør: 

[Navn] 

[Firma] 

[Adresse] 
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[Postnr. og by] 

[CVR-nr.] 

  

 IKT-ansvarlige hos Underentreprenør(-er): 

[Navn] 

[Firma] 

[Adresse] 

[Postnr. og by] 

[CVR-nr.] 

 

og 

  

[Navn] 

[Firma] 

[Adresse] 

[Postnr. og by] 

[CVR-nr.] 

 

2.5 De IKT-relaterede ydelsesbeskrivelser og ansvarsområder for entreprenøren i udførelsesperioden, 
detailprojektering og i forbindelse med aflevering fremgår af bilaget ”IKT-ydelsesbeskrivelse for en-
treprenør” [indsæt korrekt bilagsnr. – se pkt. 1.2.4]. Herudover indgår IKT-specifikationen, der er 
det overordnede og gældende dokument for al IKT-håndtering under byggeriet, også som en del af 
nærværende Entrepriseaftale [henvis til korrekt bilagsnr. – se pkt. 1.2.5]. Entreprenørens ydelser i 
forbindelse med IKT-håndteringen, herunder i forbindelse med indlæsning af filer, klassificering, 
detailprojektering, både for egne bidrag, men også for underentreprenører, leverandører og pro-
ducenter, er omtalt heri.  

2.6 Entreprenøren er forpligtet til at videreføre samtlige IKT-forpligtelser både i nærværende Entrepri-
seaftale samt i ”IKT-ydelsesbeskrivelse for entreprenør” [henvis til bilag – se pkt. 1.2.4] og IKT-
specifikationen med tilhørende bilag A [se pkt. 1.2.5] i entreprenørens aftaler med underentrepre-
nører, leverandører og producenter i en ”back-to-back” konstruktion, hvor disse parter ligeledes er 
forpligtede til at sikre videreførelse af forpligtelserne til senere aftaleled.  

2.7 Bygherre kan på forlangende kræve at se dokumentation for, at disse forpligtelser rettelig er over-
ført.  
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2.8 Manglende overførsel af disse forpligtelser til underentreprenører, leverandører og producenter er 
at anse som en misligholdelse af Entrepriseaftalen. 

 

3. SÆRLIGE IKT-KRAV VED AFLEVERING 

3.1 Det anses som en væsentlig mangel, jf. hertil AB 18, § 45, stk. 2, såfremt der ikke på afleverings-
tidspunktet forefindes en fyldestgørende og forskriftmæssig digital aflevering i medfør af kravene i 
sagens ydelsesbeskrivelser, herunder IKT-specifikationen med tilhørende bilag A [henvis til bilags-
nummer]. 
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