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PROFESSIONEL
BYGGELEDELSE
– SIKRER AT DIT BYGGEPROJEKT FORBLIVER PÅ SPORET
WWW.RAMBOLL.DK
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PROFESSIONEL BYGGELEDELSE
– ET SPØRGSMÅL OM TILLID OG ERFARING

Erfaringen viser, at det er markant dyrere at ændre

• Kontrahering og contract management

et projekt, jo senere i processen, man ændrer

• Tidsplanlægning

forudsætningerne. Et byggeprojekt forløber bedst,

• Claim management

hvis byggeledelsen kommer på banen så tidligt

• Lokationsbaseret planlægning

som muligt. Det giver byggelederen mulighed
for at bidrage konstruktivt med sin viden om de

Er dit byggeprojekt løbet af sporet?

kritiske punkter i de ofte komplekse projekter: Byg

Det er ikke altid, tingene bare kører. Når der er

barhed, arbejdsprocesser og koordinering af de

mange underentrepriser og mange interessenter,

mange grænseflader mellem fagentrepriserne.

er der mange detaljer i spil – og mange kontakt
flader. Dermed er der også risiko for misforståelser,

Positiv dialog er forudsætningen for succes

fejlkommunikation og tvister. Det er både dyrt og

I Rambøll kan vi planlægge og projektere en

forsinker byggeprocessen betragteligt. I alle pro

byggepladsentreprise, så alle involverede får mulig

jekter er der potentiale for fejl og misforståelser. Vi

hed for at levere optimalt, og konflikter og tvister

er vant til at træde ind og sikre at et byggeprojekt

kan undgås. Det kræver erfaring, ikke bare med

atter kommer på sporet.

byggeteknik, kontrakter og tidsplaner, men også
med at skabe en god og positiv dialog.
De grundlæggende succeskriterier i et ethvert
byggeprojekt er treenigheden mellem økonomi, tid

ØKONOMI

og kvalitet. Det er hele fundamentet for vores råd
givningsydelser.
Vi tager os af alle aspekter af byggeledelse – som
for eksempel

PROJEKT

• Virtual Design and Construction (VDC)
• Arbejdsmiljøkoordinering

TID

T

entrepriser
• Budgettering og økonomistyring
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• Planlægning og projektering af byggeplads
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NYT HOVEDKONTOR FOR
CARLSBERG GROUP
Carlsberg Group opfører et nyt koncernhoved
sæde i Carls historiske have i Valby. Det nye
hovedsæde erstatter den gamle silo, som efter
hånden er blevet for lille og utidssvarende til
Carlsbergs behov. Hovedkontoret er tegnet af
C. F. Møller og omfatter kontorfaciliteter på
15.500 m2 med 7.700 m2 underjordisk parkering.
Rambøll har ansvaret for byggeledelsen på
projektet og sikrer, at kravene til økonomi,
tidsplan og sikkerhed bliver opfyldt i forhold til
Carlsbergs kontrakt med hovedentreprenøren
Aarsleff A/S.
”Vi oplever, at Rambøll har et godt overblik over
vores projekt og sikre kontinuerligt, at der er
styr på alle processer omkring rådgiverteamets
projektopfølgning og entreprenørens udførelse
på pladsen.
Rambøll lever 100 % op til de forventninger, vi har
til en professionel og kompetent byggeledelse.”
Anette D. Brammer
Corporate Office Director
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SYV VEJE TIL
GOD BYGGELEDELSE
– OG SYV SYMPTOMER PÅ AT DET ER VED AT SKRIDE
Vores årelange erfaring har givet os en indgående viden om, hvordan man
sikrer, at projekter forløber så gnidningfrit som overhovedet muligt – og ikke
mindst de symptomer byggeledelsen skal være opmærksomme på.

#1

#3

SØRG FOR AT FORVENTNINGSAFSTEMME

SØRG FOR EN DETALJERET OG

Alle parter skal have indsigt i f.eks. ydelsesbe

OPERATIONEL TIDSPLAN

skrivelser og kontrakter. Det er også vitalt at

En god og detaljeret tidsplan sætter rammerne

få beskrevet rollefordelingen mellem projek

for alles arbejde – både rådgivere og entre

terende, tilsyn og byggeledelse – særligt fordi

prenører. Det giver også mulighed for tidligt

opgaverne ofte kan overlappe hinanden.

at identificere opgaver, der er mere tidskritiske

Symptomer, I bør holde øje med:

end andre.

Er der diskussioner om hvem, der gør hvad –

Symptomer, I bør holde øje med:

f.eks. om hvor tit rådgiveren bør være til stede

Manglende leverancer, manglende overblik og

på pladsen, og hvor grænserne for rådgiverens

overskredet del-terminer, der kommer på uhel

rolle går? Så er det på tide at få strammet op -

dige tidspunkter, er tegn på en tidsplan, der er

jo før, jo bedre.

ved at skride.

