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Tirsdag 23. september 

Tema 1: Byggeriets planlægning 

 

Gruppe A + B: Planlægningsfasen: fra ide/behov til beslutning 

– Er finanslov- og planprocessen tilstrækkelig gennemskuelig og informativ for 

byggeriets parter? 

 

– Hvordan kan man sikre geografisk planlægning af byggeri i forhold til kapacitet hos 

leverandørerne / markedet? – Overvej eventuelt: 

- Hvordan sikres det, at bygherre og brugere bliver en del af 

planlægningsprocessen? 

 

– Hvordan opnås en homogen frigivelse af projekter over året i forhold til en optimeret 

udnyttelse af kalender- og finansår? 

 

Gruppe C + D: Projekterings- og udbudsfasen: fra projektering og udbud til kontrakt 

– Beskriv den optimale projekteringsproces – overvej: 

- Hvor langt er vi fra dette i dag? 

- Eventuelt, er kvalitetssikringsprocessen i projekteringen optimalt? 

(bl.a. inddragelse af erfaringer og viden, tvivlsspørgsmål fra andre 

projekteringer) 

 

– Beskriv den optimale udbudsproces – overvej: 

- Hvor langt er vi fra dette i dag? 

- Hvordan? 

 

– Er der ”flaskehalse” i processen fra projektering starter til udbud er gennemført? 

- Hvis ja – hvilke? 
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Onsdag 24. september 

Tema 2: Udførelsesfasen: fra kontraktskrivning til aflevering 

 

Gruppe A + B: Byggeprocessen 

– Anlægssæsonen er vigtigt for både pris og kvalitet. Hvad er den optimale 

anlægssæson, og hvilke arbejdsopgaver/ -typer, kan udføres på hvilke tidspunkter i 

kalenderåret, uden at det påvirker kvaliteten? 

 

– Er der mulighed at vi opnår en højere produktivitet i byggeriets processer?  

- I givet fald – hvordan? 

 

– Hvad skal der til for at få samarbejdet til at glide nemmere på tværs af fag, 

virksomheder, rådgiver og bygherre, når byggeriet er startet? 

 

– Bør der etableres en ”positiv”-liste over byggematerialer? 

- I givet fald, hvilke byggematerialer? 

 

Gruppe C + D: Afleveringen  

– Hvad skal der grundlæggende til for at der kan ske en aflevering uden væsentlige 

fejl og mangler? Og: 

- Hvordan sikrer man, at driften af bygningen efterfølgende bliver så god som 

muligt? 

 

– Hvordan sikrer vi os, at huset ’performer’ som forventet – at brugerne ikke får 

overraskelser i form af fejl og mangler – at teknik og funktion ’spiller’ fra dag et? 

 

– Hvordan sikres en god videns opsamling fra den enkelte byggesag til den næste? – 

Overvej eventuelt: 

- Skal den første driftsperiode indgå i entreprenørleverancen? 


