
Er der forskel på om man kommer fra 
rådgiver eller fra entreprenør ?

• Hvad er forskel på rådgiver og entreprenør i forhold til 
projekteringsfasen og byggefasen ?

• Hvad er mulighederne som rådgiver / entreprenør ?

• Kan man gøre en forskel ?

• Hvad er bedst for bygherre ?

Koordinator som rådgiver/entreprenør



Pro og kontra som Rådgiver i Projekteringsfasen

Pro

• Har mulighed for at komme på 
projektering tidligt.

• Sidder ofte sammen med de 
projekterende

• Har nemmere adgang til viden 
om den løbende projektering

• Måske også større mulighed 
for adgang til materialer tidligt

Kontra

• Få den fornødne tid

• Kommer for sent på, og 
dermed vanskeligt at få 
indflydelse på projetet

• Kender for lidt til stedet 
projektet skal bygges

• Ved for lidt om flow på en 
byggesag



• Kender til bygge flow og kan 
tænke det ind i projektering

• Kender egne styrker omkring 
deltagelse i projektering

• Har mulighed for at trække på 
kommende samarbejds-
partner i forhold til valg 

• Kan have svært ved at 
gennemskue nye løsninger

• Kender måske for lidt til nye 
materialer

• Kender ikke helt bygherres 
holdning og krav til løsninger.

Pro og kontra som Entreprenør i Projekteringsfasen

Pro Kontra



KontraPro

• Kender til hele projekteringen 
og de tanker der ligger bag

• Kan hurtigt få kontakt til 
projekterende da man normalt 
er en del af holdet

• Har større mulighed for at 
kende årsag til valg af løsning.

• Har for lidt tid på pladsen

• Er for ”usynlig” på pladsen.

• Er ikke kontrollerende nok

• Kender ikke helt ”tonen”

• Har ikke så stor mulighed for 
at kunne lægge økonomisk 
pres på

• Kender ofte mere til 
projekteringen end selve 
byggeprocessen

Pro og kontra som Rådgiver i Byggefasen



Pro

• Kan være med ved aftaler 
med samarbejdspartnere.

• Være med ved gennemgang 
projekt, og projektopstart med 
viden.

• Være mere med i hoved-
tidsplan, og i rullende plan.

• Være med til udvælge 
samarbejdspartnere

Pro og kontra som Entreprenør i Byggefasen

• Har mulighed for at lægge 
større pres på (kr)

• Kender valg i forhold til 
løbende plan

• Har stor mulighed på at styre 
ansvarsområder og uddele-
gere i forhold til PSS



• Kan have langt til rådgiver

• Har svært ved at ændre i 
aftaler med rådgiver

• Næsten umuligt at få ændret 
valgte løsninger

Kontra

• Har svært ved at overskue 
ændringer i projektet

• Har ofte ”langt” til 
beslutningstager ved de 
projekterende.

• Kender ofte mere til selve 
byggeprocessen end til 
projektering 



Er der forskel ???

JA

• Rådgiver

+ Har mulighed for at gøre en mere synlig koordinering i P fasen.

+ Har mulighed for større overblik i P fasen.

+ Har mulighed for at komme meget tidlig ind i P fasen



JA

• Entreprenør

• Har mulighed for bedre at kunne styre B opgaver, da han er 
ved de kontraktansvarlige

• Har mulighed for, sammen med kollegaer fra entreprenørerne 
at påvirke de udførende.

• Har mulighed for at deltage i møder i den rullende tidsplan

• Har mulighed for at trække på viden, materialer og anden 
hjælp i eget regi

• Har bedre fysiske rammer for arbejdet på pladsen

Er der forskel ???