#2

#4

FÅ STRUKTUR PÅ ARBEJDSGANGENE

SKAB EN PLAN FOR AT HÅNDTERE

Alle arbejdsgange og processer skal være nøje

KONFLIKTER

beskrevet. Kun sådan får alle parterne mulighed

God byggeledelse er lagt an på at forebygge

for at forberede sig optimalt, inden byggeriet

konflikter, men også på at have procedurer på

går i gang.

plads, så man kan håndtere de konflikter, der

Symptomer, I bør holde øje med:
E-mails, der flyver fra den ene til den anden,
uden at nogen gør noget, er et klart symptom

opstår. Det kræver klare kommunikationsveje
og en flad organisationsstruktur – og en god og
konstruktiv omgangstone.

på, at arbejdsgangene mangler struktur. Det

Symptomer, I bør holde øje med:

gælder også, hvis medarbejderne på pladsen

Selv små konflikter kan være tegn på, at der er

kommer i tvivl om, hvem man skal spørge.

noget galt i organisationsstrukturen i projektet
– især hvis tonen hurtigt bliver personlig.
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#5
INDGÅ KLARE AFTALER
Aftaler, også i hverdagens kommunikation, skal
være forudseende, entydige og ikke mindst
realistisk opnåelige. Beslutninger, der sinker
fremdriften, skal synliggøres, så der ikke efter
følgende er uidentificerede følgevirkninger.
Symptomer, I bør holde øje med:
Er aftaler skriftligt og gensidigt bekræftet?
Og er evt. nye aftaler om ændring, tid og øko
nomi entydige og skriftligt afklaret?
Hvis ikke, vil projektet højst sandsynligt skride.

#6
GØR INDSIGELSE I TIDE
Det er vigtigt at reagere tidligt, hvis der er
tegn på at noget skrider – altså at gøre
indsigelser hurtigst muligt. Kun sådan kan I
sikre jeres juridiske bevisbyrde, hvis det
skulle komme så vidt.
Symptomer, I bør holde øje med:
Er der givet et mundligt forbehold – uden
at det er fulgt op skriftligt? I så fald er det
på tide at sørge for at få procedurerne rettet.

#7
ØKONOMI OG STADE
Sørg for at have overblik over økonomien i
forhold til stadet på byggeriet – og sørg for at
krav, ekstraarbejde og tilhørende betaling bliver
håndteret, så manglende afklaring ikke skaber
grobund for manglende fremdrift og splid.
Minimer risiko for betalinger for arbejde der
ikke udført.
Symptomer, I bør holde øje med:
Ophobende aftalesedler. Arbejde der stoppes.
Manglende cash-flow.

MILAN RUD KRONBORG
Milan Rud Kronborg har stor erfaring som
byggeleder, projektleder og tværfaglig
koordinator. Han håndterer projekter fra
foreløbigt design til endelig implementering
og sikker overdragelse og igangsætning af
bygningen.
Milan Rud Kronborg har erfaring fra projekter
i Danmark og i udlandet og er i stand til at
arbejde sammen med folk fra alle kulturer.
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KAN DU SE IND I FREMTIDEN?
(DET KAN VI HELLER IKKE)

Men vi ved alt om byggeledelse, og vi ved, hvad

Hurtig udrykning, når det gælder

der skal gøres, hvis et projekt begynder at køre

Hos Rambøll er vi som regel med helt fra starten.

af sporet. Vi kender faldgruberne, og vi kender

Men vi yder også rådgivning i byggeprojekter, der

faresignalerne i ethvert byggeprojekt. Hvis tidspla

er ved at køre af sporet. En slags udrykningstje

nen begynder at skride, eller hvis økonomien viser

neste, i virkeligheden, hvor vi med kort varsel kan

faretruende signaler, er det ofte på tide at få friske

sætte en af vores erfarne byggeledere ind til at

øjne udefra.

rette op på de forhold, der viser tegn på at skride.
Det kan være tvister mellem entreprenør og
bygherre. Det kan også være, at der opstår uenig
heder om en leverance, om sikkerhedsstillelse, om
aftalegrundlag eller om ansvarsfordelingen mellem
entrepriseledere, rådgivere og de udførende. Ofte
er det små ting, der kan forhindre en konflikt. Lige
som det ofte er en udefrakommende specialist, der
kan identificere problemet bedst muligt og atter
sætte projektet på skinner.
Rambølls byggeledere kombinerer erfaring og høj
faglig indsigt med viden om alle faser i et bygge
projekt – lige fra udbudsmateriale til overlevering af
det færdige projekt. Vi har haft alle problemer – og
alle løsninger – tæt inde på kroppen og kan give jer
kompetent, hurtig og pragmatisk starthjælp, hvis
projektet er gået i stå.
Din hotline til effektiv byggeledelse
Bagest i denne brochure finder du et plastkort med
de relevante telefonnumre. Det er dit nødkald - din
direkte adgang til de rigtige fagfolk, der hurtigt
og professionelt kan identificere de steder i jeres
arbejdsgange, det er gået skævt og få jeres projekt
på ret køl igen.
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DIN LIVLINE

DENNIS BRENØE

Dennis Brenøe er manden, der sørger for at få
vores – og jeres – byggeprojekter til at køre opti
malt.
Dennis Brenøe er afdelingsleder hos Rambøll i
København med ansvar for mere end 30 af vores
erfarne byggeledere. Hans erfaring stammer fra
mange år med større byggeprojekter i ind- og
udland.
Dennis vil hurtigt og effektivt kunne hjælpe jer og
udpege en eller flere erfarne kolleger fra vores or
ganisation, der kan træde til, identificere projektets
faldgruber og få projektet tilbage på skinnerne.
På flappen her finder du et kort, som du kan tage
ud og gemme. Får du brug for vores øjne på jeres
projekt, har du det altid ved hånden. Giv os et kald,
så rykker vi ud!

KONTAKT DENNIS BRENØE
TELEFON 51 61 86 59
dnbr@ramboll.dk
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LÆG KORTET
I DIN PUNG
- SÅ HAR DU
DET ALTID VED
HÅNDEN, HVIS
BEHOVET
OPSTÅR

Rambølls regionskontor i Aarhus

Rambølls hovedkontor i Ørestad

Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
T: +45 5161 1000
E: info@ramboll.com
W: www.ramboll.dk

