
 

 

 

 

Molio leverer digitale produkter og værktøjer, kurser, uddannelser, fagbøger og  

branchenyheder til byggeriets professionelle.   

 Molio repræsenterer  

buildingSMART i Danmark. 

 

Side 1 af 2 

Lyskær 1 

DK-2730 Herlev 

Telefon +45 70 12 06 00 

E-mail info@molio.dk 

Web www.molio.dk 

CVR nr. DK 63 03 50 17 

 

Program 

Kl. 08.30  Registrering - morgenmad og kaffe/te  

 

Kl. 09.15  Ydelsesbeskrivelserne – tilblivelse, overblik, kommende 

revisioner 

• Hvorfor skal vi have ydelsesbeskrivelser 

• Hvilke ydelsesbeskrivelser har vi – og hvilke savner vi? 

• De ”store” nyheder i YBL18: 

• ny faseopdeling i YBL18 

• detaljerede grundlag for godkendelser - fokus på 

dokumentation 

• funktionskrav og entreprenørprojektering 

 

Indlæg og bordgruppedrøftelser 

v/ Finn Bloch, Programchef, Copenhagen Airports 

Kl. 10.00  På grundlag af en konkret case gennemgås YBL18 med fokus på 

tilføjelser og ændringer. 

Der vil bla. være fokus på: 

• projekteringslederens udvidede rolle 

• IKT ydelserne – IKT leder 

• Bygherrens rolle og opgaver 

• Omfang af dokumentation 

• Arbejdsmiljøkoordinering (9.34-9.35) 

• Dispositions- og projektforslag i en fase 

• Ydelsesplan, hvad indeholder den 

• Omprojekteringsklausul – udsving budget til indhentede priser 

• krav om plan for test af tekniske anlæg (5.2) 

• Særlige udfordringer ved entreprenørprojektering og 

udførelsesprojektet, bl.a. anvendelse af entreprenørens 

optimeringsforslag 

• Projektændringer  

• Projektgennemgang 

 

Ydelsesbeskrivelserne  

- anvendelse i praksis 
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• Byggeledelse og entrepriseform 

 

Indlæg og bordgruppedrøftelser 

v/ TBA 

Kl. 12.15  Frokost 

 

Kl. 13.00  Bygherrens brug af Ydelsesbeskrivelserne  

Fokus på: 

• Udbudsmateriale til rådgivning baseret på ydelsesbeskrivelserne  

• Behov for suppleringer og uddybninger 

• Konkrete udfordringer, fx grænseflader mellem projektering og 

en række supplerende opgaver, IKT ydelser/IKT specifikation 

Indlæg og bordgruppedrøftelser 

v/ Finn Bloch, Programchef, Copenhagen Airports 

Kl. 14.15  Pause  

 

Kl. 14.35 Projekteringsaftaler og ydelsesbeskrivelser  

• YBL som aftaledokument i det samlede aftalegrundlag og som 

udbudsgrundlag 

• YBL og ABR18 

• Brug af YBL ved forskellige afregningsformer 

• Særlige udfordringer i forhold til fx afregningsformerne 

• Brug af YBL ved forskellige aftaleformer 

• Konkrete erfaringer med rådgivers brug af ydelsesbeskrivelser 

 

Indlæg og bordgruppedrøftelser 

v/ Christine Kalhauge, COWI 

 

Kl. 15.45 Opsamling og afrunding  

 

Kl. 16.00  Kurset slutter – tak for i dag! 

 

 

Molio forbeholder sig ret til ændringer 


