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Afgrænsning af rådgiverydelser for YB2012

AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERYDELSER FOR YB2012
Rådgivernes ydelser baseres på rådgiveraftalen ABR89 suppleret herunder af ydelser jf. Ydelsesbeskrivelsen
for Byggeri og Planlægning af 2012, udgivet af DANSKE ARK og FRI – efterfølgende benævnt som YB2012.
Dette dokument er et direkte bilag til rådgiveraftalen. Formålet er at afgrænse de ydelser som indgår i YB2012
samt henvise til de dokumenter som erstatter ét afsnit i YB2012. Dermed kan hele afsnit være erstattet med
f.eks. et andet afsnit i IKT-Ydelsesspecifikationen. Vær derfor opmærksom herpå.
Afgræsningen eller erstatningen af rådgiverydelser i forhold til YB2012 fremgår af følgende skema.
Venstre kolonne i skemaet beskriver selve YB2012 afsnit og overskrifter.
Der er 6 afkrydsningskolonner. 5 af disse kolonner er for standardafkrydsning for hvilken part, som er ansvarlig
for ydelsen. De 6. kolonne er til afkrydsning for om en specifik ydelse beskrives andet steds, f.eks. erstattes 2.2
IKT-ledelse af et specifikt afsnit i IKT-Ydelsesspecifikationen. For de ydelser som erstattes andet steds, vil der
altid være 2 krydser. Ét for hvem der skal levere ydelsen og ét for hvor ydelsen er beskrevet.
Hvor der er afkrydsning i kolonnen ”klienten” betyder det, at ydelsen varetages af klienten selv, eller at ydelsen
helt udgår af projektet. Klienten varetager i alle tilfælde klientens ydelser eller hyre 3. part hertil.
Hvor der er sat kryds ud for arkitekt, landskabsarkitekt og/eller ingeniør, betyder det at alle ydelser beskrevet
for dette punkt inkl. alle eventuelle under-/delafsnit er indeholdt i arkitektens, landskabsarkitektens og/eller
ingeniørens ydelser.
Ved afsat kryds i entreprenørkolonnen betyder det, at entreprenøren varetager den valgte ydelse – dette vil
typisk være i form af projektering.
Såfremt der afsættes et kryds i parentes (X), betyder det at den valgte rådgiver og/eller entreprenør
udelukkende medvirker til udførelse af ydelsen, ved at supplere med oplysninger o. lign. men ikke forudsættes
at varetage selve ydelsen.
Hvor afkrydsningen er i feltet for ’Overgår til bygherres IKT-dokumenter’ betyder det, at hele delafsnittet udgår
fra YB2012 og er beskrevet i IKT-Ydelsesspecifikation eller andre vedlagte IKT-dokumenter.
Kolonnen ”Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen” bruges til at præciserer ydelsen nærmere i form af
udvidelser, begrænsninger eller ændringer af normalydelsen jf. ydelsesbeskrivelsen. Her vil den præcise
henvisning til de IKT specifikke dokumenter også være anvist.
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