Kvalitetsstyring - Program for sessionen
11.40 – 11.50 Indledning og baggrund
11.50 – 12.05 Et eksempel - Totaløkonomi
12.05 – 12.10 Hvor findes værktøjerne?
12.10 – 12.30 Evaluering af 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark
12.30 – 12.45 Erfaringsudveksling i grupper med afsæt i følgende
spørgsmål:
1) Hvordan opleves projektkvaliteten og udførelseskvaliteten i praksis?
2) Hvis projektkvaliteten og den færdige bygningskvalitet skal forbedres i
fremtiden, hvilke tiltag er så ønskelige eller måske endda nødvendige?
12.45 – 13.00 Opsamling i plenum og afrunding

Baggrund

 Kvalitetsstyringsgruppen er en delvist fortsættelse af
Pejlemærke 5, ”Fælles redskaber til byggeprocessen”, som
pegede på 3 tværgående temaer til videre bearbejdning:
1) IKT
2) D&V
3) Kvalitet
 En af de 3 væsentlige styringsparametrene; Økonomi, tid og
kvalitet
 Der har vist sig at være store udfordringer med
projektkvaliteten
 Ny Lovgivning indebærer, at totaløkonomiske vurderinger og
OPP egnethedsvurderinger skal foretages ved byggerier med
en entreprisesum over 20 mio. kr.

Kommissorium - projektbeskrivelse
• Formål og leverancer | I fællesskab at udvikle operationelle
værktøjer / paradigmer / metoder til brug for
kvalitetsstyringen og -sikringen i byggeriets enkelte faser.
• Afgrænsning | Snitflader til IKT gruppen og D&V gruppen.
• Metode | Prioritering, indstilling, godkendelse, udarbejdelse,
kvalitetssikring, indstilling, godkendelse, færdig layout,
hjemmeside.
• Succeskriterier | At materialet anvendes og i sidste ende er
med til, at kvaliteten i de færdige byggerier forbedres.
• Forudsætninger | Bekendtgørelse (nr. 1179 af 04/10/2013)
om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri
• Tidsplan | Startet i august 2013 – ingen slutdato endnu…

Projektdeltagere

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vagn Sørensen, RN
Jørgen Skov Jensen, RS
Lene Stevnhoved, RS
Rasmus Walther Jensen, RM
Jacob Haagerup, RM
Vakant, RH
Jens Erik Beuchert, RSD (sekretær)
Poul Andersen, RSD
Peter Holm, RSD (formand)

Hvad har vi lavet indtil nu…?
Vejledning og paradigme for: (Færdige dokumenter)
 OPP egnethedsvurdering
 Totaløkonomi
 Udbudsstrategi
Næsten færdige dokumenter:
 Byggemødereferat
 Plan for Sikkerhed og Sundhed
 Projektgranskning
 Kontrolplan
I pibeline:
 Aflevering
 Commissioning
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