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PROCEDURE FOR KVALITETSSIKRING
Denne folder har til hensigt at beskrive Rasmus
Friis A/S’ (RFAS) procedure omkring kvalitetssikring
(KS).
Fokus er at klarlægge, hvilke punkter som har særlig
risiko på de enkelte projekter. Disse fokuspunkter skal
bearbejdes i hele projektforløbet fra projektering til
udførelse.
Fokuspunkter skal være gennemgående i hele
projektet.
For at sikre sig, at fokusområderne bliver bearbejdet
i hele projektforløbet, skal der ske en dokumentation i form af forskellige møderækker, som sker under
nedenstående møderække.

Projekteringsmøder (TE): Fokuspunkter bearbejdes
mellem rådgivere og RFAS-projektledelse, som
sammen finder de nødvendige punkter, der skal
danne grundlag for viderebearbejdning af korrekt
udførelse. De valgte fokuspunkter føres til notat
eller en log særskilte omhandlende KS.
KS-møde (TE/HE): På dette møde deltager RFAS
projekt-/byggeledelse og rådgiverteam. Hensigten
med mødet er at fastlægge RFAS´ egenkontrol
samt UE´ernes dokumentationskrav, ud fra projektets udbudskontroller.

Projektopstartsmøder med UE (TE/HE): Der lægges vægt på en gennemgang mellem byggeledelsen
og UE´erne af relevante fokus- og kontrolpunkter,
herunder de kontroller, som skal udføres under udførelsen. Dette skal dokumenteres via et projektopstartsmødereferat. Møde skal bl.a. sikre, at UE´erne
har indarbejdet fokuspunkterne i deres KS.
Byggemøder (TE/HE): Løbende gennemgang af
UE´ernes KS skal sikre særskilt dokumentation via
byggemødereferatet i et særskilt punkt.

Denne folder skal ses som et værktøj, der kan skabe
forståelse for den overordnet ide om hvordan KS
skal håndteres i RFAS.

FOKUSPUNKTER
Sikre relevante fokuspunkter på
tværs af projekteringsteamet

GRANSK OG BEARBEJD
Sikre en tværfaglig granskning og
bearbejdelse af fokuspunkter

DOKUMENTATION I PROJEKTERING
Sikre løbende dokumentation i
projekteringsforløbet af fokuspunkter samt sikre kontrolplaner
for udførelsen

FOKUSPUNKTER I UDFØRELSEN
Gransk fokuspunkter og
udarbejd tilsynsplaner

UDFØR TILSYN
Sikre dokumentation af fokuspunkter jf. tilsynsplanen

Ans.  Projekteringsleder/Projektchef/-leder

Ans.  Projektchef/-leder

Ans.  Projekteringsleder

Ans.  Projektchef/-leder

Ans.  Projektchef/-leder

DEFINERE FOKUSPUNKTER

GRANSK OG BEARBEJD
FOKUSPUNKTER

DOKUMENTER KORREKT
UDFØRELSE

FOKUSPUNKTER I UDFØRELSEN

SIKRE TILSYN AF FOKUSPUNKTER

IDENTIFIKATION/ANSVARLIG FOR RISIKO- OG
FOKUSPUNKTER
PROJEKTERING

UDFØRELSE

Det er projekteringsleder og/eller projektchef/-leder, Ansvarlig for udførelsen af KS´en er projektchef/-lesom har ansvaret for at udvælge og identificere
der. Projektchefen/-lederen skal sikre,
fokuspunkterne der skal indgå i projekteringen.
 at projektet bliver gransket
Der udarbejdes en liste med risikopunkter, der knyt-  at der bliver udarbejdet tilsynsplaner
ter sig til projektet
 at tilsynet bliver udført
Løbende, i hele projekteringsforløbet, skal der afhol-  at indhente og kontrollere UE´ernes KS
des projekteringsmøder for tværfaglig granskning
mellem både
Byggeledelsen skal ved granskning af projektet:
totalentreprenørens og rådgivernes nøglepersoner.
 granske udbudskontrolplanerne
Der skal være fokus på de udpegede risikopunkter,
som dokumenteres via notat eller en log. På hvert
møde tages de enkelte risikopunkter op og diskuteres/behandles.

 udarbejde egne tilsynsplaner

Det er RFAS´ projekteringsleder og/eller projektchef/-leders ansvar, at rådgiverne behandler de
udvalgte risikoområder i deres
kvalitetssikringsplaner, og at der tjekkes op på at
dette arbejde bliver udført og dokumenteres.

 kontrollere at UE´ernes KS lever op til det
aftalte

 sikre at fokuspunkter kontrolleres ift. byggetakt
 sikre tilsynsplaner for UE´er – og at de stemmer
overens med udbudskontrolplanerne

Dokumentationen i udførelsen:
 udførelses af eget tilsyn, jf. kontrolplanen
 UE´erens kvalitetskontroller

Projekteringsarbejdet skal ende ud i:
 at projektmaterialet tager højde for korrekt
udførelse af fokuspunkter

For en praktisk forklaring af, hvilke opgaver, og hvordan byggeledelsen skal håndtere kvalitetssikring er
det forklaret på næste side

 at grænseflader er afklaret
 at der indsamles den korrekte dokumentation
for udførelsen
 korrekte kontrolpunkter for projekteringen
(kollisionstest mv.)
 at udbudskontrolplaner indeholder fokuspunkter
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HOW TO DO - KVALITETSSIKRING FOR BYGGELEDELSEN
Gennemgang/granskning af arbejdsbeskrivelser, herunder udbudskontrolplaner

Udarbejd RFAS tilsynsplan og foretag
registreringerne

KS fra UE’erne

Kontrol af UE’ernes KS

 Byggeledelsens SKAL have en holdning til KS-niveau for projektet og de
enkelte entrepriser

 Tilsynsplanen SKAL indeholde de
punkter, som RFAS ønsker af kontroller ude på pladsen

 En del af RFAS’ KS er at kontrollere
UE´ernes KS

 Det er vigtigt, at arbejdsbeskrivelserne og udbudskontrolplanerne indeholder de punkter som RFAS ønsker
at kontrollere og om UE´erne skal
have indehold i deres KS

 Tilsynsplanen SKAL udarbejdes på
baggrund af udførelsestidsplanen

 Forud for indgåelse af kontrakt med
UE´erne SKAL byggeledelsen have
taget stilling til, hvilke punkter som
UE´erne skal kontrollere og registrere

 Punkterne SKAL lægges ind i Planrom Track, hvori registreringerne
foretages

 UE´erne SKAL registrere alle de
punkter som fremgår af udbudskontrolplanerne samt de supplerende
punkter som RFAS ønsker

 Gennemgå om arbejdsbeskrivelserne
indeholder krav om KS

 Ovenstående SKAL fremgå af deres
kontrakt

 Gennemgå om udbudskontrolplanerne indeholder alle relevante punkter
for at mindske risici

 UE´erne SKAL, forud for opstart,
levere en kontrolplan svarende til de
punkter som fremkommer af udbudskontrolplanerne

 Hvis byggeledelsen mener, at der
mangler relevant punkter for at sikre
KS´en, skal disse indskrives i udbudskontrolplanerne

 UE´erne skal løbende levere deres KS
til byggeledelsens godkendelse
 Aflevering eller manglende aflevering
af KS noteres i pladsmødereferaterne

