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Baseret på 3 workshops i Værdibyg

Repræsentanter fra branchen:

• Entreprenører  

• Rådgivere

• Bygherrer

• Andre aktører

• Samlet ca. 15 deltagere



Godt samarbejde kræver noget af alle
• Det skal være klart for alle, hvad den fælles opgave er 

• Det skal være klart for alle, hvem der løser hvilke dele af opgaven

• Der skal være en fælles plan for, hvordan opgaven løses

• Der skal være en tydelige organisering af arbejdet

• Der skal være en plan for løbende styring og koordinering af arbejdet under udførelsen

• Det skal være en klar plan for, hvem der har ansvaret for at følge op på og kontrollere de 

enkelte delopgaver 

• Der skal løbende under arbejdets udførelse kommunikeres klart, tydeligt og ordentligt

• Der skal løbende undervejs i projektet følges op på, at der ikke opstår konflikter mellem 

parterne, og hvis der opstår konflikter, skal disse løses.

• Der skal være klare aftaler omkring, hvordan omkostninger og indtægter fordeles mellem 

parterne i projektet.



Det særlige ved nedrivningsarbejde

• Forundersøgelser kan ikke dække alt
• Alt er ikke beskrevet

• Flere usikkerheder

• Fokus i vejledningen er partiel nedrivning
• Der tages udgangspunkt i en renoveringssag med traditionel organisering med 

rådgiver, hovedentreprenør og en nedriver som underentreprenør  



De kritiske grænseflader



Afklaring af roller og ansvar

Forskel på hvad man organiserer sig, ofte:

- Tilbudsansvarlig 
- Læser beskrivelser og regner tilbud

- Projektleder/entrepriseleder
- Træffer overordnede beslutninger med betydning for tid og økonomi

- Formand (formænd)
- Har ofte vidtgående beslutningskompetence i det daglige



Afklaring af roller og ansvar

Byggeleder

- Anbefales en fast byggeleder på større sager

- Typisk hos hovedentreprenør, men kan varier

- Stil krav til byggelederen ved udbud, da det er 
en central person, der har stor betydning for 
samarbejdet under byggesagen



Afklaring af roller og ansvar

- Alle udførende skal være informerede og instruerede

- Når nedrivningen ikke udføres af nedriveren

- Lav tydelige beskrivelser gerne med tegninger

- Cirkulær nedrivning kræver særlig dialog



Målrettet håndtering af usikkerhed



Målrettet håndtering af usikkerhed

• Visse undersøgelser kan vente

• Løbende undersøgelser og håndtering af ændringer

• Pilotprojekter



Møder til koordinering og dialog

• Opstartsmøde og projektgennemgang

• Byggemøder

• Formandsmøder

• Tilsyn og opfølgning

• Delafleveringer

• Når man vil gøre noget ekstra ud af samarbejdet 



God og tydelig kommunikation

• Den gode tone

• Aftale-log

• Tag hensyn til fremmedsproget arbejdskraft

• Husk også omgivelserne



Samarbejde om cirkulær nedrivning

Cirkulær nedrivning stiller nye krav:

- Nye metoder

- Flere grænseflader

- Nye forventninger


